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КРАТКА ОБОСНОВКА

Проектостановището на комисията LIBE се фокусира върху член 13 от Директивата и 
съответните съображения. 

Тъй като комисията LIBE отговаря за защитата на основните права и свободи, както и 
законодателството относно защитата на личните данни, признати от Хартата на 
Европейския съюз, настоящото проектостановище отразява целта да се гарантира, че 
всички решения, приети в този правен инструмент, ще спазват Хартата на основните 
права. 

Проектостановището дава разяснения относно това, кои доставчици на услуги на 
информационното общество са обхванати от разпоредбата. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които извършват действие на съобщаване пред публиката 
и които участват активно и пряко в предоставянето на възможност на ползвателите да 
качват съдържание, като предоставят на разположение произведения и популяризират 
произведения пред публиката, сключват лицензионни споразумения с носителите на 
права. Тези, които предоставят услуга единствено от техническо, автоматично и 
пасивно естество, ще бъдат извън обхвата на настоящите разпоредби. В член 13 също 
така се подчертава, че доставчиците на услуги, които отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по Директива 2000/31/ЕО, също се изключват от 
приложното поле.

С цел изпълнение на лицензионните споразумения, доставчиците на услуги 
предприемат подходящи и пропорционални мерки. В името на технологичната 
неутралност и като се вземат предвид технологичните възможности на МСП и 
стартиращите предприятия, в проектостановището се говори за „подходящи и 
пропорционални мерки“, тъй като това е по-широко понятие, което може да включва 
технологии и/или други мерки. Този подход гарантира и технологична неутралност. 
Всички прилагани мерки зачитат основните права и член 15 от Директива 2000/31/ЕО.

С цел изпълнение на лицензионните споразумения, проектостановището подчертава 
необходимостта от сътрудничество между доставчиците на услуги и носителите на 
права. Някои подробности за това сътрудничество бяха обяснени в 
проектостановището. Носителите на права посочват точно на доставчиците на услуги 
на информационното общество произведенията или другите обекти, по върху които 
имат авторски права. Доставчиците на услуги информират носителите на права за 
предприетите мерки и за прецизността на тяхното функциониране.

Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги в сътрудничество с 
носителите на права създават механизъм за подаване на жалби от ползватели, които 
твърдят, че имат право да използват защитени произведения или съответно 
освобождаване. Държавите членки осигуряват също така механизъм за получаване на 
обезщетение за потребителите.

С цел да се гарантира, че мнението на ползвателите се взема предвид при установяване 
на най-добри практики за прилагане на споразуменията, представителите на 
ползвателите трябва да имат възможност да участват в диалога с всички участващи 
заинтересовани страни.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 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 ползватели услуги по 
съхранение и осигуряват достъп на 
публиката до съдържание и когато 
тази дейност представлява действие 
по съобщаване на публиката и не е с 
чисто технически, автоматичен и 
пасивен характер, те следва да бъдат
длъжни да сключват лицензионни 
споразумения с носителите на права по 
отношение на защитени с авторско 
право произведения или други обекти, 
освен ако те отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност, 
предвидени в Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34.

__________________ __________________

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).

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).

Изменение 2

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на член 14 е 
необходимо да се провери дали 

заличава се
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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.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност, 
предвидени в член 14 от Директива 
2000/31/ЕО, доставчиците на услуги 
на информационното общество, при 
получаването на уведомление или 
когато установят, че произведение, 
което е обект на авторско право и 
сродните му права, е използвано по 
неправомерен начин, са длъжни да 
действат експедитивно за 
отстраняване на въпросното 
съдържание или за сключване на 
лицензионен договор със съответните 
носители на права при справедливи и 
разумни условия. За предотвратяване 
на неправомерна употреба или 
злоупотреба с уведомленията и 
ограниченията и за възпрепятстване 
на прилагането на изключенията в 
областта на авторското право, 
както и с цел да се защитят 
свободата на информация и 
изразяване, ползвателите на услуги на 
информационното общество следва 
да имат достъп до ефективни и бързи 
механизми за защита и подаване на 
жалби.

Обосновка

Допълнението има за цел да добави ясно, положително определение относно мерките, 
които доставчиците на услуги на интернет се очаква да предприемат при получаване 
на уведомление за нарушения на авторското право.
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Изменение 4

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира функционирането на 
което и да е лицензионно споразумение, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми защитени с 
авторско право произведения или 
други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват на публиката
достъп до тях, следва да предприемат 
подходящи и пропорционални мерки, за 
да гарантират закрилата на 
произведенията или другите обекти, 
като например прилагане на 
ефективни технологии. Въпросното 
задължение следва да важи и в 
случаите, когато доставчиците на 
услуги на информационното общество 
отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по 
член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

