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Изменение 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че разпокъсаността на онлайн 
пазара, която се изразява например в 
технологични бариери, сложност на 
процедурите за лицензиране, разлика в 
начините на плащане, културни и 
езикови различия между държавите 
членки, както и в различия по 
отношение на някои данъци, прилагани 
спрямо определени стоки и услуги, 
налага необходимостта от прозрачен, 
гъвкав и хармонизиран подход на 
европейско равнище, за да се постигне 
напредък в преминаването към единен 
цифров пазар; подчертава, че всички 
предложени мерки следва да вземат 
предвид намаляването на 
административната тежест и разходите 
по сделки за лицензиране на 
съдържание;

1. признава разпокъсаността на онлайн 
пазара, която се изразява например в 
технологични бариери, сложност на 
процедурите за лицензиране, разлика в 
начините на плащане, липса на 
оперативна съвместимост за 
елементи от решаващо значение
като електронния подпис, както и в 
различия по отношение на някои 
данъци, прилагани спрямо определени 
стоки и услуги; следователно счита, 
че съществува реална необходимост
от прозрачен, гъвкав и хармонизиран 
подход на европейско равнище, за да се 
постигне напредък в преминаването към 
единен цифров пазар; подчертава, че 
всички предложени мерки следва да 
вземат предвид намаляването на 
административната тежест и разходите 
по сделки за лицензиране на 
съдържание;

Or. en

Изменение 2
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че разпокъсаността на онлайн 
пазара, която се изразява например в 
технологични бариери, сложност на 
процедурите за лицензиране, разлика в 
начините на плащане, културни и 

1. счита, че разпокъсаността на онлайн 
пазара, която се изразява например в 
технологични бариери, сложност на 
процедурите за лицензиране, разлика в 
начините на плащане, културни и 
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езикови различия между държавите 
членки, както и в различия по 
отношение на някои данъци, прилагани 
спрямо определени стоки и услуги, 
налага необходимостта от прозрачен, 
гъвкав и хармонизиран подход на 
европейско равнище, за да се постигне 
напредък в преминаването към единен 
цифров пазар; подчертава, че всички 
предложени мерки следва да вземат 
предвид намаляването на 
административната тежест и разходите 
по сделки за лицензиране на 
съдържание;

езикови различия между държавите 
членки, както и в различия по 
отношение на някои данъци, прилагани 
спрямо определени стоки и услуги, 
включително ставките на ДДС, 
налага необходимостта от прозрачен, 
гъвкав и хармонизиран подход на 
европейско равнище, за да се постигне 
напредък в преминаването към единен 
цифров пазар; подчертава, че всички 
предложени мерки следва да вземат 
предвид намаляването на 
административната тежест и разходите 
по сделки за лицензиране на 
съдържание;

Or. fr

Изменение 3
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че пиратството и 
незаконното разпространение на 
аудио-визуално и друго защитено с 
авторски права културно съдържание 
онлайн ще продължат да 
съществуват, докато лицата, които 
определят политиката, и 
индустрията на европейско равнище 
не се приспособят към променящите 
се обстоятелства по начин, който 
улеснява появата на по-широко и по-
лесно достъпни правни платформи за 
културно съдържание по заявка; 
признава въпреки това, че там, 
където действително съществуват 
законни алтернативи, пиратството 
продължава да бъде проблем и 
следователно законният онлайн 
достъп до защитена с авторски права 
културна продукция трябва да бъде 
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допълнен от засилено упражняване на 
авторските права онлайн при пълно 
зачитане на основните права и най-
вече на свободата на информация и 
свободата на словото, защитата на 
личните данни и правото на 
неприкосновеност на личния живот, 
както и на принципа на „обикновен 
пренос“;

Or. en

Изменение 4
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава нарастващата 
необходимост от насърчаване на 
появата на законно и привлекателно
онлайн предлагане и от подкрепа на
иновациите и следователно, на така 
важната гъвкавост на новите начини
на разпространение, за да се даде 
възможност за появата на нов 
търговски модел; подчертава, че тези 
законни и привлекателни онлайн 
предложения следва да се основават 
на всеобхватен подход на равнището 
на ЕС, като се ангажират всички 
заинтересовани страни; целта на 
това ново законно предлагане онлайн 
следва да бъде да се насърчава 
художественото творчество и да се 
защитават интересите на творците, 
но също така и да се  гарантира 
възможно най-широк достъп на 
обществото до онлайн 
разпространението на аудио-визуални 
произведения в ЕС;

