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6.9.2018 A8-0245/146 

Изменение  146 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/147 

Изменение  147 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 39 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) Сътрудничеството между 

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, и 
носителите на права има съществено 

значение за функционирането на 

технологиите, като например 

технологиите за разпознаване на 

съдържание. В такива случаи 

носителите на права следва да 

предоставят необходимите данни, 

така че услугите да могат да 

идентифицират тяхното 

съдържание, а услугите да бъдат 

прозрачни за носителите на права по 

отношение на използваните 

технологии, за да може да се прецени 

доколко са подходящи. По-специално 

услугите следва да предоставят на 

носителите на права информация за 

вида на използваните технологии, 

начина на тяхното прилагане и 

успеваемостта им при 

разпознаването на съдържание на 

носителите на права. Освен това 

въпросните технологии следва да 

дават възможност на носителите на 

права да получават информация от 

(39) Държавите членки следва да 

предвидят, че когато носителите на 

права не желаят да сключват 

лицензионни споразумения, 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание и носителите на 

права си сътрудничат добросъвестно, 

за да се гарантира, че техните услуги 

не предоставят на разположение 

неразрешени защитени произведения 

или други обекти. Сътрудничеството 

между доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание и 

носителите на права не следва да води 

до предотвратяване на наличието на 

произведения, които не са в 

нарушение, или на други защитени 

обекти, включително на такива, 

попадащи в обхвата на изключение 

или ограничение съгласно авторското 

право. 



 

AM\1162337BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

доставчиците на услуги на 

информационното общество за 

използването на тяхно съдържание, 

което е предмет на споразумение. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Изменение  148 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 39a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (39а) Държавите членки следва да 

гарантират, че доставчиците на 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание, посочени в параграф 1, 

въвеждат ефективни и експедитивни 

механизми за подаване на жалби и 

защита, които са на разположение на 

ползвателите, ако посоченото в 

параграф 2а сътрудничество води до 

необосновано премахване на тяхното 

съдържание. Всяка жалба, подадена 

по реда и при условията на тези 

механизми, следва да се разглежда без 

неоправдано забавяне. Носителите на 

права следва да обосновават 

надлежно своите решения, за да се 

избегне произволното отхвърляне на 

жалби. Освен това съгласно 

Директива 95/46/ЕО, Директива 

200/58/ЕО и Общия регламент 

относно защитата на данните 

сътрудничеството не следва да води 

до идентифициране на отделни 

ползватели, нито до обработването 

на личните данни за тях. Държавите 

членки следва да гарантират също 

така, че ползвателите имат достъп 

до независим орган за решаване на 

спорове, както и до съд или друг 

компетентен правораздавателен 

орган, за да се позовават на 

приложимостта на изключение или 
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ограничение по отношение на 

авторското право. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Изменение  149 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 39 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (39б) В най-кратък срок след 

влизането в сила на настоящата 

директива Комисията и държавите 

членки следва да организират диалози 

между заинтересованите страни за 

хармонизиране и определяне на най-

добрите практики. Те следва да 

издадат насоки, за да се гарантира 

функционирането на лицензионните 

споразумения и сътрудничеството 

между доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание и 

носителите на права във връзка с 

използването на техните 

произведения или други обекти по 

смисъла на настоящата директива. 

Когато се определят най-добрите 

практики, следва да се обърне 

специално внимание на основните 

права, както и на използването на 

изключения и ограничения. Специално 

внимание следва да се обърне и на 

това да се гарантира недопускане на 

прекомерна тежест за МСП и 

избягване на автоматично блокиране 

на съдържание. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Изменение  150 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 2 – параграф 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) „доставчик на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание“ 

означава доставчик на услуга на 

информационното общество, като 

една от основните цели на тази 

услуга е съхраняването на и 

предоставянето на достъп на 

публиката до значителен брой 

защитени с авторско право 

произведения или други защитени 

обекти, качени от ползватели на 

услугата на този доставчик, които 

процеси се оптимизират посредством 

услугата и способстват постигането 

на целите за реализиране на печалба. 

Микро- и малките предприятия по 

смисъла на дял І от приложението 

към Препоръка 2003/361/ЕО на 

Комисията, услугите, предоставяни с 

нетърговска цел, като онлайн 

енциклопедии, както и доставчиците 

на онлайн услуги, при които 

съдържанието е качено с 

разрешението на всички съответни 

носители на права, като например 

образователни или научни хранилища, 

не се считат за доставчици на услуги 

за споделяне на онлайн съдържание по 

смисъла на настоящата директива. 

Доставчиците на компютърни услуги 

„в облак“ за лично ползване, до които 

публиката няма пряк достъп, 
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платформите за разработване на 

софтуер с отворен код, както и 

онлайн пазарите, чиято основна 

дейност е онлайн продажба на дребно 

на физически стоки, не се считат за 

доставчици на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание по смисъла на 

настоящата директива; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Изменение  151 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. 

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, 

така че те да могат да получат 

справедливо и подходящо 

възнаграждение за цифровото 

използване на техните публикации в 

пресата от страна на доставчиците 

на услуги на информационното 

общество. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Изменение  152 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Правата, посочени в параграф 

1, не възпрепятстват законното 

използване за лични и за нетърговски 

цели на публикации в пресата от 

страна на индивидуални ползватели. 

Or. en 

 


