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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 
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използване на техните публикации в 
пресата от доставчиците на услуги на 
информационното общество.

1a. Правата, посочени в параграф 
1, не възпрепятстват законното 
използване за лични и нетърговски 
цели на публикации в пресата от 
страна на индивидуални ползватели.

2. Правата по параграф 1 оставят 
непроменени и по никакъв начин не 
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.

2. Правата по параграф 1 оставят 
непроменени и по никакъв начин не 
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 се разпростират върху 
действия за създаване на хипервръзки.

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.

Правото, посочено в параграф 1, не се 
прилага 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 
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на информационното общество.

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


