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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
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Права върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС  

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2015 г. относно „Към обновен 

консенсус относно гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната 

собственост: план за действие на ЕС“ (2014/2151(INI)) 

 

Европейският парламент, 

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

29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната 

собственост1 („Директива относно упражняването на ПИС“), 

— като взе предвид член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане на Службата за хармонизация във 

вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането 

на спазването на правата на интелектуална собственост, включително 

обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска 

обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост2, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната 

собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 1383/2003 на Съвета, 

— като взе предвид доклада, представен от Службата за хармонизация във 

вътрешния пазар (СХВП) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) през 

септември 2013 г., озаглавен „Отрасли, потребители на права на интелектуална 

собственост: принос към икономическите постижения и заетостта в Европейския 

съюз“, 

— като взе предвид съобщението от Комисията до Съвета, Европейския парламент, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета за регионите от 

                                                 
1  OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45. 
2  OВ L 129, 16.5.2012 г., стр. 1. 



 

 

25 юни 2008 г., озаглавено „Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за 

Европа“, (COM(2008)0394), 

— като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и 

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

озаглавено „Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална 

собственост в рамките на вътрешния пазар“ (COM(2009)0467), 

— като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 

22 декември 2010 г., озаглавен „Прилагане на Директива 2004/48/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването 

на права върху интелектуалната собственост“ (COM(2010)0779), и 

придружаващия го работен документ1, 

— като взе предвид обобщението, направено от Комисията, във връзка с отговорите 

на обществената консултация, озаглавена „Защита на правата върху 

интелектуална собственост с гражданскоправни средства: обществената 

консултация относно ефикасността на производствата и осигуряването на достъп 

до мерки“ от юли 2013 г.2, 

— като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2014 г., озаглавено „Към 

обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната 

собственост: план за действие на ЕС“ (COM(2014)0392), 

— като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2014 г., озаглавено 

„Търговия, растеж и интелектуална собственост — Стратегия за защита и 

прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави“ 

(COM(2014)0389), 

— като взе предвид плана на Комисията за създаване на единен цифров пазар в ЕС, 

както и резолюцията на Парламента от 20 април 2012 г. относно изграждането на 

конкурентоспособен единен цифров пазар3, 

— като взе предвид заключенията на Съвета от 4—5 декември 2014 г. относно 

прилагането на правата върху интелектуалната собственост4, 

— като взе предвид резолюцията на Съвета относно плана за действие на ЕС в 

областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална 

собственост за 2013—2017 г.1, 

                                                 
1  „Анализ на прилагането на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху 

интелектуалната собственост в държавите членки“ (SEC(2010)1589). 
2  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-

rights/summary-of-responses_en.pdf. 
3  OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 64. 
4  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2014-INIT/bg/pdf. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2014-INIT/bg/pdf


 

 

— като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно 

усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в 

рамките на вътрешния пазар2, 

— като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 24 март 2011 г. 

относно доклада относно прилагането на Директива 2004/48/ЕО, 

— като взе предвид член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, който 

гласи, че всеки човек има право на закрила на моралните и материалните си 

интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или 

художествено произведение, на което той е автор, 

— като взе предвид член 52 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 

комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по 

култура и образование (A8-0169/2015), 

А. като има предвид, че в член 118 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз и в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз се поставя 

специален акцент върху интелектуалната собственост; 

Б. като има предвид, че правата върху интелектуалната собственост са едни от 

движещите сили на новаторството и творчеството и ключов фактор за 

конкурентоспособността, заетостта и културното многообразие; като има 

предвид, че автентичността на продуктите не следва винаги да се обвързва с 

въпросите за безопасността и качеството на продуктите и че гарантирането на 

спазването на правата върху интелектуалната собственост играе значителна роля 

за гарантиране на здравето и безопасността на потребителите; като има предвид, 

че приходите от фалшифицирането обикновено се използват в рамките на сивата 

икономика и организираната престъпност; 

В. като има предвид, че ЕС е изправен пред голям брой нарушения на правата върху 

интелектуалната собственост, и като има предвид, че обемът и финансовото 

изражение на тези нарушения са обезпокоителни, както се посочва от Комисията 

в доклада ѝ за прилагането на Директивата относно упражняването на права 

върху интелектуалната собственост (COM(2010)0779); като има предвид, че тези 

цифри също показват добавената стойност, която правата върху интелектуалната 

собственост (ПИС) имат за европейската икономика в условията на световна 

конкуренция; 

Г. като има предвид, че нарушенията на ПИС, включително фалшифицирането, 

обезсърчават растежа, създаването на работни места, новаторството и 

творчеството; 

Д. като има предвид, че нарушаването на ПИС причинява неимуществени и 

имуществени вреди на европейските предприятия и води до тежки икономически 

и данъчни загуби за държавите; 

                                                                                                                                                         
1  ОВ C 80, 19.3.2013 г., стр. 1. 
2  OВ C 50 E, 21.2.2012 г., стр. 48. 



