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5.9.2018 A8-0245/106 

Изменение  106 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Договорът предвижда 

създаването на вътрешен пазар и 

установяването на система, която да 

гарантира, че няма нарушаване на 

конкуренцията във вътрешния пазар. 

Хармонизирането на 

законодателствата на държавите 

членки в областта на авторското 

право и сродните му права следва да 

допринесе за постигането на тези 

цели. 

(1) Цифровите технологии могат 

да подобрят достъпа на гражданите 

до информация и култура и да им 

предоставят по-широк и разнообразен 

избор на публични и/или търговски 

продукти и услуги.  

 Цифровият единен пазар обаче ще 

способства и за повече концентрация, 

монополи и неравенства между 

държавите членки, което подкопава 

националното производство и 

предизвиква особени затруднения за 

микро-, малките и средните 

предприятия, които няма да бъдат в 

състояние да се конкурират на 

твърде неравна основа с 

доминиращите мултинационални 

дружества. Цифровият единен пазар 

също така ще има сериозни последици 

за правото на култура, културно 

многообразие и многоезичие.  

 Сътрудничеството между 

държавите членки във връзка с 

авторското право и сродните му 

права в целия цифров свят следва да 

допринесе за постигането на 

следните цели:  осигуряване на 

демократизация на достъпа до 

култура, по-специално на свободата 

на реализацията, ползването и 

творчество в контекста на 
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културата; защита на културата 

като обществена услуга, а не тя да 

бъде ограничено достъпен и напълно 

комерсиализиран продукт; защита на 

многоезичието и културното 

многообразие чрез борба с утвърдени 

стопански модели, които водят до 

тяхното отслабване;  гарантиране на 

по-демократична основа на достъпа 

до образование и знания;  гарантиране 

на справедливо възнаграждение за 

авторите и творците, което не 

означава непременно, че то е 

несъвместимо с възможно най-

широко разпространение и ползване 

на техните произведения;  да се 

запази свободата на ползвателите и 

те да бъдат защитени от 

санкциониране, като се избягва 

въвеждането на диктаторски методи 

на надзор и цифрова цензура; търсене 

на отговорност на бенефициерите, 

които се облагодетелстват от 

противоправно присвояване на 

добавена стойност от споделянето и 

качването на съдържание, защитено 

от авторско право и сродните му 

права. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Изменение  107 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Въпросната правна несигурност 

следва да се премахне, като се въведе 

задължително изключение за правото на 

възпроизвеждане, както и за правото да 

не се допуска извличане от база данни. 

(10) Въпросната правна несигурност 

следва да се премахне, като се въведе 

задължително изключение за правото на 

възпроизвеждане, както и за правото да 

не се допуска извличане от база данни. 

Новото изключение не следва да 

накърнява действащото задължително 

изключение за временните действия на 

възпроизвеждане по член 5, параграф 1 

от Директива 2001/29, което следва да 

продължи да се прилага по отношение 

на способите за извличане на 

информация от текст и данни, които не 

предполагат да се правят копия извън 

обхвата на изключението. Научните 

организации също следва да се 

възползват от изключението, когато 

участват в публично-частни 

партньорства. 

Новото изключение не следва да 

накърнява действащото задължително 

изключение за временните действия на 

възпроизвеждане по член 5, параграф 1 

от Директива 2001/29, което следва да 

продължи да се прилага по отношение 

на способите за извличане на 

информация от текст и данни, които не 

предполагат да се правят копия извън 

обхвата на изключението. Научните 

организации също следва да се 

възползват от изключението, когато 

участват в публично-частни 

партньорства. Образователните 

институции и институциите в 

областта на културното наследство, 

които извършват научни изследвания 

или са отговорни за опазването на 

културното наследство, също следва 

да бъдат обхванати от изключението 

за извличане на информация от 

текст и данни. Извличането на 

информация от текст и данни следва 

да спомогне за насърчаване на 

научните изследвания и иновациите 
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като такива и също така следва да 

бъде разрешено и за цели, различни от 

чисто научните, а обхватът на 

организациите, обхванати от 

изключението, следва да бъде 

разширен, ако това бъде счетено за 

целесъобразно, при условие че 

техните дейности са от обществен 

интерес.  Изработените репродукции 

и извадените откъси за целите на 

извличане на информация от текст и 

данни трябва да се съхраняват по 

сигурен начин, като се гарантира, че 

копията се използват за научни 

изследвания и прехвърляни и 

споделяне на знания между 

научноизследователски организации, 

образователни институции, 

институции в областта на 

културното наследство и други 

органи, определени от държавите 

членки. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Изменение  108 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Изключението или 

ограничението следва да обхване 

цифровото използване на произведения 

и други обекти, като например части 

или откъси от произведения за 

подпомагане, обогатяване или 

допълване на преподаването, 

включително свързаните с него учебни 

дейности. 

(16) Изключението или 

ограничението следва да обхване 

цифровото използване на произведения 

и други обекти, като например части 

или откъси от произведения за 

подпомагане, обогатяване или 

допълване на преподаването, 

включително свързаните с него учебни 

дейности. 

Произведения или други обекти следва 

да се използват по силата на 

изключението или ограничението 

единствено в контекста на дейности по 

преподаване и учене, осъществявани 

под ръководството на образователни 

институции, включително по време на 

изпити, и да се ограничат само до 

необходимото за целите на такива 

дейности. 