Or. ro
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Изменение 5
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че цифровите услуги, 
например предаването на видео 
изображение в реално време, следва да 
се предоставят на разположение на
всички граждани на ЕС независимо от 
това в коя държава членка се 
намират те; призовава Комисията да 
изиска от европейските дружества за 
цифрови услуги да премахнат 
географския контрол (напр. 
блокирането на IP адреси) за целия 
Съюз и да позволят закупуването на 
цифрови услуги от място извън 
държавата членка на произход; 
изисква от Комисията да изготви 
анализ на прилагането на 
Директивата относно спътниковото 
излъчване и кабелното препредаване1

по отношение на цифровото 
разпространение;
__________________
1 Директива 93/83/ЕИО

Or. en

Изменение 6
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че процедурите за 
лицензиране следва да бъдат 
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опростени, за да се използват напълно 
предлаганите нови възможности, 
като същевременно се гарантира 
добре балансирана система за защита 
на правата, която отчита 
интересите както на творците, така 
и на потребителите;

Or. lt

Изменение 7
Ivo Belet

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. настоява всички предлагани мерки 
да вземат предвид характеристиките 
на сектора и интересите на 
различните заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 8
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изисква от Комисията да 
представи анализ дали принципът на 
взаимно признаване може да се 
прилага за цифровите стоки по същия 
начин, както за физическите стоки; 
счита, че цифровите стоки следва да 
бъдат достъпни за всички граждани 
на ЕС независимо от тяхната 
държава членка на пребиваване или 
държава членка на произход;
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Or. en

Изменение 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че следва да се обърне по-
голямо внимание на подобряването на 
сигурността на платформите за онлайн 
разпространение, включително на 
онлайн плащанията, както и на борбата 
с високите нива на онлайн 
пиратството в аудио-визуалния 
сектор, и предлага всеобхватен подход 
на равнище ЕС, който следва да 
включва по-голямо сътрудничество 
между носителите на права, 
платформите за онлайн 
разпространение, доставчиците на 
интернет услуги и правоприлагащите 
органи;

2. счита, че следва да се обърне по-
голямо внимание на подобряването на 
сигурността на платформите за онлайн 
разпространение, включително на 
онлайн плащанията, както и на 
откриването на алтернативи на 
онлайн нарушенията в аудио-
визуалния сектор, и предлага 
всеобхватен подход на равнище ЕС, 
който следва да включва по-голямо 
сътрудничество между носителите на 
права, законните платформи за 
онлайн разпространение и доставчиците 
на интернет услуги с цел улесняване на 
лесен за използване и конкурентен 
достъп до аудио-визуалното 
съдържание;

Or. en

Изменение 10
Amelia Andersdotter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че следва да се обърне по-
голямо внимание на подобряването на 
сигурността на платформите за онлайн 
разпространение, включително на 
онлайн плащанията, както и на 
борбата с високите нива на онлайн 

2. счита, че следва да се обърне по-
голямо внимание на подобряването на 
сигурността на платформите за онлайн 
разпространение, включително на 
онлайн плащанията, и предлага 
всеобхватен подход на равнище ЕС, 
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пиратството в аудио-визуалния 
сектор, и предлага всеобхватен подход 
на равнище ЕС, който следва да 
включва по-голямо сътрудничество 
между носителите на права, 
платформите за онлайн 
разпространение, доставчиците на 
интернет услуги и правоприлагащите 
органи;

който следва да включва по-голямо 
сътрудничество между носителите на 
права, платформите за онлайн 
разпространение и доставчиците на 
интернет услуги с цел улесняване на 
лесен за използване и конкурентен 
достъп до аудио-визуалното 
съдържание;

Or. en

Изменение 11
Ivo Belet

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че за да се създаде устойчив 
онлайн пазар за аудио-визуални 
произведения, във фокуса на аудио-
визуалния сектор следва да бъде 
лесният достъп до висококачествено 
онлайн съдържание;

Or. en

Изменение 12
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подкрепя създаването на правна 
рамка за улесняване на 
цифровизацията и трансграничното 
разпространение на т.нар. 
„осиротели“ произведения на единния 
цифров пазар, като това е едно от 
ключовите действия, определени в 
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Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа, 
която е част от стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 13
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. припомня значението на онлайн 
библиотеката „Europeana“ и счита, 
че държавите членки и културните 
институции следва да обърнат по-
голямо внимание на нейното 
попълване и видимост;