 

 

Е. като има предвид, че подходящата защита на правата върху интелектуалната 

собственост е предпоставка за развиването на цифровата икономика и единния 

цифров пазар; 

Ж. като има предвид, че бързо нарастващото развитие на електронната търговия и на 

онлайн дейностите промени начина, по който следва да се разглежда 

гарантирането на спазването на ПИС в цифровата среда, особено тъй като дава 

нови възможности за извършване на нарушение, което се дължи не на последно 

място на новите социални поведенчески модели сред потребителите; 

З. като има предвид, че Парламентът отбелязва със загриженост посоченото в 

доклада на СХВП относно съществуването на известно равнище на толерантност 

сред значително малцинство от европейците по отношение на идеята, че 

нарушенията на ПИС биха могли да се считат за приемливи1; като има предвид, 

че липсват подходящи познания в областта на социалното и културното значение 

на ПИС и на действията, които се считат за нарушения на ПИС, и липсва 

осведоменост, особено сред младите европейци, относно потенциалните 

последици от нарушенията на ПИС за икономиката и обществото на ЕС и за 

общата безопасност на гражданите; като има предвид, че е необходимо и 

възможно провеждането на подходящи информационни кампании и кампании за 

повишаване на осведомеността на потребителите; 

И. като има предвид, че усилията за борба срещу незаконната търговия с 

фалшифицирани стоки трябва да бъдат удвоени, и като има предвид, че никой не 

следва да се възползва от нарушенията на ПИС; 

Й. като има предвид, че правоприлагането е от основно значение, що се отнася до 

предвидимостта на законодателството, и като има предвид, че е от изключително 

значение да се намерят ефективни, пропорционални и възпиращи средства за 

гарантиране на трансграничното спазване на ПИС; 

К. като има предвид, че нарушенията на ПИС имат особено въздействие върху 

малките и средни предприятия (МСП), включително в областта на услугите 

между предприятията, и могат да доведат до загуба на пазари и до обявяване в 

несъстоятелност; 

Л. като има предвид, че отчитането на международните аспекти е от основно 

значение за гарантиране на спазването на ПИС, тъй като нарушаването на ПИС е 

световно явление; 

М. като има предвид, че нарушенията както онлайн, така и офлайн следва да се 

разгледат в политическите действия срещу нарушаването на ПИС; 

1. Приветства съобщението на Комисията от 1 юли 2014 г. относно представянето на 

план за действие за прилагане на правата върху интелектуалната собственост; 

подкрепя нейния подход във връзка с гарантиране на спазването на ПИС, основан 

на превантивни действия и на политически инструменти, които целят да лишат 

                                                 
1  Вж. доклада на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, озаглавен 

„Европейките граждани и интелектуалната собственост: възприемане, 

осведоменост и поведение“, от ноември 2013 г. 



 

 

извършителите на нарушения с търговско измерение от приходите им и да 

затруднят предлагането на пазара на стоки, предмет на нарушение; 

2. Подчертава, че основната отговорност за гарантиране на спазването на ПИС се 

носи от публичните органи на държавите членки; 

3. Подчертава, че ключовата цел на плана за действие следва да бъде да се гарантира 

ефективната и основаваща се на конкретни доказателства защита на ПИС, която 

има ключова роля за стимулирането на новаторството, на творчеството, на 

конкурентоспособността, на растежа и на културното многообразие; отбелязва, че 

мерките, предприети с цел гарантиране на спазването на ПИС, следва да се 

основават на точни и надеждни данни; 

4. Подчертава, че в периодите на финансова криза, когато финансовата подкрепа за 

сектора на културата се съкращава значително, ПИС често са сред основните 

източници на доходи за отделните творци; поради това подчертава, че 

гарантирането на справедливо възнаграждение за творците следва да бъде ключов 

елемент от плана за действие на ЕС; 

