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6.9.2018 A8-0245/137 

Изменение  137 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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. 

Нарастващият дисбаланс между 

мощните платформи и издателите 

на публикации в пресата, които 

могат да бъдат и информационни 

агенции, вече доведе до значителна 

регресия в медийния ландшафт на 

регионално равнище. В прехода от 

печатни към цифрови издания 

издателите на публикации в пресата и 

информационните агенции се 

сблъскват с трудности при 

лицензирането на онлайн използването 

на своите 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Изменение  138 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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. 

(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 обезпечи 

устойчивостта на издателския отрасъл и 

съответно да се гарантира 

наличието на надеждна информация. 

Поради това е необходимо държавите 

членки да предоставят на равнището 

на Съюза правна закрила за 

публикациите в пресата в Съюза 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 с оглед на получаването на 

справедливо и пропорционално 

възнаграждение за подобно 

използване. Този режим не следва да 

важи за използването за лични цели. 

Освен това включването на 

публикацията в резултатите в 

дадена търсачка не следва да се счита 

за справедливо и пропорционално 

възнаграждение. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Изменение  139 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 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. Закрилата също така не 

обхваща фактическата информация, 

която се съобщава в 

журналистически статии в 

публикации в пресата, и поради това 

не пречи на когото и да е да съобщава 

такава фактическа информация. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/140 

Изменение  140 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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. 

(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. 

Държавите членки следва да могат да 

прилагат спрямо тези права 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/141 

Изменение  141 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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) 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. Авторите, чието произведение 

е включено в публикация в пресата, 

имат право на подходящ дял от 

новите допълнителни приходи, които 
издателите на публикации в пресата 

получават за вторичното използване 

на своите публикации в пресата от 
страна на доставчиците на услуги на 

информационното общество, 

съгласно правата, предвидени в 

член 11, параграф 1. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Изменение  142 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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) 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 защитено с авторско право 

съдържание онлайн. Онлайн услугите 

са средство за осигуряване на по-

широк достъп до културните и 

творческите произведения и те 

предлагат богати възможности на 

културните и творческите 

индустрии за разработването на нови 

бизнес модели. Въпреки че тези услуги 

предоставят възможност за 

многообразие на съдържанието и 

улесняват достъпа до него, те също 

така са източник на 

предизвикателства, когато защитено 

с авторски права съдържание бъде 

качено без предварително разрешение 

от носителите на права. 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. 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Изменение  143 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37а) Някои услуги на 

информационното общество са 

предназначени в рамките на 

обичайното си ползване да осигуряват 

достъп на публиката до защитено с 

авторско право съдържание или друг 

закрилян обект, качени от техните 

потребители. Определението за 

доставчик на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание съгласно 

настоящата директива обхваща 

доставчиците на услуги на 

информационното общество, една от 

чиито основни цели е да съхраняват 

значителен обем защитено с 

авторско право съдържание, 

качено/предоставено от техните 

ползватели, да предоставят достъп 

на публиката до него или да го 

предават чрез непрекъсната връзка 

(стрийминг) и които оптимизират 

съдържанието и насърчават с 

търговска цел, включително, наред с 

другото, показването, маркирането, 

подбора и секвенцирането на 

качените произведения или други 

обекти, независимо от използваните 

за целта средства, и по този начин 

изпълняват активна роля. 

Следователно те не могат да се 

ползват от освобождаването от 

отговорност, предвидено в член 14 от 
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Директива 2000/31/ЕО. 

Определението за доставчици на 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание съгласно настоящата 

директива не обхваща 

микропредприятията и малките 

предприятия по смисъла на дял I от 

приложението към Препоръка 

2003/361/EО на Комисията, нито 

доставчиците на услуги, които 

действат с нетърговска цел, 

например онлайн енциклопедии, и 

доставчиците на онлайн услуги, при 

които съдържанието се качва с 

разрешението на всички засегнати 

носители на права, например 

образователни или научни хранилища. 

Доставчиците на компютърни услуги 

„в облак“ за лично ползване, до които 

публиката няма пряк достъп, 

платформите за разработване на 

софтуер с отворен код и онлайн 

пазарите, чиято основна дейност е 

онлайн продажба на дребно на 

физически стоки, не се считат за 

доставчици на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание по смисъла на 

настоящата директива. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Изменение  144 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 38 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато съхраняват защитени с 

авторско право произведения и други 

обекти, качени от техните 

ползватели, и осигуряват на 

публиката достъп до тях, като по 

такъв начин излизат извън рамките 

на обикновеното предоставяне на 

материална база и съобщаване на 

публиката, доставчиците на услуги на 

информационното общество са 

длъжни да сключват лицензионни 

споразумения с носителите на права, 

освен ако те отговарят на условията 

за освобождаване от отговорност по 

член 14 от Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на 

Съвета34. 

Доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание извършват 

съобщаване на публиката и 

съответно носят отговорност за 

неговото съдържание и поради това 

следва да сключват справедливи и 

целесъобразни лицензионни 

споразумения с носителите на права. 

Когато са сключени лицензионни 

споразумения, те следва да обхващат 

в същия размер и обхват 

отговорността на ползвателите и в 

случаите, в които те действат в 

нетърговско качество. В 

съответствие с член 11, параграф 2а 

отговорността на доставчиците на 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание съгласно член 13 не 

обхваща действия като създаването 

на хипервръзки по отношение на 

публикации в пресата. В света на 

цифровите технологии диалогът 

между заинтересованите страни е от 

съществено значение. Те следва да 

определят най-добрите практики, за 

да гарантират функционирането на 

лицензионните споразумения и 

сътрудничеството между 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание и носителите 

на права. Тези най-добри практики 

следва да вземат под внимание каква 
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част от съдържанието нарушава 

авторското право в рамките на 

услугата. 

_________________  

34 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 пазар (OВ L 178, 

17.7.2000 г., стр. 1–16). 

 

Or. en 
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Изменение  145 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 38 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на член 14 е 

необходимо да се провери дали 

доставчикът на услуги играе активна 

роля, включително чрез 

оптимизиране на представянето на 

качените произведения или обекти 

или тяхното рекламиране, 

независимо от естеството на 

използваните за тази цел средства. 

заличава се 

Or. en 

 


