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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална 

собственост в рамките на вътрешния пазар 

(2009/2178(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и 

Европейския икономически и социален комитет от 11 септември 2009 г. относно 

усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в 

рамките на вътрешния пазар (COM(2009)0467), 

– като взе предвид резолюцията на Съвета за конкурентоспособност от 25 септември 

2008 г. относно глобален европейски план за борба с фалшифицирането и 

пиратството, 

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното 

общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива 

за електронната търговия),  

– като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното общество,  

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно 

намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че 

нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно 

мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои 

права върху интелектуалната собственост, 

– като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната 

собственост, 

– като взе предвид Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми, 

– като взе предвид законодателната резолюция на Европейския парламент от 25 април 

2007 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и 

на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на 

правата на интелектуална собственост, 

– като взе предвид стратегията на Комисията за зачитането на правата на 

интелектуална собственост в трети държави от 2005 г. и работния документ на 

службите на Комисията, озаглавен „Доклад относно зачитането на правата на 

интелектуална собственост за 2009 г.”, 
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– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 

комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2010), 

A. като има предвид, че нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС), 

които се разбират като обхващащи всяко нарушаване на всякакви ПИС като 

авторски права, марки, дизайни и патенти, представляват действителна заплаха за 

здравето и сигурността на потребителите, както и за нашата икономика и нашите 

общества, 

Б. като има предвид, че с цел да се подходи правилно към въпроса, свързан със 

зачитането на правата на интелектуална собственост на вътрешния пазар, е важно 

да се вземе под внимание не само територията на ЕС, но също и положението на 

външните граници на ЕС и в трети държави, 

В. като има предвид, че данните относно мащаба на нарушенията на правата на 

интелектуална собственост са противоречиви, неизчерпателни, недостатъчни и 

фрагментирани, 

Г. като има предвид, че иновациите и творчеството представляват значителна добавена 

стойност за европейската икономика и следва, като се отчете икономическият 

контекст, да се предприемат действия за тяхното запазване и развитие, 

Д. като има предвид, че нарушаването на ПИС е хоризонтална проблематика, която 

засяга всички промишлени отрасли, и особено творческите и иновативни 

индустрии,  

Е. като има предвид, че явлението онлайн пиратство е достигнало много 

обезпокоителни размери, особено в промишлените сектори с творческо съдържание, 

и действащата нормативна уредба се оказва неспособна да гарантира ефикасно 

защитата на титулярите на права в интернет и баланса между всички интереси, в 

това число тези на потребителите, 

Ж. като има предвид, че е налице общностна нормативна уредба за явлението 

фалшифициране и явлението пиратство на материални стоки, с изключение на 

законодателство относно наказателните санкции, но все още има празноти по 

отношение на борбата срещу пиратството в интернет, 

З. като има предвид, че мерките, предвидени в Директива 2004/48/ЕО относно 

упражняването на ПИС на вътрешния пазар, не са били все още предмет на оценка 

на защитата на правата, 

И. като има предвид, че закрилата на патентите е от съществено значение за 

ефективната борба с патентните нарушения; като има предвид, че въпросът, свързан 

с единната патентна система на равнище ЕС, все още предстои да бъде разрешен, 

Й. като има предвид, че съществуват доказани връзки между различни форми на 

организираната престъпност и нарушения на правата на интелектуална собственост, 
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и по-специално фалшифицирането и пиратството, 

1. приема положително съобщението на Комисията от 11 септември 2009 г. за 

допълнителни незаконодателни мерки; изразява обаче съжаление, че съобщението 

не включва допълване на нормативната уредба; 

2. призовава Комисията незабавно да представи всеобхватна стратегия за правата на 

интелектуална собственост, която да обхваща всички свързани с тях аспекти, 

включително тяхното зачитане; 

3. счита, че Комисията би следвало да отчита аспектите на ПИС във всички политики 

или законодателни инициативи и да разглежда тези аспекти във всеки процес на 

анализ на въздействието, щом дадено предложение би имало последици в областта 

на интелектуалната собственост; 