5. Счита, че в интерес на новаторството, творчеството и конкурентоспособността е 

от решаващо значение мерките за закрила на ПИС да бъдат прозрачни и да се 

предоставя пълна информация на разположение на обществеността и на всички 

други заинтересовани лица; 

6. Признава, че гарантирането на спазването на ПИС е не само двигател за създаване 

на работни места и за растеж в целия Съюз, но е от основно значение за 

правилното функциониране на единния пазар — по-специално с оглед на 

фактори, като например дела на БВП на ЕС и заетостта, както и кръга от сектори, 

които имат полза от и използват ПИС — и играе ключова роля за стимулирането 

на новаторството, творчеството, конкурентоспособността и културното 

многообразие; 

7. Подчертава, че правата върху интелектуалната собственост са гаранти на 

творчеството, новаторството и конкурентоспособността, по-специално при 

индустриите, свързани с културата и творчеството, но също и при други 

промишлени сектори, както се подчертава в съобщението на Комисията, 

озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“; призовава Комисията 

да продължава да взема предвид ПИС като фактор за конкурентоспособността на 

европейската икономика; 

8. Подчертава, че ПИС не са само авторски права, но и търговски марки и патенти, 

наред с другото, и че всички те са от жизненоважно значение за стойността на 

европейските стоки и услуги; 

9. Отбелязва, че според Комисията в секторите на културата и на творчеството, в 

които често е налице интензивно прилагане на ПИС, вече се създават 4,5% от 

БВП и се осигуряват до 8,5 милиона работни места в ЕС, като тези сектори не 

само са от основно значение за културното многообразие, но също така 

допринасят в съществена степен за социалното и икономическото развитие; 



 

 

Ангажиране на всички участници във веригата на доставка — както онлайн, така 

и офлайн 

10. Счита, че всички участници във веригата на доставки трябва да играят роля в 

борбата срещу нарушаването на ПИС и следва да бъдат включени в този процес; 

подчертава, че както в онлайн, така и в офлайн среда следва да се разработи 

подход, който да включва всички участници; счита, че за да се увенчае това с 

успех, трябва да бъде постигнат баланс по отношение на основните права, тъй 

като мерките, които оказват въздействие върху основните права, не могат да 

бъдат предприети доброволно от търговските оператори, а се нуждаят от правно 

основание и съдебен надзор; 

11. Подчертава, че включването на участниците от онлайн средата в мерките за борба 

срещу нарушенията на ПИС трябва да е съобразено с принципите на Директива 

2000/31/ЕО (Директивата за електронната търговия) и Хартата на основните права 

на Европейския съюз; 

12. Отбелязва, че фалшифицирани и нарушаващи ПИС материални стоки все повече 

се търгуват и продават на онлайн пазари, където органите на съответната държава 

членка имат ограничени възможности за контрол върху продажбите; подчертава 

необходимостта да се включат собствениците на пазарни платформи във всички 

усилия за гарантиране на спазването на ПИС, включително в усилията за 

премахване на фалшифицираните стоки и забрана за търговците на 

фалшифицирани стоки да продават от техните сайтове; 

13. Подчертава значението на това да се гарантира прилагането на надлежна проверка 

по цялата верига на доставки, включително цифровата верига на доставки и 

всички ключови участници и оператори в нейните рамки, като например творци, 

хора на изкуството и носители на права, продуценти, посредници, доставчици на 

интернет услуги, платформи за продажби онлайн, крайни ползватели и публични 

органи; 

14. Счита, че прилагането на надлежна проверка по цялата верига на доставки и 

засилването на надзора върху пазара, както и споделянето на информация между 

митническите органи би подобрило стопанската среда и би допринесло за 

предотвратяване на навлизането на пазара на стоки, предмет на нарушение; 

подчертава, че следва добре да се оцени съотношението между разходите и 

ползите и ефективността на всички качествени схеми за одит преди тяхното 

прилагане, както и че осигуряването на подкрепа за МСП следва да бъде важно 

съображение в това отношение; 

15. Освен това отбелязва предложенията за приобщаваща консултация със 

заинтересованите лица относно прилагането на надлежна проверка на ЕС по 

цялата верига на доставки, включително доставчиците на платежни услуги, с цел 

предотвратяване на нарушения на ПИС и изисква резултатите от консултациите и 

от доброволната схема на ЕС за надлежна проверка да бъдат представяни на 

Парламента не на всеки две години, а всяка година; 

16. Призовава Комисията да предприеме всички консултации със заинтересованите 

лица своевременно и по прозрачен начин и да гарантира, че резултатите от 

консултациите се анализират както в качествено, така и в количествено 



 

