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5.9.2018 A8-0245/118 

Изменение  118 

Иржи Мащалка, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Член 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 5a 

 Използване на малки откъси от 

съществуващи произведения 

 1.  Държавите членки 

предвиждат изключение за правата, 

предвидени в членове 2 и 3 от 

Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) 

и член 7, параграф 1 от Директива 

96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) 

от Директива 2009/24/ЕО и член 11 

от настоящата директива, с цел да 

се позволи да се използват откъси от 

съществуващи произведения или други 

обекти в съдържание, качено или 

предоставено от ползватели извън 

професионалната им дейност, за цели 

като критика, рецензия, 

илюстриране, карикатура, пародия 

или пастиш, ако откъсите: а) се 

отнасят до произведения или други 

обекти, които са станали публично 

достояние по законен начин; б) са 

придружени от посочване на 

източника, ако това е възможно; и в) 

се използват по начин, който не 

противоречи на нормалното 

използване на произведенията. 

 2.  Всяка договорна клауза, която 

противоречи на изключението по 

настоящия член, не подлежи на 
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изпълнение.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/119 

Изменение  119 

Иржи Мащалка, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Член 5 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 5б 

 „Панорамно“ изключение 

 1.  Държавите членки 

предвиждат изключение или 

ограничение за правата, предвидени в 

членове 2 и 3 от Директива 

2001/29/ЕО, което позволява да се 

създават двуизмерни изображения на 

произведения, които са разположени 

постоянно на обществени места. 

 2.  Ако е възможно, се посочват 

авторите на съответните 

произведения. 

Or. en 

 

 