4. не споделя увереността на Комисията, че действащата рамка за прилагане на 

гражданското право в ЕС е ефективна и хармонизирана в степента, която е 

необходима за правилното функциониране на вътрешния пазар, и припомня на 

Комисията, че докладът относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО е от 

съществено значение за потвърждаването на тези твърдения;  

5. призовава Комисията да изготви доклада относно прилагането на Директива 

2004/48/ЕО, включително и оценка за ефикасността на предприетите мерки, както и 

оценка на нейното въздействие върху иновациите и развитието на 

информационното общество в съответствие с член 18, параграф 1 от директивата и, 

по целесъобразност, да предложи изменения;  призовава в доклада да бъде 

включена и оценка на начините за укрепване и актуализиране на правната рамка по 

отношение на интернет; 

6. не споделя становището на Комисията, че основното законодателство в областта на 

зачитането на правата на интелектуална собственост вече е в сила; посочва във 

връзка с това, че преговорите по директивата относно наказателните санкции не 

бяха приключени успешно, и призовава Комисията да внесе ново предложение 

относно наказателните санкции съгласно Договора от Лисабон;  

7. призовава Комисията да внесе подходящи законодателни предложения въз основа 

на член 118 от ДФЕС, които ще уредят въпроса, свързан с установяването на 

ефективна патентна система на ЕС; 

Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството 

(„Обсерваторията”) 

8. признава значението на всеобхватна и надеждна информация и данни относно 

всички видове нарушения на правата на интелектуална собственост при 

разработването на политика, основана на факти и ориентирана към резултати; 

9. приема положително създаването на Обсерваторията като инструмент за 

централизиране на статистическите данни, които ще послужат за основа за 

ориентиране на предложенията, необходими за ефикасна борба срещу явленията 
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фалшифициране и пиратство, включително онлайн пиратството. 

10. изразява своето желание Обсерваторията да се превърне в механизъм за събиране и 

обмен на данни и информация относно всички форми на нарушенията на правата на 

интелектуална собственост; 

11. приканва Комисията да изясни задачите, с които ще бъде натоварена 

Обсерваторията, и подчертава, че нейният успех зависи до голяма степен от 

включването на всички участници и тяхното сътрудничество, включително на 

националните органи, титулярите на права, потребителските организации и 

заинтересованите индустрии, за да се увеличи прозрачността и да се избегне 

дублирането на усилия; 

12. призовава Комисията да предостави изчерпателна и всеобхватна информация на 

Парламента и на Съвета относно резултатите от дейността на Обсерваторията 

посредством годишни доклади, в които Комисията изготвя заключения и внася 

предложения за решенията, които са необходими за засилване зачитането на 

правата на интелектуална собственост;  

Повишаване на информираността на потребителите  

13. подчертава необходимостта от стартиране, на европейско, национално и местно 

равнище, на кампания за повишаване на информираността на потребителите 

относно рисковете, които носят фалшифицираните стоки за здравето и 

безопасността на потребителите, както и относно отрицателното отражение на 

фалшифицирането и пиратството върху икономиката и обществото;  

14. по отношение на пиратството и продажбата на фалшифицирани продукти онлайн, 

призовава всички заинтересовани страни, включително интернет доставчиците, 

платформите за онлайн продажби, титулярите на права и потребителските 

организации да се ангажират с диалог за конкретни мерки за сигнализиране, като 

например видими и адекватни кратки предупредителни съобщения; 

15. настоява, че е необходимо младежта да получи обучение, което да й позволи да 

разбере смисъла на интелектуалната собственост и да определи ясно кое е законно и 

кое - не, чрез правилно насочени кампании за повишаване на информираността, 

особено срещу онлайн пиратството; 

Борба срещу онлайн пиратството и защита на ПИС в интернет 

16. съгласява се с Комисията, като признава, че допълнителни незаконодателни мерки 

са полезни за засилване на прилагането на ПИС, и по-конкретно мерки, взети след 

задълбочен диалог между заинтересованите страни; 