 

отношение и че се споделят със заинтересованите лица, включително с 

Парламента и другите институции на ЕС; 

17. Подчертава значението на секторните споразумения и на насоките за добри 

практики в борбата срещу нарушенията на ПИС; призовава операторите в сектора 

да обменят помежду си информация относно платформите, предоставящи достъп 

до съдържание, което нарушава ПИС, и да предприемат съгласувани и 

пропорционални мерки, като например уведомление и изтегляне от интернет, с 

цел намаляване на приходите от подобно съдържание и подобни платформи; 

отбелязва, че тези мерки не следва да включват блокирането на уебсайтове с 

извънсъдебни средства; 

18. Посочва, че платформите, предлагащи „файл хостинг“, са сред основните 

центрове, благоприятстващи нарушенията на ПИС, от които те непряко си 

осигуряват приходи чрез реклама и/или абонаменти; 

19. Приветства подхода за лишаване на извършителите на нарушения на ПИС от 

приходите им посредством споразумения между носителите на права и техните 

партньори; подкрепя изготвянето на меморандуми за разбирателство като 

незадължителни правни мерки за борба срещу фалшифицирането и пиратството и 

подкрепя идеята за допълнително разработване на такива мерки сред 

заинтересованите лица; препоръчва на Комисията във връзка с това да извърши 

проучване на начина, по който тези операции по фалшифицирането извършват 

кръстосано финансиране на своите дейности (продажба на фалшифицирани 

продукти и предоставяне на незаконно съдържание); 

20. Припомня, че от май 2011 г. съществува доброволен Меморандум за 

разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет, и 

призовава Комисията да извърши оценка на резултатите от прилагането на този 

меморандум и да докладва на Парламента; 

21. Счита, че Комисията следва също така да разгледа ефективността на 

съществуващите инициативи и възможни бъдещи действия по отношение на 

ролята на посредниците за преодоляването на нарушаването на ПИС; 

22. Посочва, че по-специално в сектора на културата и творчеството следва да се 

насърчава сътрудничеството, в това число въз основа на саморегулиране, между 

носителите на права, авторите, операторите на платформи, посредниците и 

крайните потребители с цел установяване на нарушенията на ПИС на ранен етап; 

подчертава, че ефективността на подобно саморегулиране трябва да бъде оценена 

от Комисията в близко бъдеще и че могат да са необходими допълнителни 

законодателни мерки; 

23. Подчертава, че в сектора на културата и творчеството доставчиците на платежни 

услуги следва да бъдат включени в диалога с цел намаляване на печалбите 

вследствие на нарушения на ПИС в онлайн среда; 

24. Припомня участието на организираната престъпност в дейностите на 

международно равнище, свързани с нарушаване на ПИС, и колко е важно да се 

разработи координирано общоевропейско решение, да се засилят съществуващите 

мерки по одита, като същевременно се прилага принципът „следвай парите“, за да 



 

 

се защитят интересите на потребителите и да се гарантира интегритетът на 

веригата за доставки; 

Осведоменост и информация за потребителите 

25. Приветства подхода на Комисията за разработване на целенасочени кампании за 

повишаване на осведомеността; счита, че е от съществено значение всички да 

разбират конкретните последици от нарушенията на ПИС за обществото като 

цяло и за потребителите и гражданите поотделно; счита, че потребителите следва 

да бъдат по-добре информирани за това какво съдържат ПИС и за това какво 

може или не може да бъде правено със защитени стоки и съдържание; призовава 

Комисията и държавите членки да продължават да развиват дейности за 

повишаване на осведомеността, насочени към специфични групи и съответните 

пазари; 

26. Препоръчва да бъде проведена по-широка информационна кампания относно 

Платформата на носителите на права върху интелектуалната собственост и 

правоприлагащите органи, така че носителите на права да изпълняват по-активна 

роля в защитата на своите права в целия Европейски съюз чрез базата данни за 

правоприлагане, интегрирана в сигурната мрежа на ГД „Данъчно облагане и 

митнически съюз“; призовава за по-нататъшна и по-бърза интеграция с 

полицейските органи и други митнически органи по целия свят, за да се гарантира 

по-добро гарантиране на спазването на ПИС;  

27. Подчертава необходимостта да се достигне, по-конкретно, до младото поколение 

чрез подходящи кампании за повишаване на осведомеността, като се има предвид, 

че според неотдавнашно проучване относно възприемането на интелектуалната 

собственост, това е именно поколението, което най-малко зачита ПИС; 