За да се гарантира функционирането на 
което и да е лицензионно споразумение, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
участват активно и пряко в 
предоставянето на публиката на 
възможност да качва съдържание, 
като предоставят на разположение 
произведения и рекламират 
произведения на публиката, следва да 
предприемат подходящи и 
пропорционални мерки, за да 
гарантират закрилата на произведенията 
или другите обекти. Такива мерки 
следва да спазват Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и не следва да налагат общо 
задължение на доставчиците на услуги 
на информационното общество за 
наблюдение на информацията, която 
пренасят или съхраняват, както е 
посочено в член 15 от Директива 
2000/31/ЕО.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с изпълнението на такива 
мерки е от съществено значение 
сътрудничеството между 
доставчиците на услуги на 
информационното общество и 
носителите на права. Носителите на 
права следва да посочват точно на 
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доставчиците на услуги на 
информационното общество 
произведенията или другите обекти, 
по отношение на които твърдят, че 
имат авторско право. Носителите на 
права следва да продължават да 
носят отговорност за претенциите 
от трети страни по отношение на 
използването на произведения, които 
те биха определили като свои, при 
изпълнението на всяко споразумение, 
постигнато с доставчика на услуги на 
информационното общество.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Сътрудничеството между 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми защитени с 
авторско право произведения или 
други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват на 
публиката достъп до тях, и 
носителите на права има съществено 
значение за функционирането на 
технологиите, като например 
технологиите за разпознаване на 
съдържание. В такива случаи 
носителите на права следва да 
предоставят необходимите данни, 
така че услугите да могат да 
идентифицират тяхното 
съдържание, а услугите да бъдат 
прозрачни за носителите на права по 
отношение на използваните 
технологии, за да може да се прецени 
доколко са подходящи. По-специално 
услугите следва да предоставят на 
носителите на права информация за 
вида на използваните технологии,
начина на тяхното прилагане и 
успеваемостта им при 

заличава се
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разпознаването на съдържание на 
носителите на права. Освен това 
въпросните технологии следва да 
дават възможност на носителите на 
права да получават информация от 
доставчиците на услуги на 
информационното общество за 
използването на тяхно съдържание, 
което е предмет на споразумение.

Изменение 7

Предложение за директива
Дял IV – глава 2 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Някои видове използване на защитено 
съдържание от онлайн услуги

Някои видове използване на защитено 
съдържание онлайн

Изменение 8

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на защитено съдържание от 
доставчици на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми произведения 
и други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват достъп до тях

Използване на защитено съдържание от 
доставчици на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват произведения и други 
обекти и осигуряват достъп до тях

Изменение 9

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми 
произведения и други обекти, качени 
от техните ползватели, и осигуряват 

1. Когато доставчиците на 
услуги на информационното общество
предоставят на ползвателите услуги 
по съхранение на съдържание и 
осигуряват на публиката достъп до 
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на публиката достъп до тях, 
предприемат в сътрудничество с 
носителите на права мерки за 
гарантиране на действието на 
споразуменията, сключени с 
носителите на права за използване на 
техни произведения или други обекти 
или за недопускане в техните услуги 
да се предлагат произведения или 
други обекти, идентифицирани от
носителите на права в сътрудничество 
с доставчиците на услуги. Тези мерки, 
като например използването на 
ефективни технологии за 
разпознаване на съдържание, трябва 
да са подходящи и съразмерни. 
Доставчиците на услуги предоставят 
на носителите на права адекватна 
информация за функционирането и 
прилагането на мерките, както и при 
необходимост адекватно отчитане 
на разпознаването и използването на 
произведения и други обекти.

съдържанието и когато тази 
дейност не отговаря на условията за 
освобождаването от отговорност, 
предвидени в Директива 2000/31/ЕО, 
те предприемат подходящи и 
пропорционални мерки за гарантиране 
на действието на лицензионни 
споразумения, сключени с носителите 
на права. При изпълнението на такива 
споразумения се спазват основните 
права на ползвателите и на
доставчиците на услуги на 
информационното общество не се 
налага общо задължение за 
наблюдение на информацията, която 
пренасят или съхраняват, в 
съответствие с член 15 от 
Директива 2000/31/ЕО.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За целите на гарантирането на 
действието на лицензионни 
споразумения, посочено в параграф 1, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество и 
носителите на права си сътрудничат. 
Носителите на права посочват точно 
на доставчиците на услуги на 
информационното общество 
произведенията или другите обекти, 
по върху които имат авторско право. 
Доставчиците на услуги на 
информационното общество 
информират носителите на права за 
предприетите мерки и за точността 
на тяхното функциониране, както и 
по целесъобразност периодично 
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докладват относно използването на 
произведенията и другите обекти.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги по параграф 1 
въвеждат механизми за подаване на 
жалби и защита, които са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 1.

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги по параграф 1 
въвеждат в сътрудничество с 
носителите на права механизми за 
подаване на жалби, които са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
изпълнението на лицензионните 
споразумения, посочени в параграф 1.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
гарантират, ползвателите имат 
достъп до съд или друг компетентен 
орган за целите на упражняването на 
правото им на използване при 
условията на изключение или 
ограничение или за обжалване на 
всички ограничителни мерки, 
договорени съгласно параграф 3.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки улесняват, 
когато е целесъобразно,

3. Държавите членки улесняват по 
целесъобразност сътрудничеството 
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сътрудничеството между доставчиците 
на услуги на информационното 
общество и носителите на права чрез 
диалози със заинтересованите страни
за определяне на добрите практики, 
като например подходящи и 
съразмерни технологии за 
разпознаване на съдържание, като се
отчитат между другото естеството на 
услугите, наличността на технологии и 
тяхната ефективност в светлината на 
технологичното развитие.

между доставчиците на услуги на 
информационното общество, посочени в 
параграф 1, представителите на 
ползвателите и носителите на права 
чрез диалози със заинтересованите 
лица, за да се определят най-добрите
практики за прилагането на параграф 
1. Предприетите мерки са подходящи 
и съразмерни и отчитат между другото 
естеството на услугите, наличността на 
технологии и тяхната ефективност в 
светлината на технологичното развитие.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Хипервръзки към съдържание, 
което вече е обществено достъпно, не 
представляват съобщаване на 
източника на това съдържание пред 
публиката, ако съдържат единствено 
информация, необходима за 
откриване или поискване на 
съдържанието на източника.
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