17. изразява съжаление, че Комисията не е засегнала, нито споменала деликатната 

проблематика, която представлява онлайн пиратството - основен аспект на това 

световно явление в ерата на дигитализиране на нашите общества, и по-конкретно 

въпроса за баланса между свободния достъп до интернет и мерките, които следва да 

се приложат за ефикасна борба срещу проблема на онлайн пиратството; настоява 
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Комисията да се занимае с тази проблематика в своята стратегия за ПИС;  

18. подчертава, че множество фактори са позволили на това явление да се разгърне, 

особено технологичният напредък; напомня обаче, че това явление представлява 

нарушение на ПИС, за което следва да се намерят подходящи и незабавни решения 

според засегнатия сектор; 

19. подчертава, че подкрепата и разработването на диверсифицирано законно 

предлагане, атрактивно и видимо за потребителите, може да допринесе за 

премахването на това явление, но признава, че това не е достатъчно: понастоящем 

пиратството е най-сериозната пречка пред развитието на законното онлайн 

предлагане и за ЕС съществува опасност да обрече на провал усилията за 

разработване на законен онлайн пазар, ако не признае този факт и не внесе 

незабавно предложения за разрешаване на този проблем; 

20. настоява всички участници, в това число доставчиците на интернет достъп, да се 

включат в диалог на заинтересованите страни, за да се намерят подходящи решения 

в хода на 2010 г.; призовава в противен случай Комисията да излезе със 

законодателно предложение или да измени действащото законодателство, по-

конкретно Директива 2004/48/ЕО, за да се укрепи общностната нормативна уредба в 

тази област, като се почерпи опит от решения на национално равнище; 

21. призовава Комисията да разгледа в широк план методите за улесняване на достъпа 

на сектора до цифровия пазар без географски граници, като незабавно разреши 

въпроса с лицензиите за много територии, както и във връзка с една ефективна и 

прозрачна система за управление на правата, тъй като това е изискване за 

разрастването на услуги, които са законни и удовлетворяват потребителското 

търсене за повсеместен, незабавен и персонализиран достъп до съдържание; 

Международно измерение и отражение върху вътрешния пазар  

22. подкрепя предприетите от Комисията мерки с оглед на определянето на най-

добрите начини за по-нататъшно усъвършенстване на регламента относно 

митническите органи на ЕС, който разрешава задържането на стоки, за които се 

подозира, че нарушават права на интелектуална собственост и, като такъв, е един от 

стълбовете на правната рамка на Съюза, предназначена да укрепи правата на 

интелектуална собственост;  

23. приканва Комисията да развие новаторско и засилено сътрудничество между 

администрацията и различните заинтересовани сектори на промишлеността; 

24. приканва Комисията да засили сътрудничеството с трети държави, приоритетни по 

отношение на интелектуалната собственост, и да продължи усилията в преговорите 

за интелектуалната собственост в Световната организация за интелектуалната 

собственост, по-конкретно в рамките на споразумението на СТО относно 

свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост 

(ТРИПС); 

25. призовава Комисията да продължи да полага усилия за постигане на напредък по 
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преговорите относно многостранно търговско споразумение за борба с 

фалшифицирането (ACTA) с цел подобряване на ефективността на системата за 

защита на правата на интелектуална собственост срещу фалшифицирането и 

изчерпателно да информира Парламента относно напредъка по преговорите и 

изхода от тях; 

26. подкрепя Комисията в действията й за продължаване и засилване на инициативите 

за двустранно сътрудничество, включително „диалога относно интелектуалната 

собственост” с трети държави и проектите за техническа помощ; 

Организирана престъпност 

27. подчертава значението на борбата с организираната престъпност в областта на 

правата на интелектуална собственост, и по-специално с фалшифицирането и 

пиратството; изтъква във връзка с това необходимостта от подходящо 

законодателство на ЕС в областта на наказателните санкции и подкрепя тясното 

стратегическо и оперативно сътрудничество между всички заинтересовани страни в 

рамките на ЕС, и по-специално Европол, националните органи и частния сектор, 

както и с държави извън ЕС и международни организации;  

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, както и на 

парламентите и правителствата на държавите-членки. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