28. Подчертава значението на инициативите за оценка и наблюдение на развитието на 

познанието по отношение на разбирането и възприемането на интелектуалната 

собственост от страна на младежта, така че да се разберат по-добре нуждите на 

младежта и да се определят най-подходящите действия за предприемане; 

29. Приветства по-специално усилията на Европейската обсерватория за нарушенията 

на правата на интелектуална собственост, разположена в Службата за 

хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), с цел да се повиши осведомеността 

на потребителите относно ползите от избора на продукти, които зачитат ПИС, и 

да се улесни достъпът до тези продукти; 

30. В същото време счита, че потребителите следва да са в състояние по-добре да 

идентифицират офертите, нарушаващи ПИС, така че да могат да вземат решение 

да не предприемат дадена покупка; изразява съжаление поради факта, че планът 

за действие на Комисията не включва никакво действие, предназначено да 

подобри възможността на потребителите да идентифицират стоките и 

съдържанието, нарушаващи ПИС; призовава Комисията и държавите членки да 

обмислят по-задълбочено разработването на специфични инструменти и насоки, 

да проведат основано на доказателствата проучване и евентуално да разработят 

хармонизирана система за уведомяване/отстраняване на стоки и съдържание, 

нарушаващи ПИС, така че потребителите и предприятията да могат да 

предприемат действия, когато са подведени, по същия начин, по който те могат да 



 

 

предприемат действия за сигнализиране на нежелано съдържание, въз основа на 

натрупания от Комисията и от Европейската обсерватория за нарушенията на 

правата на интелектуална собственост опит, особено по отношение на 

споделянето на най-добри практики; 

31. Отбелязва, че системата за уведомяване и отстраняване, прилагана за всеки URL 

поотделно, по отношение на съдържание, което нарушава ПИС, съдържа 

практически ограничения с оглед на скоростта, с която въпросното съдържание 

може отново да бъде предоставено на разположение; поради това призовава 

операторите в този сектор да започнат да обмислят начини за повишаване на 

ефективността на системата за уведомяване и отстраняване в дългосрочен план; 

32. Посочва, че всички участници във веригата на доставки следва да си сътрудничат 

при разработването на информационни кампании, като предоставят информация 

на потребителите относно техните права и задължения, които същевременно 

могат лесно да получат достъп до творческо съдържание и да го използват; 

33. Счита, че може да се постигне по-голяма прозрачност и по-добра информация по 

ефективен начин само със съдействието на основните интернет участници, които 

предават съдържание, защитено от ПИС, и че поради това е желателно 

включването им в усилията за прозрачност и обмен на информация; 

34. Настоява, че е необходимо да се координират инициативите и кампаниите във 

всички държави членки с цел да се избегне дублирането на работа и да се осигури 

съгласуваност и ефективност; 

35. Изисква от органите на държавите членки да гарантират, че стоките, нарушаващи 

ПИС, които представляват риск по отношение на безопасността, се включват в 

уведомленията по линия на системата на Съюза за бърз обмен на информация 

(RAPEX), независимо дали стоките се продават законно или незаконно във 

въпросната държава членка; 

Разработване на нови бизнес модели  

36. Счита, че в някои сектори липсата на осведоменост на потребителите относно 

законното предлагане и понякога трудно достъпните или скъпи доставки на стоки 

и съдържание, които не нарушават ПИС, могат да затруднят възпирането на 

потребителите от закупуване на незаконни стоки или от използване на незаконно 

съдържание; счита, че е необходимо да бъде постигнат допълнителен напредък в 

тази област, и отново отправя искане към Комисията и държавите членки да 

окажат по-силен натиск върху индустрията да разработи във всички държави 

членки законни оферти, които да са едновременно диверсифицирани и 

привлекателни, така че потребителите наистина да разполагат с всяка възможност 

за закупуване на законни стоки или за използване на законно съдържание; 

37. Подчертава необходимостта от по-цялостен подход, съсредоточен върху 

начините, по които може да се отговори на потребителското търсене чрез 

повишаване на достъпността и на потреблението на иновативни и законни 

продукти на достъпни цени, въз основа на бизнес модели, които са приспособени 

към интернет и дават възможност да се премахнат пречките, като изградят 

истински европейски цифров единен пазар и същевременно поддържат 



 

 

равновесието между правата на потребителите и защитата на изобретателите и 

творците; 

