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Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

 
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. 

Когато предлагат на ползвателите 

услуги за съхраняване на съдържание 
и осигуряват на публиката достъп до 

съдържание и когато тази дейност 

представлява съобщаване на 

публиката и не е с чисто технически, 

автоматичен и пасивен характер, 

доставчиците на услуги на 

информационното общество следва да 

са длъжни да сключват лицензионни 

споразумения с носителите на права по 

отношение на защитени с авторско 

право произведения или други 

закриляни обекти, освен ако те 

отговарят на условията за 

изключенията, свързани с 

отговорността и предвидени в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета34. 

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. 

 

За да се гарантира функционирането на 

което и да е лицензионно споразумение, 

доставчиците на услуги на 

За да се гарантира функционирането на 

което и да е лицензионно споразумение, 

доставчиците на услуги на 
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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. 

информационното общество, които 

активно и пряко предоставят на 

ползвателите възможността да 

качват съдържание, като 

предоставят произведения на 

публично разположение и рекламират 

произведения пред публиката, следва 

да предприемат подходящи и 

пропорционални мерки, за да 

гарантират закрилата на произведенията 

или другите обекти. Тези 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 да 

контролират информацията, която 

пренасят или съхраняват, както е 

посочено в член 15 от Директива 

2000/31/ЕО. 

_________________ _________________ 

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). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/205 

Изменение  205 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38б) От съществено значение с 

оглед на прилагането на тези мерки е 

сътрудничеството между 

доставчиците на услуги на 

информационното общество и 

носителите на права. Носителите на 

права следва да посочват точно на 

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. 

Or. en 
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Изменение  206 

Юлия Реда 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 
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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 

разпознаването на съдържание на 

носителите на права. Освен това 

въпросните технологии следва да 

дават възможност на носителите на 

права да получават информация от 

заличава се 
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доставчиците на услуги на 

информационното общество за 

използването на тяхно съдържание, 

което е предмет на споразумение. 

Or. en 
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Авторското право в цифровия единен пазар 

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

 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Държавите членки 

предвиждат изключение за правата, 

посочени в член 2 от Директива 

2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 

параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и 

член 11, параграф 1 от настоящата 

директива, по отношение на 

възпроизвеждането или изваждането 

на откъси с цел извличане на 

информация от текст и данни от 

произведения или други обекти, които 

са публично достояние онлайн, при 

условие че носителят на права не си e 

запазил правото на такива видове 

използване в машинно четим формат. 

 Това изключение не се прилага за 

извличането на информация от 

текст и данни от публикации в 

пресата по смисъла на член 2, точка 4 

от настоящата директива или за 

извличането на информация от 

текст и данни от произведения и 

други обекти, включени в публикация 

в пресата, при условие че издателите 

на тези публикации в пресата са 

посочили това запазване на правото, 

като са включили своите уебсайтове 

в списък в централен информационен 

пункт. 

 Възпроизвеждането и изваждането 

на откъси, извършени в рамките на 
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процеса на извличане на информация 

от текст и данни от такива 

произведения и други обекти, се 

заличават веднага щом престанат да 

бъдат необходими за тази цел. 

Or. en 
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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 1 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Държавите членки 

предвиждат изключение за правата, 

посочени в член 2 от Директива 

2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 

параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и 

член 11, параграф 1 от настоящата 

директива, по отношение на 

възпроизвеждането или изваждането 

на откъси от произведения или други 

обекти, до които са получили законен 

достъп, предоставен с оглед на 

извличането с нестопанска цел на 

информация от текст и данни за 

целите на научни изследвания, 

извършвани от страна на научни 

организации и от институции в 

областта на културното наследство. 

 Всяка договорна клауза, която 

противоречи на изключението по 

параграф 1, не подлежи на 

изпълнение. 

 Резултатите от възпроизвеждането 

или изваждането на откъси, 

извършени за целите на извличането 

на информация от текст и данни, се 

съхраняват по сигурен начин. Веднага 

след приключването на 

научноизследователската дейност 

копията се заличават или, ако 

държавите членки решат да се 

възползват от тази възможност, се 
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съхраняват от доверени органи, 

определени за тази цел. 

Or. en 

 