Произведения или други обекти следва 

да се използват по силата на 

изключението или ограничението 

единствено в контекста на дейности по 

преподаване и учене, осъществявани 

под ръководството на образователни 

институции, включително по време на 

изпити, и да се ограничат само до 

необходимото за целите на такива 

дейности. 

Изключението или ограничението 

следва да обхване използването както 

чрез цифрови средства в класната стая, 

така и онлайн чрез сигурната 

електронна мрежа на образователната 

институция, достъпът до която следва 

да бъде защитен, по-специално чрез 

процедури за автентификация. 

Изключението или ограничението 

следва да се разбира като обхващащо 

специфичните потребности от 

Изключението или ограничението 

следва да обхване използването както 

чрез цифрови средства в класната стая, 

така и онлайн чрез сигурната 

електронна мрежа на образователната 

институция, достъпът до която следва 

да бъде защитен, по-специално чрез 

процедури за автентификация. 

Изключението или ограничението 

следва да се разбира като обхващащо 

специфичните потребности от 
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достъпност за хората с увреждания в 

контекста на илюстрирането при 

преподаване. 

достъпност за хората с увреждания в 

контекста на илюстрирането при 

преподаване. Изключението или 

ограничението следва да се разбира 

като обхващащо:  използването за 

образователни цели на произведения и 

друго защитено съдържание от 

страна на музеи, библиотеки, 

предприятия за обучение или такива, 

които осигуряват обучение за своя 

персонал;  ситуациите, в които 

съществува сигурна електронна 

мрежа, до която имат достъп 

единствено учениците, студентите, 

родителите, настойниците и 

преподавателският персонал; 

конференции, семинари и други 

образователни прояви, организирани 

извън образователната институция; 

отворените образователни ресурси, 

общностите за отворено обучение и 

курсовете за отворено и 

дистанционно обучение; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Изменение  109 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) В предвидената от настоящата 

директива рамка държавите членки 

следва да могат да проявят гъвкавост 

в избора на конкретния вид 

механизъм, който ще даде 

възможност правата върху 
произведения извън търговско 

обращение да обхванат и правата на 

носителите на права, които не са 

представени от организацията за 

колективно управление на правата в 

съответствие с техните правни 

традиции, практика или особености. 

Въпросните механизми могат да 

включват разширено колективно 

лицензиране и презумпции за 

представителство. 

(23) В предвидената от настоящата 

директива рамка държавите членки 

следва да спомогнат за опростяване 

на договореностите относно 

използването на произведения извън 

търговско обращение от страна на 

институции в областта на 

културното наследство, като 

установят свободен достъп за 

нетърговски цели до произведения 

извън търговско обращение, които са 

част от колекции и са предоставени 

на разположение онлайн от 

институции в областта на 

културното наследство. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Изменение  110 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Свободният и плуралистичен 

периодичен печат играе съществена 

роля за осигуряване на качеството на 

журналистиката и на достъпа на 

гражданите до информация. Той има 

основен принос за обществените дебати 

и правилното функциониране на 

демократичното общество. В прехода 

от печатни към цифрови издания 

издателите на публикации в пресата 

се сблъскват с трудности при 

лицензирането на онлайн 

използването на техните публикации 
и възвръщането на направените от 

тях инвестиции. При липсата на 

признат статут на издателите на 

публикации в пресата като носители 

на права лицензирането и неговата 

реализация в цифровата среда често 

пъти са сложни и неефективни. 

(31) Свободният и плуралистичен 

периодичен печат играе съществена 

роля за осигуряване на качеството на 

журналистиката и на достъпа на 

гражданите до информация. Той има 

основен принос за обществените дебати 

и демокрацията. Собствеността 

върху медиите се концентрира във все 

по-малко ръце и се доминира от 

капиталови участия в основните 

финансови конгломерати.  Това се 

придружава от по-несигурни условия 

на работа за журналистите с 

нарастваща вълна от съкращения и 

от отклоняване от качеството, 

точността и плурализма на 

докладването.  Преходът от печатни 

към цифрови медии доведе до нови 

проблеми в сектора.  В редица 

държави членки, последвали 

препоръките на Комисията, 

констатациите са противоречиви и в 

някои случаи дават основание за 

загриженост, което видимо 

противоречи на преследваните цели.  

Това изисква по-задълбочено 

обсъждане, ако трябва да се намерят 

подходящи решения, което следва 

съответно да се проведе извън 

обхвата на настоящата директива. 
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Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Изменение  111 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 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 правилното 

функциониране на лицензионните 

споразумения, доставчиците на онлайн 

съдържание, които активно и пряко 

предоставят на ползвателите 

възможност да качват произведения, 

да предоставят произведения на 

публично разположение и да 

рекламират произведения пред 

публиката, следва да предприемат 

подходящи и съразмерни мерки, за да 

гарантират закрилата на произведенията 

или другите обекти. Тези мерки следва 

да спазват Всеобщата декларация за 

правата на човека и основните закони 

на държавите членки и не следва да 

налагат общо задължение на 

доставчиците на онлайн съдържание 

да контролират информацията, 

която те пренасят или съхраняват.  

Тези подходящи и съразмерни мерки 

следва да бъдат определени въз основа 

на споразумение, постигнато след 

широк, конструктивен и прозрачен 

диалог и сътрудничество между 

доставчиците на онлайн съдържание, 

организациите за защита на правата 

на ползвателите и организациите, 

представляващи авторите, творците 

и артистите изпълнители и други 

носители на права в държавите 
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членки. 

Or. pt 

 

 


