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5.9.2018 A8-0245/102 

Изменение  102 

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 

Член 13 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. За целите на гарантирането на 

действието на лицензионни 

споразумения, посочено в параграф 1, 

доставчиците на услуги на 

информационното общество и 

носителите на права си сътрудничат. 

Носителите на права посочват точно 

на доставчиците на услуги на 

информационното общество 

произведенията или другите обекти, 

върху които имат авторско право. 

Доставчиците на услуги на 

информационното общество 

информират носителите на права за 

предприетите мерки и за точността 

на тяхното функциониране, както и 

по целесъобразност периодично 

докладват относно използването на 

произведенията и другите обекти. 

Or. en 



 

AM\1162309BG.docx  PE321.321v00-01 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.9.2018 A8-0245/103 

Изменение  103 

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 

Член 13 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на услуги по параграф 1 

въвеждат механизми за подаване на 

жалби и защита, които са на 

разположение на ползвателите при 

възникване на спорове относно 

прилагането на мерките, посочени в 

параграф 1. 

2. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на услуги по параграф 1 

въвеждат в сътрудничество с 

носителите на права механизми за 

подаване на жалби, които са на 

разположение на ползвателите при 

възникване на спорове относно 

изпълнението на лицензионните 

споразумения, посочени в параграф 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Изменение  104 

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 

Член 13 – параграф 2 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

гарантират, че ползвателите имат 

достъп до съд или друг компетентен 

орган за целите на упражняването на 

правото им на използване при 

условията на изключение или 

ограничение или за обжалване на 

всички ограничителни мерки, 

договорени съгласно параграф 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Изменение  105 

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 

Член 13 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки улесняват, 

когато е целесъобразно, 

сътрудничеството между доставчиците 

на услуги на информационното 

общество и носителите на права чрез 

диалози със заинтересованите страни за 

определяне на добрите практики, като 

например подходящи и съразмерни 

технологии за разпознаване на 

съдържание, като се отчитат между 

другото естеството на услугите, 

наличността на технологии и тяхната 

ефективност в светлината на 

технологичното развитие. 

3. Държавите членки улесняват, 

когато е целесъобразно, 

сътрудничеството между доставчиците 

на услуги на информационното 

общество, посочени в параграф 1, 

представителите на ползвателите и 

носителите на права чрез диалози със 

заинтересованите страни, за да се 

определят най-добрите практики за 

прилагането на параграф 1. 

Предприетите мерки са подходящи и 

съразмерни и отчитат наред с другото 

естеството на услугите, наличността на 

технологии и тяхната ефективност в 

светлината на технологичното развитие. 

Or. en 

 

 


