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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

Препоръчва Комисията да:

1. насърчава предоставянето на общи за целия ЕС лицензи за правата на 
интелектуална собственост (ПИС);

2. разгледа, като стъпка напред към изграждането на вътрешен пазар на ПИС, 
възможността за предоставянето на лицензи, на основата на оригиналния език, 
които да позволяват на притежателя на правата върху произведение на даден език 
да го разпространява в целия ЕС на същия език;

3. насърчава оперативната съвместимост и технологичната неутралност, което ще 
позволи на дадено съдържание, обхванато от ПИС, да бъде разпространявано 
независимо от използваната технология или формат и ще даде възможност за 
постигането на конвертируемост на съдържанието между различните формати;

4. запази високо равнище на защита на ПИС, като същевременно улесни законната 
употреба на произведения посредством лесно достъпни, едноетапни и валидни в 
целия ЕС възможности за лиценз, при осигурена прозрачност по отношение на 
притежателите на ПИС;

5. обмисли изготвянето на ефективни санкции, с оглед предотвратяване на 
нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата 
загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на 
съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не 
носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или 
улеснени от тях;

6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство 
в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо;

7. включва във всички оценки на въздействието, когато е уместно, оценка на 
въздействието по отношение на ПИС, по-специално що се отнася до малките и 
средните предприятия;

8. допринесе посредством Европейската обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството за разработването на общи стандартизирани процедури и критерии, 
които да позволят изготвянето на достоверни и сравними данни относно честотата и 
стойността на фалшифицирането и пиратството за всички сектори.


