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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Новите технологии дават 

възможност за автоматизиран 

компютърен анализ на информация в 

цифрова форма, като например текст, 

звук, изображения или данни, което 

обикновено се нарича „извличане на 

информация от текст и данни“. Тези 

технологии позволяват на научните 

изследователи да обработват големи 

обеми информация, за да придобият 

нови знания и да разкрият нови 

тенденции. Докато технологиите за 

извличане на информация от текст и 

данни преобладават в цифровата 

икономика, широко разпространено е 

схващането, че извличането на 

информация от текст и данни може да 

бъде от особено голяма полза за 

научноизследователската общност и по 

такъв начин да насърчи новаторството. 

(8) Новите технологии дават 

възможност за автоматизиран 

компютърен анализ на информация в 

цифрова форма, като например текст, 

звук, изображения или всеки друг вид 

данни, което обикновено се нарича 

„извличане на информация от текст и 

данни“. Тези технологии позволяват 

обработването на големи обеми 

информация, съхранявана в цифров 

вид, за да се придобият нови знания и 

разкрият нови тенденции. Докато 

технологиите за извличане на 

информация от текст и данни 

преобладават в цифровата икономика, 

широко разпространено е схващането, 

че извличането на информация от текст 

и данни може да бъде от особено голяма 

полза за научноизследователската 

общност и по такъв начин да насърчи 
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В Съюза обаче научните организации, 

като например университетите и 

научните институти, се сблъскват с 

правна несигурност относно степента, 

до която могат да извличат съдържание 

при извличането на информация от 

текст и данни. В някои случаи 

извличането на информация от текст и 

данни може да включва действия, 

защитени с авторско право и/или sui 

generis право върху базите данни, 

особено възпроизвеждането на 

произведения или други обекти и/или 

извличането на съдържание от базите 

данни. Когато не е предвидено 

приложимо изключение или 

ограничение, ще се изисква разрешение 

от носителите на права, за да се 

предприемат такива действия. Освен 

това извличането на информация от 

текст и данни може да се извършва във 

връзка с обикновени факти или данни, 

които не са защитени с авторско право, 

и в такива случаи няма да се изисква 

разрешение. 

новаторството. В Съюза обаче 

физическите лица, публичноправните 

и частноправните субекти, които 

разполагат с правомерен достъп до 

съдържание, се сблъскват с правна 

несигурност относно степента, до която 

могат да извличат съдържание при 

извличането на информация от текст и 

данни. В някои случаи извличането на 

информация от текст и данни може да 

включва действия, защитени с авторско 

право и/или sui generis право върху 

базите данни, особено 

възпроизвеждането на произведения 

или други обекти и/или извличането на 

съдържание от базите данни. Когато не 

е предвидено приложимо изключение 

или ограничение, ще се изисква 

разрешение от носителите на права, за 

да се предприемат такива действия. 

Няма да се изисква разрешение в 

случаите, когато извличането на 

информация от текст или данни се 

извършва във връзка с обикновени 

факти или данни, които не са защитени 

с авторско право. Всъщност правото 

на четене е същото като правото на 

извличане на информация. 

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Правото на Съюза вече 

предвижда някои изключения и 

ограничения, обхващащи използването 

за целите на научните изследвания, 

които може да се прилагат за действията 

по извличане на информация от текст и 

данни. Тези изключения и ограничения 

обаче не са задължителни и не са изцяло 

адаптирани към използването на 

технологии в областта на научните 

изследвания. Нещо повече, когато 

научните изследователи имат 

правомерен достъп до съдържание, 

например чрез абонаменти за 

публикации или лицензии за свободен 

достъп, условията на лицензиите може 

да изключват извличането на 

информация от текст и данни. Тъй като 

научните изследвания все повече се 

(9) Правото на Съюза вече 

предвижда някои изключения и 

ограничения, обхващащи използването 

за целите на научните изследвания, 

които може да се прилагат за действията 

по извличане на информация от текст и 

данни. Тези изключения и ограничения 

обаче не са задължителни и не са изцяло 

адаптирани към използването на 

технологии за извличане на 

информация от текст и данни, които 

са приложими далеч отвъд областта 

на научните изследвания. Нещо повече, 

когато достъпът до съдържание е 

получен правомерно, например чрез 

абонаменти за публикации или 

лицензии за свободен достъп, условията 

на лицензиите може да изключват 

извличането на информация от текст и 
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извършват с помощта на цифрови 