38. Счита също така, че един от начините за укрепване на ПИС би могъл да бъде 

разработването на иновативни бизнес модели; освен това подчертава, че 

усъвършенстването и постоянното приспособяване на такива модели към 

постиженията в областта на технологиите следва да бъде преразгледано за някои 

промишлени сектори; 

Акцент върху МСП 

39. Подчертава значението на това да се усъвършенстват процедурите за гарантиране 

на спазването на ПИС с гражданскоправни средства за МСП и за отделните 

творци, тъй като те играят ключова роля в секторите на творчеството и на 

културата и често не са в състояние да гарантират спазването на техните права с 

оглед на сложността и на продължителността на тези процедури и на свързаните с 

тях разходи; 

40. Приветства заявеното намерение на Комисията да подкрепи МСП при 

гарантиране на спазването на техните ПИС чрез подобряване на достъпните 

начини за правна закрила с гражданскоправни средства с цел постигане на по-

добри резултати в борбата срещу пазарните злоупотреби от страна на по-големите 

конкуренти, и по-специално с цел по-нататъшно оценяване на нуждите на МСП 

от бъдещи действия на ЕС; 

41. Приветства решението, изложено в съобщението на Комисията от 1 юли 2014 г. 

относно плана за действие на ЕС, и по-специално действие 4 от него, което има за 

цел подобряване на процедурите за гарантиране на спазването на ПИС с 

гражданскоправни средства за МСП, по-специално по отношение на дела с ниска 

цена на иска и евентуално предприемане на действия в тази област; 

42. Подчертава, че за МСП ясните и управляеми структури за осигуряване на 

спазването на техните ПИС са от първостепенно значение; 

43. Призовава Комисията да гарантира, че всички предприети мерки ще имат 

ограничено въздействие по отношение на тежестта и разходите, наложени на 

МСП; по-специално призовава Комисията да продължи да прави оценка на това 

как МСП биха могли да участват в качествени схеми за одит и да набележи какви 

конкретни мерки биха могли да бъдат предприети в подкрепа на МСП за тази цел; 

44. Настоява, че е необходимо да се вземат под внимание МСП при изготвянето на 

законодателните актове, и отново заявява, че принципът „Мисли първо за 

малките!“ следва да се прилага във всеки един момент; 

45. Подчертава значението на достъпа до правосъдие и на ефективността на 

съдебните производства, особено за МСП, и призовава за разработване на услуги 

по медиация и други схеми за алтернативно разрешаване на спорове между 

стопански субекти в областта на ПИС; 

46. Подчертава значението на извършването на редовен анализ на факторите, които в 

решаваща степен влияят на решенията на МСП относно това дали да ползват или 

да не ползват своите ПИС, така че да се установи къде биха могли да бъдат 



 

 

направени подобрения, независимо дали става въпрос за иновативните МСП или 

за МСП, срещащи затруднения, особено по отношение на упражняването на 

техните ПИС; 

47. Очаква да получи информация относно съществуващите национални инициативи, 

насочени към гражданскоправните средства за правоприлагане за МСП в областта 

на интелектуалната собственост до края на 2015 г.; приветства предстоящата 

Зелена книга относно необходимостта от бъдещи действия на Съюза въз основа 

на най-добрите практики, утвърдени във финансираните на национално равнище 

схеми за подпомагане на МСП при упражняване на техните права на 

интелектуална собственост; 

Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална 

собственост 

48. Изразява задоволство относно развитието на дейността на Европейската 

обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост като 

полезна основа за размисъл на лицата, отговорни за вземането на политически 

решения, и като инструмент за събиране и обмен на данни и информация относно 

всички форми на нарушения на ПИС; 

49. Подчертава, че задължението на Службата за хармонизация във вътрешния пазар 

(СХВП) — да получава от промишлеността данни, документиращи нарушения на 

ПИС, и да генерира надеждни данни и анализ на действителното въздействие на 

нарушенията върху стопанските субекти — следва да бъде част от плана за 

действие в десет точки и от основата за по-нататъшни действия в различните 

сектори, които са най-силно засегнати; призовава Комисията във връзка с това да 

подобри базата данни на Инструмента в подкрепа на разузнавателните сведения в 

сферата на борбата с фалшифицирането (ACIST), разработена от СХВП, за да 

предоставя информация относно фалшификаторите и да гарантира, че 

възлагащите органи не купуват фалшифицирани продукти; 

