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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня, че защитата на авторското право и сродните му права в рамките на 
информационното общество е важен елемент за развитието на икономическия 
живот на вътрешния пазар;

2. установява, че този първи доклад, свързан с приложението на членове 5, 6 и 8 от 
Директива 2001/29/ЕО не позволява съществена оценка поради закъснялото 
транспониране от страна на държавите-членки;

3. изразява желанието Комисията да не отлага повече определянето на по-
разнообразна гама от бъдещите мерки за транспониране и съдебна практика;

4. счита, че приложението на директивата трябва да е с по-широк обхват и следва по-
точно да взема предвид разпоредбите относно електронната търговия, включени в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за 
някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално 
на електронната търговия на вътрешния пазар1, Директива 2004/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на 
права върху интелектуалната собственост2 и разпоредбите относно защитата на 
личните данни, включени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение на тези данни3;

5. изразява подкрепа за система, основана на арбитраж, посредничество или 
саморегулиране, в която участват различни заинтересовани страни от света на 
цифровите технологии;

6. счита, от една страна, че обучението и осъзнаването са от съществено значение и 
приканва, от друга страна, Комисията да осигури прозрачността и оперативната 
съвместимост на системите за управление на цифровите права.

                                               
1 ОВ L 178 от 17.7.2000 г., стр. 1.
2 ОВ L 157 от 30.4.2004 г., стр. 45.
3 ОВ L 281 от 23.11.1995, стр. 31.
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