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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/194 

Изменение  194 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

 (21a) Необходимо е да се признае, че 

обществеността се интересува от 

това да участва в обществената 

сфера без неоправдани ограничения, 

произтичащи от изключителни 

права, посредством изключение за 

използването на изображения на 

сгради и постоянни структури. 

Професионалните фотографи, 

авторите и други носители на права, 

потребителите, институционалните 

ползватели и доставчиците на услуги 

използват изображения на 

произведения предимно въз основа на 

изключенията в националното 

законодателство относно „свободата 

на панорама“ и те следва да могат да 

се ползват с правна сигурност с оглед 

на трансграничното използване. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/195 

Изменение  195 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 правилното функциониране на 

демократичното общество. Съответно 

следва да се гарантира 

устойчивостта на сектора на 

издаването на публикации в пресата. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/196 

Изменение  196 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (31a) В прехода от печатни към 

цифрови издания издателите на 

публикации в пресата се сблъскват 

все повече с трудности при 

лицензирането на онлайн 

използването на своите публикации и 

възвръщането на направените от тях 

инвестиции. Публикациите в пресата 

съдържат предимно литературни 

произведения, но все по-често 

включват и други видове произведения 

и обекти, по-специално снимки и 

видеоматериали. С оглед на големия 

брой на авторите и другите носители 

на права, участващи в създаването на 

публикация в пресата, в цифровата 

среда лицензирането и прилагането 

на правата в рамките на 

публикациите в пресата често са 

сложни и неефективни. Издателите 

могат да се сблъскат с трудности, 

особено когато се опитват да 

докажат, че правата за такива 

произведения и други обекти са им 

били прехвърлени или че те са 

получили лицензия за тях за целите 

на сключването на лицензии или 

прилагането на права по отношение 

на техните публикации в пресата. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Изменение  197 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (31б) Издателите на публикации в 

пресата е необходимо да придобият 

всички съответни икономически 

права от авторите и други носители 

на права, за да включат техните 

произведения или други обекти в 

дадена публикация в пресата. Този 

принцип следва да продължи да се 

прилага. При все това лицензирането 

и прилагането на правата, придобити 

спрямо трети лица, следва да се 

улеснят, като в същото време не се 

засягат договорните отношения 

между издателите на публикации в 

пресата, от една страна, и авторите 

и други носители на права, от друга. 

Поради това е необходимо на 

равнището на Съюза да се предвиди 

оборима презумпция, която да 

позволява да се счита, че издателят е 

лицето, което има право да сключва 

лицензии и да следи за спазването на 

правата за възпроизвеждане и за 

предоставяне на публично 

разположение във връзка с цифровото 

използване на произведения и други 

обекти, съдържащи се в 

публикацията в пресата, при условие 

че името на издателя фигурира в 

публикацията. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/198 

Изменение  198 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 A8-0245/199 

Изменение  199 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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. 

(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 в която и да 

е медия, включително на хартиен 

носител, така че това понятие да се 

тълкува като икономическа дейност, 

която представлява предоставяне на 

услуги съгласно законодателството 

на Съюза. Публикациите в пресата, 

които следва да бъдат обхванати, са 

публикациите в пресата, чиято цел е 

да информират обществеността и 

които периодично или редовно се 

обновяват. Тези публикации включват 

например всекидневните вестници, 

седмичните или месечните списания с 

обща или специална насоченост и 

новинарските сайтове в интернет. 

Периодичните публикации, 

публикувани за научни или академични 

цели, например научните списания, не 

следва да попадат в обхвата на 

предвидената в настоящата директива 

презумпция за правата, предоставени 
на издателите за публикациите в 

пресата. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Изменение  200 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Изменение  201 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Закрилата, предоставена на 

издателите на публикации в пресата по 

силата на настоящата директива, не 

бива да накърнява правата на авторите и 

другите носители на права върху 

произведения и други обекти, включени 

в тях, включително по отношение на 

степента, до която авторите и другите 

носители на права могат да използват 

своите произведения или други обекти 

отделно от публикацията в пресата, в 

която те са включени. Затова издателите 

на публикации в пресата не бива да 

имат възможност да се позоват на 

закрилата, която им е предоставена, 

срещу авторите и други носители на 

права. Това не накърнява договорните 

отношения между издателите на 

публикации в пресата, от една 

страна, и авторите и други носители 

на права, от друга. 

(35) Презумпцията относно 

издателите на публикации в пресата, 

предвидена в настоящата директива, не 

бива да накърнява правата на авторите и 

другите носители на права върху 

произведения и други обекти, включени 

в тях, включително по отношение на 

степента, до която авторите и другите 

носители на права могат да използват 

своите произведения или други обекти 

отделно от публикацията в пресата, в 

която те са включени. Затова издателите 

на публикации в пресата не бива да 

имат възможност да се позовават на 

презумпцията, предвидена в 

настоящата директива, срещу 

авторите и други носители на права или 

срещу други упълномощени 

ползватели на същите произведения 

или други обекти. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Изменение  202 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) През последните години все 

повече се усложнява 

функционирането на пазара за онлайн 

съдържание. Онлайн услугите, които 

предоставят достъп до защитено с 

авторско право съдържание, качено 

от ползвателите без участието на 

носителите на права, бележат 

истински разцвет и се превръщат в 

основен източник на достъп до 

съдържание онлайн. Това се отразява 

на възможностите на носителите на 

права да определят дали и при какви 

условия се използват техните 

произведения и други обекти, както и 

на възможностите им да получат 

подходящо възнаграждение в тази 

връзка. 

(37) Еволюцията на цифровите 

технологии доведе до появата на нови 

бизнес модели и укрепи ролята на 

интернет като основен пазар за 

разпространението на защитено с 

авторско право съдържание. С течение 

на годините онлайн услугите, които 

дават възможност на своите 

ползватели да качват произведения и 

да ги предоставят на разположение 

на публиката, бележат истински 

разцвет и се превръщат във важни 

източници на достъп до съдържание 

онлайн, като благоприятстват за 

многообразието и улесняването на 

достъпа до съдържание, но също така 

създават предизвикателства при 

качването на защитено с авторско 

право съдържание без предварително 

разрешение от носителите на права. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/203 

Изменение  203 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 37 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37a) Днес повече от всякога се 

потребява творческо съдържание. 

Тази тенденция се улеснява от онлайн 

платформите и услугите за 

агрегиране. Те са средство за 

осигуряване на по-широк достъп до 

културните и творческите 

произведения и предлагат големи 

възможности на културните и 

творческите сектори за 

разработването на нови бизнес 

модели. В същото време хората на 

изкуството и авторите не успяват да 

постигнат сравнимо нарастване на 

приходите си въз основа на това 

увеличение на потреблението. Една 

от причините за това би могла да 

бъде липсата на яснота относно 

правното положение на тези онлайн 

услуги съгласно правото в областта 

на електронната търговия. Следва да 

се обмисли как може да се осигури 

функционирането на този процес при 

по-голяма правна сигурност и при 

зачитане на интересите на всички 

заинтересовани лица, включително 

хората на изкуството и 

ползвателите, като също така е 

важно да се гарантират 

прозрачността и справедливите и 

еднакви условия на конкуренция. 

Комисията следва да разработи 
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насоки относно прилагането на 

рамката за отговорност на 

посредниците, за да могат онлайн 

платформите да изпълняват 

задълженията си и правилата 

относно отговорността, както и за 

да се увеличат правната сигурност и 

доверието на ползвателите. 

Or. en 

 


