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5.9.2018 A8-0245/120 

Изменение  120 

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 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 5, параграф 5 и първата, третата и 

петата алинея на член 6, параграф 4 от 

Директива 2001/29/ЕО се прилагат за 

изключенията и ограничението, 

предвидени в настоящия раздел. 
 

Член 5, параграф 5 и първата, третата и 

петата алинея на член 6, параграф 4 от 

Директива 2001/29/ЕО се прилагат за 

изключенията и ограничението, 

предвидени в настоящия раздел. 

Изключенията, предвидени в дял II от 

настоящата директива, не могат да 

се изключват от договорите.  

Or. pt 



AM\1162326BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.9.2018 A8-0245/121 

Изменение  121 

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 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Използване на произведения извън 

търговско обращение от институции в 

областта на културното наследство 

1. Държавите членки предвиждат, 

че когато организация за колективно 

управление от името на своите членове 

сключва неизключителна лицензия за 

нетърговски цели с институция в 

областта на културното наследство за 

цифровизация, разпространение, 

съобщаване на публиката или 

предоставяне на разположение на 

произведения или други обекти извън 

търговско обращение, постоянно 

включени в сбирките на институцията, 

въпросната неизключителна лицензия 

може да се разшири или да се смята за 

приложима спрямо носителите на права 

от същата категория, към която 

принадлежат обхванатите от 

лицензията, които не са представлявани 

от организацията за колективно 

управление, при условие че: 

а) организацията за колективно 

управление по силата на дадения ѝ 

мандат от носителите на права е 

широко представителна за 

носителите на права в категорията 

произведения или други обекти и за 

правата, които са предмет на 

лицензията; 

Използване на произведения извън 

търговско обращение от институции в 

областта на културното наследство 

1. Държавите членки, вземайки 

предвид своята ситуация и своето 

законодателство, допринасят за 

създаването на опростени схеми, 

които осигуряват свободен достъп за 

нетърговски цели до произведения, 

които вече не са в търговско 

обращение и които са включени в 

сбирки и се предоставят на 

разположение онлайн от институции 

в областта на културното 

наследство. 
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б) равнопоставеността на всички 

носители на права е гарантирана по 

отношение на лицензионните 

условия; 

в) всички носители на права 

могат по всяко време да възразят 

срещу това техните произведения 

или други обекти да се смятат за 

произведения или обекти извън 

търговско обращение и да изключат 

прилагането на лицензията за 

техните произведения или други 

обекти. 

2. Смята се, че едно произведение 

или друг обект е извън търговско 

обращение, когато произведението 

или обектът в своята цялост, във 

всички свои преводи, версии и прояви, 

не е на разположение на публиката 

чрез обичайните търговски канали и 

не може разумно да се очаква, че ще 

бъде на разположение по този начин. 

Държавите членки, като се 

консултират с носителите на права, 

организациите за колективно 

управление и институциите в 

областта на културното наследство, 

гарантират, че критериите, които се 

прилагат, за да се определи дали 

техните произведения и други обекти 

могат да бъдат лицензирани в 

съответствие с параграф 1, не 

надхвърлят необходимото и 

разумното и не изключват 

възможността да се определи 

статут извън търговско обращение 

на сбирка в нейната цялост, когато е 

разумно да се предположи, че всички 

произведения или други обекти в 

сбирката са извън търговско 

обращение. 

3. Държавите членки 

предвиждат предприемането на 

подходящи мерки за публично 

оповестяване на: 

а) обявяването на произведения 

или други обекти за произведения или 
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обекти извън търговско обращение; 

б) лицензията, и по-специално 

нейната приложимост спрямо 

непредставените носители на права; 

в) възможността носителите на 

права да направят възражение, 

посочена в буква параграф 1, буква в); 

включително в рамките на разумен 

срок преди произведенията или 

другите обекти да бъдат 

цифровизирани, разпространени, 

съобщени на публиката или 

предоставени на разположение. 