Or. en

Изменение 14
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. изисква да се вземе предвид 
принципът на неутралност на 
мрежите с оглед на премахването на 
ограниченията за определено 
съдържание, уебсайтове, платформи, 
технологии или средства за 
комуникация, за да се защити 
свободата на достъп на всички 
граждани до аудио-визуалните 
произведения, разпространявани 
онлайн, а също и конкуренцията на 
пазара;
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Or. en

Изменение 15
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. подчертава, че цифровото 
разделение между държавите членки 
или регионите на ЕС представлява
сериозна пречка пред развитието на 
единния цифров пазар; по тази 
причина призовава за разширяване на 
широколентовия интернет достъп в 
целия ЕС с цел да се стимулира 
достъпа до онлайн услугите и до 
новите технологии;

Or. en

Изменение 16
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. счита, че цифровизацията и 
съхранението на културните ресурси, 
както и разширеният достъп до тях 
предлагат големи икономически и 
социални възможности и 
представляват важно условие за 
бъдещото развитие на културния и 
творчески капацитет  на Европа, 
както и за нейното индустриално 
присъствие в тази сфера. Поради 
това подкрепя препоръката на 
Комисията от 27 октомври 2011 г. 
относно цифровизацията и онлайн 
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достъпа до културна информация и 
съхранението на информация в 
цифров формат, а също и 
предложението за създаване на 
актуален пакет от мерки в тази 
насока;

Or. en

Изменение 17
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо 
възнаграждение за носителите на права 
за онлайн разпространението на аудио-
визуални материали, но счита, че са 
нужни обширни проучвания на 
европейско равнище, за да се определи 
къде са проблемите и да се намерят ясни 
и ефективни механизми за 
разрешаването им;

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо 
възнаграждение за носителите на права 
за онлайн разпространението на аудио-
визуални материали с цел улесняване 
на художественото творчество и
счита, че са нужни обширни проучвания 
на европейско равнище, за да се 
определи къде са проблемите и да се 
намерят ясни, ефективни и подходящи
механизми за разрешаването им;
подчертава, че Службата за 
хармонизация в областта на
вътрешния пазар е най-подходящият
европейски орган за извършването на 
тези проучвания, тъй като неговите 
правомощия наскоро бяха разширени
така, че да обхващат и такива 
дейности; счита също така, че 
правата на носителите на права 
трябва да бъдат гарантирани, като 
гражданското общество също следва 
да се възползва от обмена и 
разпространението на култура и 
знания онлайн;

Or. en
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Изменение 18
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо 
възнаграждение за носителите на права 
за онлайн разпространението на аудио-
визуални материали, но счита, че са 
нужни обширни проучвания на 
европейско равнище, за да се определи 
къде са проблемите и да се намерят 
ясни и ефективни механизми за 
разрешаването им;

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо 
възнаграждение за носителите на права 
за онлайн разпространението на аудио-
визуални материали; отбелязва, че 
въпреки че това право е признато на 
европейско равнище от 2001 г., в 
повечето държави членки авторите 
не получават каквото и да било
възнаграждение за своите
произведения, които са достъпни 
онлайн; счита, че по тази причина е 
необходимо да се проведе консултация
на европейско равнище с всички 
заинтересовани страни в сектора, за 
да се открие подходящ отговор с цел 
гарантиране на правото на 
справедливо възнаграждение, 
например чрез налагане на такси за 
авторски права на платформите от 
страна на дружествата, събиращи 
таксите;

Or. fr

Изменение 19
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо
възнаграждение за носителите на права 
за онлайн разпространението на аудио-
визуални материали, но счита, че са 

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на баланс между 
подходящото възнаграждение за 
носителите на права и необходимостта
от значително по-опростени 
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нужни обширни проучвания на 
европейско равнище, за да се определи 
къде са проблемите и да се намерят 
ясни и ефективни механизми за 
разрешаването им;

процедури за лицензиране за онлайн 
разпространението на аудио-визуални 
материали; подкрепя допълнителните
проучвания на европейско равнище, ако 
и когато такива са необходими във 
връзка със специфични проблеми, за 
които Комисията може все още да не 
разполага с достатъчно познания, за 
да се намерят ясни и ефективни 
механизми за разрешаването им;

