
 

AM\1162312BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/170 

Изменение  170 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Бързото технологично развитие 

продължава да преобразява начините, 

по които се създават, произвеждат, 

разпространяват и използват 

произведенията и други обекти. 

Продължават да се появяват нови 

бизнес модели и нови субекти. Запазват 

значението си целите и принципите, 

залегнали в рамката на Съюза в 

областта на авторското право. Въпреки 

това продължава да съществува правна 

несигурност както за носителите на 

права, така и за ползвателите, по 

отношение на някои, включително 

трансгранични, начини на използване на 

произведения и други обекти в 

цифровата среда. Както се посочва в 

съобщението на Комисията, озаглавено 

„Към една модерна и по-европейска 

рамка за авторското право“26, в някои 

области е необходимо да се адаптира и 

допълни действащата рамка на Съюза в 

областта на авторското право. 

Настоящата директива предвижда 

правила за адаптиране на някои 

изключения и ограничения към 

цифровата и трансграничната среда, 

както и мерки за улесняване на някои 

лицензионни практики по отношение на 

разпространението на произведения 

извън търговско обращение и наличието 

онлайн на аудио-визуални произведения 

(3) Бързото технологично развитие 

продължава да преобразява начините, 

по които се създават, произвеждат, 

разпространяват и използват 

произведенията и други обекти. 

Продължават да се появяват нови 

бизнес модели и нови субекти. Запазват 

значението си целите и принципите, 

залегнали в рамката на Съюза в 

областта на авторското право. Въпреки 

това продължава да съществува правна 

несигурност както за носителите на 

права, така и за ползвателите, по 

отношение на някои, включително 

трансгранични, начини на използване на 

произведения и други обекти в 

цифровата среда. Както се посочва в 

съобщението на Комисията, озаглавено 

„Към една модерна и по-европейска 

рамка за авторското право“26, в някои 

области е необходимо да се адаптира и 

допълни действащата рамка на Съюза в 

областта на авторското право. 

Настоящата директива предвижда 

правила за адаптиране на някои 

изключения и ограничения към 

цифровата и трансграничната среда, 

както и мерки за улесняване на някои 

лицензионни практики по отношение на 

разпространението на произведения 

извън търговско обращение и наличието 

онлайн на аудио-визуални произведения 
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на платформи за видео по заявка с оглед 

на осигуряването на по-широк достъп 

до съдържание. За да се изгради добре 

функциониращ пазар за авторското 

право, следва да има и правила за 

правата върху публикациите, за 

използването на произведения и други 

обекти от доставчици на онлайн 

услуги, които съхраняват качено от 

ползвателите съдържание и 

осигуряват достъп до него, както и за 

прозрачността на договорите на 

авторите и артистите изпълнители. 

на платформи за видео по заявка с оглед 

на осигуряването на по-широк достъп 

до съдържание. За да се изгради добре 

функциониращ пазар за авторското 

право, следва да има и правила за 

прозрачността на договорите на 

авторите и артистите изпълнители. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Изменение  171 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 21 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21 a) За да се даде възможност на 

гражданите и потребителите изцяло 

да се възползват от възможностите, 

предлагани от новите технологии, в 

рамките на вътрешния пазар следва 

да бъде разрешено публичното 

отдаване в заем на литературни 

произведения, включително 

електронното отдаване в заем. 

Понятието „отдаване в заем“ по 

смисъла на член 1, параграф 1, член 2, 

параграф 1, буква б) и член 6, 

параграф 1 от Директива 2006/115/ЕО 

обхваща отдаването в заем не само на 

книги на хартиен носител, но и на 

техните цифрови копия. Когато 

държавите членки прилагат 

дерогацията по член 6 от Директива 

2006/115/ЕО, библиотеките следва да 

могат да закупят на пазара всяка 

книга на хартиен носител. След като 

я закупят, те могат да я отдават в 

заем без ограничения, свързани с 

договорните условия или други мерки 

за защита, които възпрепятстват 

прилагането на изключенията от и 

ограниченията на авторското право. 

Тези разпоредби следва да са 

приложими и към електронните 

книги. За да се постигне правна 

сигурност и хармонизиране в рамките 

на вътрешния пазар, държавите 
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членки следва да гарантират, че 

изключението от изключителното 

право на публично отдаване в заем, 

посочено в член 6 от Директива 

2006/115/ЕО, следва да е 

задължително. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/172 

Изменение  172 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 28 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28 a) За да се обоснове целта от 

обществен интерес за увеличаване на 

достъпа до творческо съдържание, 

информация и знания и насърчаване 

на тяхното разпространение, както 

и за да се гарантира правната 

сигурност в рамките на вътрешния 

пазар, следва да се въведе определение 

на понятието публична достъпност. 