технологии, съществува риск да 

пострада конкурентната позиция на 

Съюза като научноизследователско 

пространство, освен ако не се 

предприемат стъпки за премахване на 

правната несигурност при извличането 

на информация от текст и данни. 

данни. Тъй като научните изследвания 

все повече се извършват с помощта на 

цифрови технологии, съществува риск 

от накърняване на конкурентната 

позиция на Съюза като 

научноизследователско пространство, 

както и на насоките за действие, 

предвидени в дневния ред за 

европейска отворена наука, освен ако 

не се предприемат стъпки за премахване 

на правната несигурност по отношение 

на извличането на информация от текст 

и данни за всички потенциални 

ползватели. Необходимо е правото на 

Съюза да признае, че извличането на 

информация от текст и данни се 

използва все повече извън рамките на 

официалните научноизследователски 

организации, както и за цели, 

различни от научните изследвания, 

които при все това допринасят за 

иновациите, технологичния 

трансфер и обществения интерес.  

Or. en 
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Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц 
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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) Отвореният интернет и 

свободният и плуралистичен 

периодичен печат играят съществена 

роля за осигуряване на качеството на 

журналистиката и на достъпа на 

гражданите до информация. Те имат 

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 

установяването на своя статут с цел 

предявяване на правата, които те 

притежават по закон или чрез 

преотстъпване, лицензия или други 

договорни условия. Съответно следва 

да се гарантира устойчивостта на 

сектора на издаването на публикации 

в пресата. При липсата на признание, 
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че по отношение на издателите на 

публикации в пресата важи 

презумпцията, че те могат да 

предявяват права по отношение на 

различните материали в техните 

публикации в пресата, лицензирането 

и неговата реализация в цифровата 

среда често пъти са сложни и 

неефективни. 

Or. en 
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Селимович, Гезине Майснер, Ангелика Млинар, Анна Елжбета Фотига, Беата 

Гошевска, Уршула Крупа, Болеслав Г. Пеха, Чеслав Хоц, Ришард Чарнецки, 

Збигнев Кужмюк, Ришард Антони Легутко, Славомир Клосовски, Косма 

Злотовски, Ядвига Вишневска, Станислав Ожуг, Неса Чилдърс, Кристофер 

Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц 
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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 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 презумпцията, че издателите 

на публикации в пресата имат 

право да защитават от свое име 

правата на авторите и да 

предявяват искове за компенсация 
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по отношение на произведения, 

публикувани в техните 

публикации в пресата, и по 

отношение на цифровото им 

използване.  
 

Or. en 
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Федерлей, Павел Теличка, Матейс ван Милтенбьорг, Йоханес Корнелис ван 

Бален, София ин 'т Велд, Каролине Нахтехал, Даниел Далтон, Ларс Адактусон, 

Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Петрас Аущревичюс, Надя Хирш, Ясенко 

Селимович, Гезине Майснер, Ангелика Млинар, Анна Елжбета Фотига, Беата 

Гошевска, Уршула Крупа, Болеслав Г. Пеха, Чеслав Хоц, Ришард Чарнецки, 

Збигнев Кужмюк, Ришард Антони Легутко, Славомир Клосовски, Косма 

Злотовски, Ядвига Вишневска, Станислав Ожуг, Неса Чилдърс, Кристофер 

Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц 
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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. 

(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. Тази 
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Въпросната закрила не обхваща 

действия като създаването на 

хипервръзки, което не представлява 

съобщаване на публиката. 