50. Подчертава по-специално, че за да се постигне значимо гарантиране на 

спазването на ПИС, следва да бъде налична и достъпна пълната информация 

относно засегнатия вид ПИС (патент, търговска марка и авторски права, 

например), които са от значение във всяка отделна ситуация, статуса на 

действителност на тези права и самоличността на притежателите, включително 

под формата на метаданни в случай на цифрови файлове; 

51. Призовава Комисията да използва напълно събраните от Обсерваторията данни и 

резултатите от дейността на Обсерваторията, да изготви заключения по 

отношение на защитата на ПИС и да предложи решения за нейното подобряване, 

които да се използват от политиците; призовава Комисията да докладва редовно 

на Европейския парламент по този въпрос; 

52. Отбелязва, че обучението за развитие на секторното правоприлагане в областта на 

ПИС на национално равнище е от основно значение, както и ролята, която ще 

играе Обсерваторията при подпомагането на обучението на органите на 

държавите членки и при обмена на най-добри практики, по-конкретно чрез 

насърчаване на кампании, които са достъпни в цифрова среда и са с добро 



 

 

съотношение качество-цена, и чрез координиране на тези кампании със 

съответните агенции и органи; 

Експертна група на Комисията по прилагане на правата на интелектуална 

собственост 

53. Приветства създаването от страна на Комисията на експертна група по 

прилагането на ПИС и призовава Комисията да гарантира, че Парламентът и по 

необходимост Европейската обсерватория за нарушенията на правата на 

интелектуална собственост са включени в по-голяма степен в работата на групата, 

и по-специално да гарантира, че към тях се отправя искане да изпратят експерти, 

които да присъстват на заседанията на групата; 

Еволюция на нормативната уредба 

54. Приветства публикуването на доклада на Комисията за прилагането на 

Директивата относно упражняването на ПИС1, като същевременно отбелязва, че 

могат да се направят само ограничен брой заключения в някои отношения поради 

късното транспониране на директивата от страна на някои държави членки; 

призовава Комисията да представи допълнителен анализ на въздействието на 

директивата, по-специално върху иновациите и развитието на информационното 

общество, както се изисква в член 18, параграф 1 от нея и както беше поискано от 

Парламента в неговата резолюция от 22 септември 2010 г., посочена по-горе; 

припомня обаче, че Комисията установи редица други аспекти на гарантиране на 

спазването на правата върху интелектуалната собственост, като например ролята 

на посредниците в борбата срещу нарушенията, които също биха могли да се 

окажат от полза в борбата срещу нарушенията; 

55. Взема под внимание доклада на Комисията, в който се посочва, че Директивата 

относно упражняването на ПИС в някои отношения не е в синхрон с цифровата 

ера и не е достатъчна за борбата срещу извършваните онлайн нарушения;  

призовава Комисията да представи подробна оценка на ограниченията на 

съществуващата нормативна уредба по отношение на онлайн дейностите и по 

целесъобразност да представи предложения за адаптиране на нормативната 

уредба на ЕС към интернет средата; подчертава, че такива предложения трябва да 

са предмет на подробна оценка на въздействието; 

56. Взема под внимание заключението, че различия в тълкуването на някои 

разпоредби на директивата водят до различия в прилагането ѝ в държавите 

членки, и призовава Комисията да предприеме мерки за преодоляване на 

проблемите, посочени в доклада, включително чрез по-нататъшно изясняване на 

директивата; 

57. Подновява своя призив за изготвяне на стратегия за ПИС, включително цялостна 

нормативна уредба за борба с нарушенията на ПИС, приспособена към онлайн 

средата, при пълно зачитане на основните права и свободи, справедлив съдебен 

процес, пропорционалност и защита на данните; счита, че е налице спешна 

необходимост от правна защита за новите произведения, тъй като това ще 

насърчи инвестициите и ще доведе до допълнителни иновации; 

                                                 
1  COM(2010)0779. 



 

 

58. Подчертава, че всяко свързано с ПИС законодателство трябва да отразява 

развитието на цифровата епоха, като отчита онлайн средата и различните средства 

за разпространение, гарантира балансиран подход, представляващ интересите на 

всички заинтересовани лица, и особено потребителите и тяхното право на достъп 

до съдържание, и същевременно насърчава хората на изкуството, творците и 

новаторството в Европа; 

59. Отново заявява, че е необходима модерна уредба в областта на авторските права, 

която е насочена към конкуренцията и е лесноразбираема за потребителите – 

уредба, която също така подпомага творчеството и новаторството, като гарантира 

безопасна, подходяща и сигурна среда за изобретателите и творците; 

