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5.9.2018 A8-0245/162 

Изменение  162 

Жан-Мари Кавада 

от името на групата ALDE 

 

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 откъси от 

съществуващи произведения и други 

обекти в съдържание, качено или 

предоставено от ползвателите 

 (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 информация 

за източника, включително името на 

автора, освен ако това се окаже 
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невъзможно, и 

 в)  се използват в съответствие с 

лоялната практика и по начин, по 

който не се надхвърля конкретната 

цел, за която се използват. 

 (2)  Всяка договорна клауза, която 

противоречи на изключението по 

настоящия член, не подлежи на 

изпълнение. 

 (3)  Доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание не 

могат да се позовават в своя полза на 

изключението, предвидено в параграф 

1 от настоящия член, за да 

ограничават своята отговорност или 

обхвата на задълженията си по 

споразуменията, сключени с 

носителите на права, при 

прилагането на член 13 от 

настоящата директива. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Изменение  163 

Жан-Мари Кавада 

от името на групата ALDE 

 

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 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 Член 11 

Закрила на публикациите в пресата при 

цифрово използване 

Закрила на публикациите в пресата при 

цифрово използване 

1. Държавите членки предоставят 

на издателите на публикации в пресата 

правата, предвидени в член 2 и в член 3, 

параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, 

при цифровото използване на техните 

публикации в пресата. 

1.  Държавите членки предоставят 

на издателите на публикации в пресата 

правата, предвидени в член 2 и в член 3, 

параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, 

така че те да могат да получат 

справедливо и подходящо 

възнаграждение за цифровото 

използване на своите публикации в 

пресата от страна на доставчиците 

на услуги на информационното 

общество. 

 Тези права не се прилагат по 

отношение на използването на 

несъществени части от публикация в 

пресата, включително отделни думи 

или много кратки откъси. 

 Защитата също така не обхваща 

фактологичната информация. 

 1a.  Правата, посочени в параграф 

1, не възпрепятстват законното 

използване за лични и за нетърговски 

цели на публикации в пресата от 

страна на индивидуални ползватели.  

2. Правата по параграф 1 оставят 

непроменени и по никакъв начин не 

2.  Правата по параграф 1 оставят 

непроменени и по никакъв начин не 
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засягат правата, предвидени в правото 

на Съюза за авторите и другите 

носители на права, по отношение на 

произведенията и другите обекти, 

включени в публикация в пресата. Не се 

допуска противопоставяне на тези права 

срещу въпросните автори и други 

носители на права, и по-специално те не 

могат да лишават авторите и другите 

носители на права от правото да 

използват своите произведения и други 

обекти отделно от публикацията в 

пресата, в която са включени. 

засягат правата, предвидени в правото 

на Съюза за авторите и другите 

носители на права, по отношение на 

произведенията и другите обекти, 

включени в публикация в пресата. Не се 

допуска противопоставяне на тези права 

срещу въпросните автори и други 

носители на права, и по-специално те не 

могат да лишават авторите и другите 

носители на права от правото да 

използват своите произведения и други 

обекти отделно от публикацията в 

пресата, в която са включени.  

 2a.  Правата, посочени в 

параграф 1, не обхващат 

обикновените хипервръзки, 

придружени от отделни думи или 

много къси откъси от текст. 

3. Членове 5—8 от Директива 

2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се 

прилагат mutatis mutandis по отношение 

на правата, посочени в параграф 1. 

3.  Членове 5 – 8 от Директива 

2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се 

прилагат mutatis mutandis по отношение 

на правата, посочени в параграф 1. 

4. Посочените в параграф 1 права 

се погасяват 20 години след 

публикуването на публикацията в 

пресата. Този срок започва да тече от 

първо число на месец януари на 

годината след датата на публикуване. 

4.  Посочените в параграф 1 права 

се погасяват 5 години след 

публикуването на публикацията в 

пресата. Този срок започва да тече от 

първо число на месец януари на 

годината след датата на публикуване. 

 Правата, посочени в параграф 1, не се 

прилагат с обратно действие.  

 4a.  Държавите членки 

гарантират, че авторите получават 

подходящ дял от допълнителните 

приходи, които издателите на 

публикации в пресата получават за 

използването на публикация в 

пресата от доставчиците на услуги 

на информационното общество.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Изменение  164 

Жан-Мари Кавада 

от името на групата ALDE 

 

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 5 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (5a) В някои държави членки за 

възпроизвеждането и използването на 

архитектурни произведения или 

скулптури, разположени постоянно 

на обществени места, се изисква 

предварително разрешение от страна 

на авторите, носителите на права 

или организациите за колективно 

управление. В други държави членки се 

предоставя изключение от правата, 

предвидени в членове 2 и 3 от 

Директива 2001/29/ЕО, за 

възпроизвеждането или други видове 

използване на такива произведения, 

било то за търговски или нетърговски 

цели. Като се има предвид 

фрагментираното правно положение 

в рамките на Съюза по отношение на 

т.нар. „свобода на панорама“, 

допълнителното хармонизиране ще 

бъде от полза за стимулирането на 

иновациите и споделянето на 

културни блага в цяла Европа.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Изменение  165 

Жан-Мари Кавада 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в рамките на 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 

 1.  Държавите членки 

предвиждат изключение или 

ограничение за правата, посочени в 

членове 2 и 3 от Директива 

2001/29/ЕО и в член 5, буква а) и член 

7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, 

което позволява възпроизвеждането и 

използването на произведения, 

например архитектурни произведения 

или скулптури, намиращи се 

постоянно на обществени места, с 

изключение на видовете използване, 

свързани с търговски цели. 

 2.  Всяка договорна клауза, която 

противоречи на изключението по 

настоящия член, не подлежи на 

изпълнение. 

Or. en 

 

 