,

Or. en

Изменение 20
Ivo Belet

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо 
възнаграждение за носителите на 
права за онлайн разпространението на 
аудио-визуални материали, но счита, 
че са нужни обширни проучвания на 
европейско равнище, за да се определи 
къде са проблемите и да се намерят 
ясни и ефективни механизми за 
разрешаването им;

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо и 
справедливо възнаграждение за всички 
носители на права за онлайн 
разпространението на аудио-визуални 
материали; призовава Комисията да 
насърчава решенията по модела 
„отдолу нагоре“ в сътрудничество с 
всички заинтересовани страни, 
придружавани, ако е необходимо, от
законодателство на ЕС;

Or. en

Изменение 21
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо 
възнаграждение за носителите на права 
за онлайн разпространението на аудио-
визуални материали, но счита, че са 
нужни обширни проучвания на 
европейско равнище, за да се определи 
къде са проблемите и да се намерят ясни 
и ефективни механизми за 
разрешаването им;

3. припомня необходимостта от 
гарантиране на подходящо 
възнаграждение за носителите на права 
за онлайн разпространението на аудио-
визуални материали, но счита, че са 
нужни обширни проучвания на 
европейско равнище, за да се определи 
къде са проблемите и да се намерят ясни 
и ефективни механизми за 
разрешаването им; призовава за 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
националните дружества на единния 
пазар и за възстановяване на баланса
между носителите на права и 
обществото;

Or. lt

Изменение 22
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага в този контекст 
създаването на Европейски орган за 
управление, мониторинг и 
хармонизиране на дружествата за 
колективно управление на права в 
държавите членки, което би улеснило 
комуникацията и координацията на 
дружествата за колективно 
управление на права, с оглед на обмена
на най-добри практики и 
установяването на ефективни, 
единни и прозрачни насоки на 
европейско равнище за насърчаване на 
достъпността на аудио-визуалните 
продукти;

заличава се
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Or. en

Изменение 23
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага в този контекст 
създаването на Европейски орган за 
управление, мониторинг и 
хармонизиране на дружествата за 
колективно управление на права в 
държавите членки, което би улеснило 
комуникацията и координацията на 
дружествата за колективно 
управление на права, с оглед на обмена 
на най-добри практики и 
установяването на ефективни, 
единни и прозрачни насоки на 
европейско равнище за насърчаване на 
достъпността на аудио-визуалните 
продукти;

заличава се

Or. de

Изменение 24
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага в този контекст създаването 
на Европейски орган за управление, 
мониторинг и хармонизиране на 
дружествата за колективно 
управление на права в държавите 
членки, което би улеснило 
комуникацията и координацията на
дружествата за колективно 

4. предлага в този контекст Комисията 
да проучи предложението за
европейска централна база данни за
съхранение на актуална информация 
относно условията за лицензиране, 
притежателите на лицензи и 
репертоарите, за да се улесни 
прозрачността по отношение на това 



AM\893538BG.doc 17/22 PE483.685v01-00

BG

управление на права, с оглед на обмена 
на най-добри практики и 
установяването на ефективни, 
единни и прозрачни насоки на 
европейско равнище за насърчаване на
достъпността на аудио-визуалните 
продукти;

(i) кой притежава определено право, 
(ii) какъв договорен режим се прилага, 
и (iii) какви са разходите по 
лицензирането на определен аудио-
визуален материал. Счита, че такава 
база данни би могла да насърчи 
достъпността на аудио-визуалните 
продукти, както и че би могла 
евентуално да бъде първата стъпка 
към обща европейска система за 
управление, мониторинг и 
хармонизиране на колективните 
права;

Or. en

Изменение 25
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага в този контекст създаването 
на Европейски орган за управление, 
мониторинг и хармонизиране на
дружествата за колективно 
управление на права в държавите 
членки, което би улеснило
комуникацията и координацията на 
дружествата за колективно 
управление на права, с оглед на обмена 
на най-добри практики и 
установяването на ефективни, единни
и прозрачни насоки на европейско 
равнище за насърчаване на 
достъпността на аудио-визуалните 
продукти.

4. счита в този контекст, че 
предложението за директива на 
Европейската комисия за 
колективното управление ще даде 
възможност за хармонизиране на 
правилата за прозрачност и добро
управление; предлага създаването на
национални органи, ако такива не 
съществуват, които да отговарят за
гарантирането на съответствие с 
това законодателство, улеснявайки
комуникацията и координацията, както 
и обмена на добри практики на 
европейско равнище между 
колективните дружества 
посредством ефективни и прозрачни 
насоки.