60. Подчертава, че секторите на културата и творчеството на Европейския съюз са 

движеща сила за социално и икономическо развитие, както и за създаването на 

работни места в Европа, като същевременно припомня, че забележителен принос 

за икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места в ЕС се 

дава също така от творци, дизайнери и институции, разчитащи на изключенията и 

ограниченията на авторското право; подчертава, че всяка законодателна 

инициатива за модернизиране на авторското право следва да се основава на 

независими доказателства относно въздействието върху растежа и създаването на 

работни места (особено по отношение на МСП в секторите на културата и 

творчеството), достъпа до знания и култура, както и потенциалните разходи и 

ползи; 

Международните вериги на доставки и ролята на митниците и международното 

сътрудничество 

61. Настоява върху важната роля на митническите органи и на международното 

сътрудничество в митническата област за борбата срещу нарушаването на ПИС 

при трансграничната търговия и подчертава необходимостта от подкрепа и 

улесняване на дейността, извършвана от митниците, при взаимно сътрудничество, 

като се внесе яснота относно оперативните правила, по-специално за да може тази 

дейност да даде възможност за ефективно прилагане на проверки върху 

транзитните стоки на територията на ЕС; 

62. Призовава Комисията при изпълнение на плана за действие за гарантиране на 

спазването на ПИС да вземе под внимание свързани с него инициативи, по-

специално плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба срещу 

нарушенията на ПИС и стратегията за защита и гарантиране на спазването на 

ПИС в трети държави; 

63. Призовава за засилен надзор върху пазара, управление на риска и споделяне на 

информация между митническите органи по въпросите, повдигани в контекста на 

гарантиране на спазването на ПИС от страна на митниците, например във връзка 

със съхранението и унищожаването на стоки, нарушаващи ПИС; 

64. Подчертава значението на тясното сътрудничество и обмена на информация, 

както и на подходящото обучение на митническите органи, органите за надзор на 

пазара и съдебните органи; 



 

 

Други въпроси 

65. Подчертава жизненоважната роля на публичните органи на всички равнища, 

включително местно, регионално и национално, чрез възлагането на обществени 

поръчки и чрез осъществяването на покупки и приветства желанието на 

Комисията да разработи, популяризира и публикува ръководство за най-добрите 

практики за избягване на закупуване на фалшифицирани продукти от страна на 

публични органи на всички равнища; 

66. Приветства предложената от Комисията Зелена книга за допитване до 

заинтересованите лица относно въздействието на възстановяването на дебитирани 

суми и свързаните с това схеми с цел справяне с нарушенията на ПИС с търговско 

измерение и извършване на оценка на необходимостта от предприемане на по-

конкретни действия в тази област – както в онлайн, така и в офлайн контекст; 

счита, че въвеждането на право на възстановяване на дебитираните суми в целия 

ЕС за всички неумишлено закупени фалшифицирани стоки би могло да е от полза 

за потребителите и да насърчи търговците да проверяват стоките, преди да ги 

пуснат за продажба; 

67. Подкрепя акцента, поставен в плана за действие, върху значението на съвместната 

работа с държавите членки, обмена на информация и най-добри практики, както и 

координирането на дейности по трансграничното правоприлагане;  

68. Подчертава, че с цел да се стимулират новаторството и конкурентоспособността в 

основаните на знанието сектори в Съюза по начин, съвместим с ПИС, е 

необходимо да се насърчават отворените научни изследвания и обмена на знания, 

които също така са определени като ключови елементи на стратегиите „Глобална 

Европа“ и „Европа 2020“; 

69. Подчертава необходимостта от прецизни системи за откриване на нарушения, 

които водят до бързото преустановяване на дейностите, свързани с нарушения на 

ПИС с търговско измерение; 

70. Посочва, че доходът, който осигурява използването на ПИС, е важен източник на 

външно финансиране за изследователските проекти и поради това играе ролята на 

движеща сила за новаторството и развитието, както и за сътрудничеството между 

университетите и дружествата; 

71. Настоятелно призовава за бързото изпълнение на плана за действие, така че при 

необходимост нужните мерки за прилагане на ПИС, по-специално в сектора на 

културата и творчеството, да могат да бъдат адаптирани в близко бъдеще; 

72. Призовава Комисията да направи оценка на изпълнението на всяко от действията, 

включени в плана за действие, и да докладва за тях на Парламента не по-късно от 

юли 2016 г.; 

o 

o     o 



 

 

73. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на парламентите и на правителствата на 

държавите членки. 


