
 

Споразумение относно дигиталните правила за
авторското право
 

Творците и издателите на новини ще имат правомощието да се договарят с
интернет гигантите, благодарение на постигнатото споразумение, относно
правилата за авторско право,
 
които съдържат също така гаранции за свободата на изразяване.
 
Постигнатото споразумение между преговарящите от Парламента и Съвета има за цел
да  гарантира,  че  правата  и  задълженията  в  закона  за  авторското  право  също се
отнасят и за интернет. YouTube, Facebook и Google News са сред широкоизвестните
интернет имена, които ще бъдат най-много засегнати от законодателството.
 
 
 
Законодателите се стремиха да осигурят, че интернет ще остане свободно място за
свободата на изразяване. Откъси от новинарски статии, следователно, ще могат да
продължат да бъдат споделяни, както и „GIFs“ и „memes“.
 
 
 
Тех гигантите ще споделят възнагражденията с артисти и журналисти 
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• Интернет платформите са стимулирани да заплащат на артисти и журналисти за
използването на труда им

• Някои от качените материали, напр. "memes" или "GIFs", могат да се споделят
свободно

• Връзки към нови статии, придружени от „отделни думи или много кратки екстракти“,
могат да бъдат споделяни свободно

• Журналистите трябва да получават дял от всяко възнаграждение, свързано с
авторското право, получавано от издателските къщи

• Стартъп платформите ще се възползват от по-леки задължения

• Директивата няма да налага филтри
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Споразумението цели да засили способността носителите на права, именно музиканти,
изпълнители и сценаристи,  както и  издателите на новини,  да договарят по-добри
сделки за възнаграждение за използването на техния труд в интернет платформите.
 
 
 
Запазване на на свободата на изразяване 
 
 
 
Споделянето  на  откъси  от  новини  няма  да  ангажира  правата  на  медийните
предприятия, които са издали статията. Споразумението, обаче, включва разпоредби, с
цел  избягване  на  злоупотребата  с  това  разрешение  от  страна  на  новинарски
агрегатори. „Откъсите“ ще могат да продължат да се появяват в емисиите на Google
News, например, или статия може да бъде споделяна във Facebook, при условие, че е
„много кратка“.
 
 
 
Качването на защитена творба с цел цитиране, критика, рецензия, карикатура, пародия
или пастиш е защитено, което гарантира, че „memes“ и „GIFs“ ще продължат да бъдат
достъпни и споделяни в онлайн платформите.
 
 
 
Много онлайн платформи няма да бъдат засегнати 
 
 
 
Текстът  уточнява  също,  че  качването  на  творби  в  онлайн  енциклопедии  по
некомерсиален начин, като например в Wikipedia, или платформи със софтуер с отворен
код  като  GitHub,  ще  бъде  автоматично  изключено.  Стартъп  платформите  ще  се
възползват  от  по-леки  задължения  отколкото  по-утвърдените.
 
 
 
По-силни права за водене на преговори за авторите и изпълнителите
 
 
 
Авторите и изпълнителите ще могат да изискват допълнително възнаграждение от
дистрибутора,  който  използва  правата  им,  когато  първоначално  договореното
възнаграждение  е  непропорционално  ниско  в  сравнение  с  ползите,  получени  от
дистрибутора.
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Как тази директива променя статуквото
 
 
 
Понастоящем  интернет  компаниите  имат  слаб  стимул  да  сключват  справедливи
лицензионни споразумения с притежателите на права, тъй като те не се считат за
отговорни за съдържанието, което техните потребители качват. Те са задължени да
премахват само съдържанието, което нарушава правата, когато притежателят на права
ги помоли да го направят. Това обаче е тромаво за притежателите на права и не им
гарантира справедливи приходи. Отговорността на интернет компаниите ще повиши
шансовете на притежателите на права (особено музиканти, изпълнители и сценаристи,
както и издатели на новини и журналисти)  да осигурят справедливи лицензионни
споразумения,  като по този начин ще получат по-справедливо възнаграждение за
използването на техните произведения,  експлоатирани цифрово.
 
 
 
Следващи стъпки
 
 
 
Споразумението трябва да бъде одобрено от Съвета, Комисията по правни въпроси и
на пленарна сесия на ЕП.
 
 
 
Цитат
 
 
 
Докладчикът Аксел Фос (ЕНП, Германия) „Тази сделка е важна стъпка към коригиране
на ситуация, която позволи на няколко компании да печелят огромни суми пари, без да
заплащат на хилядите творци и журналисти, от чиито труд зависят.
 
 
 
В същото време тази сделка съдържа множество разпоредби, които ще гарантират, че
интернет остава пространство за свободно изразяване. Тези разпоредби сами по себе
си не са необходими, тъй като директивата не създава нови права за носителите на
права. Въпреки това ние се вслушахме в изразените опасения и решихме допълнително
да гарантираме свободата на изразяване. Съдържание като „meme“, „gif“, „snippet“ сега
епо-защитено от всякога.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home


Това е сделка, която защитава живота на хората, защитава демокрацията чрез защита
на разнообразния медиен пейзаж, утвърждава свободата на изразяване и насърчава
стартиращите  предприятия  и  технологичното  развитие.  Tя  подготвя  интернет  за
бъдещето и го превръща в пространство, което е от полза за всички, а не само за най-
силните.“
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Комисия по правни въпроси
Въпроси и отговори: основните опасения относно директивата за авторско право
Аксел Фос (ЕНП, Германия)
Аудиовизуален пакет
Прессъобщение на Европейската комисия
Пресконференция четвъртък, 14 февруари

John SCHRANZ
Press Officer

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
john.schranz@europarl.europa.eu

Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
+33 3 881 73774 (STR)
+32 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190111IPR23225/questions-and-answers-on-issues-about-the-digital-copyright-directive
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190214-1100-SPECIAL-UNKN