Следва също така да се подчертае, че 

крайната цел на повечето автори, 

артисти изпълнители и творци е 

преди всичко развитието и 

просперитетът на хората и 

обществата, а не потенциалната 

икономическа печалба. 

Or. en 



 

AM\1162312BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/173 

Изменение  173 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 28 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28 б) От първостепенно значение е 

да се изясни, че след като дадено 

произведение или друг обект е 

публично достъпен, всяко вярно 

възпроизвеждане, било на аналогов 

или на цифров носител, на това 

произведение или обект, което не 

представлява ново или 

трансформиращо произведение или 

обект, следва да остане публично 

достъпно. Публично достъпни следва 

да бъдат произведения или други 

обекти, чието авторско право е 

изтекло или никога не е 

съществувало, или от което 

носителите на права доброволно са се 

отказали. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Изменение  174 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 28 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28 в) Когато авторските права върху 

произведение или друг обект са 

изтекли, може да бъде изключително 

трудно да се установи дали подобно 

произведение или обект е публично 

достъпен. Произведения или други 

обекти, които са публично достъпни, 

може никога да не бъдат 

идентифицирани, което 

възпрепятства достъпа до 

съдържание, информация и знания. 

Държавите членки следва да 

позволят на авторите, артистите 

изпълнители и продуцентите, които 

не възнамеряват да упражняват 

авторско право върху свое 

произведение или друг обект, да го 

направят изцяло или частично 

публично достъпно. И наистина 

следва да се признае, че крайната цел 

на повечето автори, артисти 

изпълнители и творци е преди всичко 

развитието и просперитетът на 

хората и обществата, а не 

потенциалната икономическа 

печалба. С оглед на това държавите 

членки следва да насърчават 

използването на подходящи лицензии, 

еквивалентни на публичната 

достъпност (например „криейтив 

комънс“ (creative commons). Това би 

помогнало на авторите, артистите 
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изпълнители и продуцентите ясно да 

указват на потенциалните повторни 

ползватели, че произведението е 

публично достъпно, което спомага за 

разпространяването на съдържание, 

информация и знания. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Изменение  175 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Изменение  176 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Необходимо е да се признае и 

допълнително да се поощри 

организационният и финансов принос 

на издателите при производството 

на публикации в пресата, за да се 

гарантира устойчивостта на 

издателския отрасъл. Поради това е 

необходимо на равнището на Съюза 

да се осигури хармонизирана правна 

закрила за публикациите в пресата по 

отношение на цифровото им 

използване. Въпросната закрила 

следва ефективно да се гарантира 

чрез въвеждане в правото на Съюза на 

сродни на авторското право права по 

отношение на възпроизвеждането и 

предоставянето на публично 

разположение на публикации в 

пресата при цифровото им 

използване. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Изменение  177 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) По смисъла на настоящата 

директива е необходимо да се даде 

определение на понятието 

„публикация в пресата“ по начин, 

който обхваща единствено 

журналистическите публикации, 

публикувани от доставчик на услуги, 

които са периодично или редовно 

обновявани в която и да е медия с цел 

информиране или развлечение. Тези 

публикации включват например 

всекидневните вестници, седмичните 

или месечните списания с обща или 

специална насоченост и 

новинарските сайтове в интернет. 

Периодичните публикации, които се 

публикуват за научни или академични 

цели, като например научните 

списания, не следва да бъдат 

обхванати от закрилата на 

публикациите в пресата по силата на 

настоящата директива. Въпросната 

закрила не обхваща действия като 

създаването на хипервръзки, което не 

представлява съобщаване на 

публиката. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Изменение  178 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Правата, предоставени на 

издателите на публикации в пресата 

по силата на настоящата директива 

следва да имат същия обхват, както 

правата за възпроизвеждане и за 

предоставяне на публично 

разположение, предвидени в 

Директива 2001/29/ЕО, доколкото 

става дума за цифрово използване. 

Спрямо тях трябва да се прилагат 

същите разпоредби за изключенията 

и ограниченията, които са 

приложими за правата, предвидени в 

Директива 2001/29/ЕО, включително 

изключението за цитиране за такива 

цели като критика или обзор, 

предвидено в член 5, параграф 3, буква 

г) от посочената директива. 

заличава се 

Or. en 

 