4. Държавите членки 

гарантират, че лицензиите, посочени 

в параграф 1, се търсят от 

организация за колективно 

управление, която е представителна 

за държавата членка, в която: 

а) произведенията или 

фонограмите са публикувани за пръв 

път или — ако няма публикуване, — 

са излъчени за пръв път, с изключение 

на кинематографските и аудио-

визуалните произведения; 

б) продуцентите на 

произведенията имат седалище или 

обичайно местопребиваване — за 

кинематографските и аудио-

визуалните произведения, или 

в) институцията в областта на 

културното наследство има седалище 

— когато не може да се установи 

след полагането на разумни усилия 

коя е държавата членка или третата 

държава съгласно букви а) и б). 

5. Параграфи 1, 2 и 3 не се 

прилагат за произведения или други 

обекти на граждани на трети 

държави, с изключение на случаите, в 

които са приложими букви а) и б) от 

параграф 4. 
 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Изменение  122 

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 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Трансгранично използване 

1. Произведенията или другите 

обекти, обхванати от лицензия, 

издадена в съответствие с член 7, 

могат да се използват от 

институцията в областта на 

културното наследство във всички 

държави членки при спазване на 

условията на лицензията. 

2. Държавите членки 

гарантират, че информацията, която 

позволява да бъдат идентифицирани 

произведенията или другите обекти, 

обхванати от лицензия, издадена в 

съответствие с член 7, и 

информацията относно 

възможността носителите на права 

да направят възражение съгласно 

член 7, параграф 1, буква в) са 

публично достъпни в единен онлайн 

портал в продължение на най-малко 

шест месеца преди произведенията 

или другите обекти да бъдат 

цифровизирани, разпространени, 

съобщени на публиката или 

предоставени на разположение в 

други държави членки извън 

държавата членка, в която е издадена 

лицензията, и за целия срок на 

лицензията. 

3. Порталът по параграф 2 се 

Трансгранично използване 

1. За да се насърчават свободният 

достъп и споделянето на знания, 

трансграничното използване на 

произведения или други обекти, 

попадащи в обхвата на член 7, се 

рекламира и задълбочава въз основа на 

сътрудничеството между държавите 

членки. 
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създава и управлява от Службата на 

Европейския съюз за 

интелектуалната собственост в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 

386/2012. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Изменение  123 

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

Кари 

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 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 

Закрила на публикациите в пресата 

при цифрово използване 

1. Държавите членки 

предоставят на издателите на 

публикации в пресата правата, 

предвидени в член 2 и в член 3, 

параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, 

при цифровото използване на 

техните публикации в пресата. 

2. Правата по параграф 1 

оставят непроменени и по никакъв 

начин не засягат правата, предвидени 

в правото на Съюза за авторите и 

другите носители на права, по 

отношение на произведенията и 

другите обекти, включени в 

публикация в пресата. Не се допуска 

противопоставяне на тези права 

срещу въпросните автори и други 

носители на права, и по-специално те 

не могат да лишават авторите и 

другите носители на права от 

правото да използват своите 

произведения и други обекти отделно 

от публикацията в пресата, в която 

са включени. 

3. Членове 5—8 от Директива 

2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се 

заличава се 
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прилагат mutatis mutandis по 

отношение на правата, посочени в 

параграф 1. 

4. Посочените в параграф 1 права 

се погасяват 20 години след 

публикуването на публикацията в 

пресата. Този срок започва да тече от 

първо число на месец януари на 

годината след датата на публикуване. 
 

Or. pt 

Обосновка 

В редица държави членки, последвали препоръките на Комисията, констатациите от 

направените проучвания са противоречиви и в известен смисъл дават основание за 

загриженост и са в разрез с преследваните цели. Необходимо е да се обмислят по-

задълбочено евентуалните решения и поради това тези въпроси следва да се разрешат 

извън обхвата на настоящата директива. 

 

 