Or. fr
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Изменение 26
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага в този контекст създаването 
на Европейски орган за управление, 
мониторинг и хармонизиране на 
дружествата за колективно управление 
на права в държавите членки, което би 
улеснило комуникацията и 
координацията на дружествата за 
колективно управление на права, с оглед 
на обмена на най-добри практики и 
установяването на ефективни, единни и 
прозрачни насоки на европейско 
равнище за насърчаване на 
достъпността на аудио-визуалните 
продукти;

4. предлага в този контекст 
укрепването на отдела в рамките на 
Комисията, който отговаря за 
управлението, мониторинга и 
хармонизирането на дружествата за 
колективно управление на права в 
държавите членки, което следва да
улесни комуникацията и координацията 
на дружествата за колективно 
управление на права, с оглед на обмена 
на най-добри практики и 
установяването на ефективни, единни и 
прозрачни насоки на европейско 
равнище за насърчаване на 
достъпността на аудио-визуалните 
продукти;

Or. en

Изменение 27
Ivo Belet

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага в този контекст 
създаването на Европейски орган за 
управление, мониторинг и 
хармонизиране на дружествата за 
колективно управление на права в 
държавите членки, което би улеснило 
комуникацията и координацията на 
дружествата за колективно управление 
на права, с оглед на обмена на най-
добри практики и установяването на 
ефективни, единни и прозрачни насоки 

4. насърчава обслужването на едно 
гише по отношение на дружествата за 
колективно управление на права в 
държавите членки, което би улеснило 
комуникацията и координацията на 
дружествата за колективно управление 
на права, с оглед на обмена на най-
добри практики, както и 
цифровизацията на съдържанието 
чрез разширено колективно 
лицензиране и установяване на 
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на европейско равнище за насърчаване 
на достъпността на аудио-визуалните 
продукти;

ефективни, единни и прозрачни насоки 
на европейско равнище за насърчаване 
на достъпността на аудио-визуалните 
продукти;

Or. en

Изменение 28
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня бързия ръст на обема на 
съдържанието, създадено от 
потребители, в интернет и неговия 
принос за творчеството; признава, че 
стойността на този сектор се 
покачва постоянно; отбелязва, че 
обменът на информация е 
предпоставка за това, както и че 
този факт следва да бъде взет 
предвид; припомня в този контекст, 
че въпреки че защитата на 
авторските права стимулира 
инвестициите и производството на 
съдържание, някои внимателно 
анализирани изключения са също 
толкова важни за гарантирането на 
достъпа до знания, творчество и 
иновации;

Or. ro

Изменение 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. приветства новата програма 
„Творческа Европа“, предложена от 
ЕК, в която се подчертава, че онлайн 
разпространението също оказва 
огромно и положително въздействие 
за разпространението на аудио-
визуални произведения, особено за 
достигането до нова публика в Европа 
и извън нея, и за засилването на 
социалното сближаване;

Or. en

Изменение 30
Ivo Belet

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да ускори 
работата по предложението за 
Директива относно колективното 
управление на правата, която следва 
също да отчете и характерните 
особености на аудио-визуалния 
сектор;

Or. en

Изменение 31
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава факта, че докладът на 
Комисията относно прилагането на
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Директива 2001/29/ЕО установи 
различия в прилагането на 
разпоредбите на членове 5, 6 и 8 в 
държавите членки, което води до 
различни тълкувания и решения на 
съдилищата на държавите членки; 
припомня, че същите са се превърнали 
в част от съдебната практика по 
тези въпроси;

Or. ro

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. изисква Комисията да продължи 
строгото наблюдение на прилагането 
на Директива 2001/29/ЕО, както и 
периодичното докладване на 
констатациите пред Европейския 
парламент и Съвета;

Or. ro

Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. приканва Комисията, след 
консултация с всички съответни 
заинтересовани страни, да 
преразгледа Директива 2001/29/ЕО, 
така че текстът на разпоредбите на 
членове 5, 6 и 8 да бъде прецизиран с 
цел гарантиране на хармонизирането
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на равнището на Общността на 
правната рамка за защита на 
авторските права в 
информационното общество;

Or. ro