закрила не обхваща действия като 

използването на система за 

компютърни препратки или 

индексиране като създаване на 

хипервръзки. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/230 

Изменение  230 

Марите Схаке, Гербен-Ян Гербранди, Яна Том, Нилс Турвалдс, Фредрик 

Федерлей, Павел Теличка, Матейс ван Милтенбьорг, Йоханес Корнелис ван 

Бален, София ин 'т Велд, Каролине Нахтехал, Даниел Далтон, Ларс Адактусон, 

Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Петрас Аущревичюс, Надя Хирш, Ясенко 

Селимович, Гезине Майснер, Ангелика Млинар, Анна Елжбета Фотига, Беата 

Гошевска, Уршула Крупа, Болеслав Г. Пеха, Чеслав Хоц, Ришард Чарнецки, 

Збигнев Кужмюк, Ришард Антони Легутко, Славомир Клосовски, Косма 

Злотовски, Ядвига Вишневска, Станислав Ожуг, Неса Чилдърс, Кристофер 

Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц 
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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. 

заличава се 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/231 

Изменение  231 

Марите Схаке, Гербен-Ян Гербранди, Яна Том, Нилс Турвалдс, Фредрик 

Федерлей, Павел Теличка, Матейс ван Милтенбьорг, Йоханес Корнелис ван 

Бален, София ин 'т Велд, Каролине Нахтехал, Даниел Далтон, Ларс Адактусон, 

Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Петрас Аущревичюс, Надя Хирш, Ясенко 

Селимович, Гезине Майснер, Ангелика Млинар, Анна Елжбета Фотига, Беата 

Гошевска, Уршула Крупа, Болеслав Г. Пеха, Чеслав Хоц, Ришард Чарнецки, 

Збигнев Кужмюк, Ришард Антони Легутко, Славомир Клосовски, Косма 

Злотовски, Ядвига Вишневска, Станислав Ожуг, Неса Чилдърс, Кристофер 

Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц, 

Дита Харанзова 
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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) Еволюцията на цифровите 

технологии доведе до появата на нови 

бизнес модели и засили ролята на 

интернет като основен пазар за 

разпространение на защитено с 

авторско право съдържание. През 

годините онлайн услугите, които 

дават възможност на своите 

ползватели да качват произведения и 

да ги предоставят на разположение 

на публиката, бележат истински 

разцвет и се превръщат във важни 

източници на достъп до съдържание 

онлайн, като дават възможност за 

многообразие и улесняване на достъпа 

до съдържание, но също така 

създават предизвикателства при 

качването на защитено с авторско 

право съдържание без предварително 

разрешение от носителите на права. 
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5.9.2018 A8-0245/232 

Изменение  232 

Марите Схаке, Гербен-Ян Гербранди, Яна Том, Нилс Турвалдс, Фредрик 

Федерлей, Павел Теличка, Матейс ван Милтенбьорг, Йоханес Корнелис ван 

Бален, София ин 'т Велд, Каролине Нахтехал, Даниел Далтон, Ларс Адактусон, 

Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Петрас Аущревичюс, Надя Хирш, Ясенко 

Селимович, Гезине Майснер, Ангелика Млинар, Анна Елжбета Фотига, Беата 

Гошевска, Уршула Крупа, Болеслав Г. Пеха, Чеслав Хоц, Ришард Чарнецки, 

Збигнев Кужмюк, Ришард Антони Легутко, Славомир Клосовски, Косма 

Злотовски, Ядвига Вишневска, Станислав Ожуг, Неса Чилдърс, Кристофер 

Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц, 

Дита Харанзова 
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Съображение 37 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (37a) Днес потреблението на 

творческо съдържание е по-голямо от 

всякога. Това потребление се улеснява 

от онлайн платформите и услугите 

за агрегиране. Тези платформи и 

услуги са средство за осигуряване на 

по-широк достъп до културните и 

творческите произведения и 

предлагат богати възможности на 

културните и творческите 

индустрии за разработването на нови 

бизнес модели. В същото време 

хората на изкуството и авторите се 

борят да постигнат сравнимо 

нарастване на приходите в резултат 

от това увеличение на 

потреблението. 

