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5.9.2018 A8-0245/92 

Изменение  92 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) През последните години все 

повече се усложнява 

функционирането на пазара за онлайн 

съдържание. Онлайн услугите, които 

предоставят достъп до защитено с 

авторско право съдържание, качено 

от ползвателите без участието на 

носителите на права, бележат 

истински разцвет и се превръщат в 

основен източник на достъп до 

съдържание онлайн. Това се отразява 

на възможностите на носителите на 

права да определят дали и при какви 

условия се използват техните 

произведения и други обекти, както и 

на възможностите им да получат 

подходящо възнаграждение в тази 

връзка. 

(37) Еволюцията на цифровите 

технологии доведе до появата на нови 

бизнес модели и засили ролята на 

интернет като основен пазар за 

разпространение на защитено с 

авторско право съдържание. През 

годините онлайн услугите, които 

дават възможност на своите 

ползватели да качват произведения и 

да ги предоставят на разположение 

на публиката, бележат истински 

разцвет и се превръщат във важни 

източници на достъп до съдържание 

онлайн, като предоставят 

възможност за многообразие и 

улесняване на достъпа до съдържание, 

но също така създават 

предизвикателства при качването на 

защитено с авторско право 

съдържание без предварително 

разрешение от носителите на права. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Изменение  93 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 37 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37а) Днес потреблението на 

творческо съдържание е по-голямо от 

всякога. Това развитие се улеснява от 

онлайн платформите и услугите за 

агрегиране. Те са средство за 

осигуряване на по-широк достъп до 

културните и творческите 

произведения и предлагат големи 

възможности за културните и 

творческите сектори в 

разработването на нови бизнес 

модели. В същото време хората на 

изкуството и авторите се борят да 

постигнат сравнимо нарастване на 

приходите в резултат от това 

увеличение на потреблението. Една 

от причините за това би могла да 

бъде липсата на яснота относно 

статута на тези онлайн услуги 

съгласно правото в областта на 

електронната търговия. Следва да се 

обмисли как може да се осигури 

функционирането на този процес при 

по-голяма правна сигурност и 

зачитане на всички заинтересовани 

лица, включително хората на 

изкуството и ползвателите, като 

също така е важно да се гарантират 

прозрачност и справедливи еднакви 

условия на конкуренция. Комисията 

следва да разработи насоки относно 
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прилагането на рамката за 

отговорност на посредниците, за да 

могат онлайн платформите да 

изпълняват задълженията си и 

правилата относно отговорността, 

както и за да се увеличи правната 

сигурност и доверието на 

ползвателите. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Изменение  94 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 38 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Когато съхраняват защитени с 

авторско право произведения и други 

обекти, качени от техните 

ползватели, и осигуряват на публиката 

достъп до тях, като по такъв начин 

излизат извън рамките на 

обикновеното предоставяне на 

материална база и съобщаване на 

публиката, доставчиците на услуги на 

информационното общество са длъжни 

да сключват лицензионни споразумения 

с носителите на права, освен ако те 

отговарят на условията за 

освобождаване от отговорност по член 

14 от Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета34. 

(38) Когато предлагат на 

ползватели услуги по съхранение на 

съдържание и осигуряват на публиката 

достъп до съдържание и когато тази 

дейност представлява действие по 

съобщаване на публиката и не е с 

чисто технически, автоматичен и 

пасивен характер, доставчиците на 

услуги на информационното общество 

следва да са длъжни да сключват 

лицензионни споразумения с 

носителите на права по отношение на 

защитени с авторско право 

произведения или други обекти, освен 

ако те отговарят на условията за 

освобождаване от отговорност, 

предвидени в Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1–16). 

34 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

8 юни 2000 г. за някои правни аспекти 

на услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1 – 

16). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Изменение  95 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 38 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на член 14 е 

необходимо да се провери дали 

доставчикът на услуги играе активна 

роля, включително чрез 

оптимизиране на представянето на 

качените произведения или обекти 

или тяхното рекламиране, 

независимо от естеството на 

използваните за тази цел средства. 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1162306BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.9.2018 A8-0245/96 

Изменение  96 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 38 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантира функционирането на 

което и да е лицензионно споразумение, 

доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

съхраняват големи обеми защитени с 

авторско право произведения или 

други обекти, качени от техните 

ползватели, и осигуряват на публиката 

достъп до тях, следва да предприемат 

подходящи и пропорционални мерки, за 

да гарантират закрилата на 

произведенията или другите обекти, 

като например прилагане на 

ефективни технологии. Въпросното 

задължение следва да важи и в 

случаите, когато доставчиците на 

услуги на информационното общество 

отговарят на условията за 

освобождаване от отговорност по 

член 14 от Директива 2000/31/ЕО. 

За да се гарантира функционирането на 

което и да е лицензионно споразумение, 

доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

участват активно и пряко в 

предоставянето на ползвателите на 

възможност да качват съдържание, 

като предоставят на разположение 

произведения и рекламират 

произведения на публиката, следва да 

предприемат подходящи и 

пропорционални мерки, за да 

гарантират закрилата на произведенията 

или другите обекти. Такива мерки 

следва да спазват Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

и не следва да налагат общо 

задължение на доставчиците на услуги 

на информационното общество за 

наблюдение на информацията, която 

пренасят или съхраняват, както е 

посочено в член 15 от Директива 

2000/31/ЕО. 

Or. en 

 

 