Or. en 



 

AM\1162331BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.9.2018 A8-0245/233 

Изменение  233 

Марите Схаке, Гербен-Ян Гербранди, Яна Том, Нилс Турвалдс, Фредрик 

Федерлей, Павел Теличка, Матейс ван Милтенбьорг, Йоханес Корнелис ван 

Бален, София ин 'т Велд, Каролине Нахтехал, Даниел Далтон, Ларс Адактусон, 

Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Петрас Аущревичюс, Надя Хирш, Ясенко 

Селимович, Гезине Майснер, Ангелика Млинар, Анна Елжбета Фотига, Беата 

Гошевска, Уршула Крупа, Болеслав Г. Пеха, Чеслав Хоц, Ришард Чарнецки, 

Збигнев Кужмюк, Ришард Антони Легутко, Славомир Клосовски, Косма 

Злотовски, Ядвига Вишневска, Станислав Ожуг, Неса Чилдърс, Кристофер 

Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц, 

Дита Харанзова 
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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 Съвета. 

Когато доставчиците на услуги на 

информационното общество 

предлагат на ползвателите услуги по 

съхранение на съдържание и 

осигуряват на публиката достъп до 

звукозаписи, предавания, филми или 

музикални произведения и когато 

тази дейност представлява акт на 

съобщаване на публиката, съгласно 

тълкуването на Съда на Европейския 

съюз, като по този начин играят 

активна роля, която надхвърля 

обикновения хостинг на качени 

произведения от ползвателите, те 

следва да са длъжни да сключват 

лицензионни споразумения с 

носителите на права по отношение 

на произведения или други обекти, 

защитени от авторското право. 
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Обаче микро- и малките предприятия 

по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО 

на Комисията, както и услугите, 

които нямат търговски характер, 

като например онлайн 

енциклопедиите, както и 

доставчиците на онлайн услуги, при 

които съдържанието е качено с 

разрешението на всички съответни 

носители на права, като например 

образователни или научни хранилища 

и подобни услуги, не се считат за 

доставчици на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание по смисъла на 

настоящата директива. 

Доставчиците на компютърни услуги 

„в облак“ за лично ползване, които не 

предоставят пряк достъп на 

публиката, платформите за 

разработване на софтуер с отворен 

код, софтуерните архиви и 

софтуерните хранилища и онлайн 

местата за търговия, както са 

определени в член 4, точка 17 на 

Директива (ЕС) 2016/1148, не следва да 

се считат за доставчици на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание по 

смисъла на настоящата директива. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/234 

Изменение  234 

Марите Схаке, Гербен-Ян Гербранди, Яна Том, Нилс Турвалдс, Фредрик 

Федерлей, Павел Теличка, Матейс ван Милтенбьорг, Йоханес Корнелис ван 

Бален, София ин 'т Велд, Каролине Нахтехал, Даниел Далтон, Ларс Адактусон, 

Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Петрас Аущревичюс, Надя Хирш, Ясенко 

Селимович, Гезине Майснер, Ангелика Млинар, Анна Елжбета Фотига, Беата 

Гошевска, Уршула Крупа, Болеслав Г. Пеха, Чеслав Хоц, Ришард Чарнецки, 

Збигнев Кужмюк, Ришард Антони Легутко, Славомир Клосовски, Косма 

Злотовски, Ядвига Вишневска, Станислав Ожуг, Неса Чилдърс, Кристофер 

Фелнер, Илхан Кючюк, Адам Герек, Ян Хойтема, Йозо  Радош, Ренате Вебер, 

Гунар Хьокмарк, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Дитмар Кьостер, Брандо 

Бенифеи, Даниеле Виоти, Евжен Тошеновски, Анна Мария Кораца Билд, Томаш 

Пьотър Поремба, Евелин Регнер, Ойген Фройнд, Каролине Грасвандер-Хайнц, 

Дита Харанзова 
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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 

 

 


