ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА АВТОРСКИТЕ
ПРАВА ЗА БИБЛИОТЕКИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ:
ОСНОВЕН НАРЪЧНИК

Лигата на европейските академични библиотеки (LIBER) е основната мрежа на
научноизследователските библиотеки в Европа. Създадена през 1971, броят на
членовете и нараства през годините и днес включва повече от 400 национални,
университетски и други библиотеки от над 40 страни.
Целта на съвместната ни дейност е да представляваме интересите на
европейските академични библиотеки, техните университети и учени, като се
застъпваме по теми като авторското право и свободния достъп, сътрудничим си по
проекти с европейско финансиране и организираме срещи и обучителни семинари,
например нашата годишна конференция.
www.libereurope.eu

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Това е встъпително ръководство за закона за авторските права по отношение на
училищата, университетите и академичните библиотеки, националните и
обществените библиотеки. Ограниченията и изключенията са особено важни за тези
организации, защото те са основният правен механизъм, чрез който може да се
осъществи достъпът до информация и нейното използване. Образованието,
научноизследователските проекти и самото обучение отчасти са зависими от
възможността информацията да бъде копирана и споделяна.
Законът за авторското право създава монопол. Монополните права (или
„изключителните права“, както са определени в закона), гарантирани на носителите на
авторски права, биха възпрепятствали всяко възпроизвеждане и разпространение на
произведения, ако не бе предвидена гъвкавост чрез ограниченията и изключенията в
закона за авторско право. Гъвкавостта в закона е наречена „ограничения и
изключения“, защото сами по себе си те представляват ограничение (или изключение)
на изключителните права, гарантирани на носителите на авторски права.
В електронния свят, където информацията и електронните ресурси често пъти не
се закупуват, а се наемат или са лицензирани, училищата, университетите и
библиотеките се нуждаят от закони за авторското право, които да им гарантират, че ще
продължат да функционират.
По този повод в Британската енциклопедия пише: „Когато библиотеките не
притежават тези ресурси, те имат по-малък контрол върху запазването на постара информация за бъдеща употреба – друга значима културна функция на
библиотеките. В електронната епоха въпроси като авторски права, права върху
интелектуалната собственост и икономиката на информацията стават все поважни за бъдещето на библиотечните услуги“.

2. ВИДОВЕ БИБЛИОТЕКИ
Има много различни видове библиотеки. Специфичните им функции определят
действията им спрямо закона за авторското право, както и кои ограничения и
изключения са най-важни за тях.
Обществени библиотеки
Когато се употребява думата „библиотека“, повечето хора се сещат за
обществената библиотека. Тя позволява на членовете на общността да заемат книги,
компактдискове, филми и други дигитални ресурси, или да използват библиотечните
колекции за справочни цели. Освен това обществените библиотеки обучават,
преподават и предлагат места за срещи, използвани са и като места за представянето и
осъществяването на подкрепа на правителствени програми. В общи линии колекциите
на обществените библиотеки включват като минимум книги, отпечатани с търговска
цел, списания, звукозаписи и филми.
Академични и образователни институции
Сред
тях са
библиотеките
в
училищата,
университетите
и в
научноизследователските институти. Фокусът е върху изследването, обучението и
ученето. Ролята на библиотеката е да осигури достъп до източници на информация, на
чиято основа да се развиват обучението, ученето и изследванията. Университетските
библиотечни колекции включват компилация от материали, публикувани с търговска
цел и уникално непубликувано съдържание като лични документи, фотографии, видео
записи, писма, лични или архиви или архиви на търговски компании. Академичните
библиотеки освен това все повече поддържат и опазват бази данни и набори от данни.
Национални библиотеки
Националните библиотеки събират и предоставят достъп до националната
продукция. В зависимост от страната, те могат да съдържат звукови и филмови записи
в допълнение към текстовите материали. Колекциите им често са подкрепяни от
законите за депозита, чиито корени могат да се проследят до 17 век. Напоследък
законодателството за депозит на електронни материали изисква депозирането им в
националните библиотеки и позволява събирането на информация от национални
уебсайтове. Читателите на националните библиотеки основно са изследователи: на
академично ниво, но също така творци и представители на бизнеса.
Националните библиотечни колекции включват разнообразни материали,
публикувани с търговска цел, както и уникални непубликувани материали като лични
документи, снимки, видеозаписи, писма, правителствени и неправителствени архиви и
бази данни.
Специални библиотеки
Специалните библиотеки могат да се открият в широк спектър от организации: от
правителства, през Европейската комисия, Европейския парламент, научни общности
до благотворителни организации и бизнеси. Колекциите са толкова разнообразни,
колкото са различни и институциите. Включват публикувани материали, както и

уникално непубликувано съдържание като лични документи, фотографии, видео
записи, писма, правителствени и неправителствени архиви, масиви от данни.
Архиви
Архивите преимуществено съдържат непубликувани уникални материали, които
варират от лични документи, фотографии, видеозаписи и писма, до правителствени и
неправителствени архиви и масиви от данни.

3. БИБЛИОТЕКИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ:
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ПО АВТОРСКО ПРАВО
Съществуват значителен брой директиви на ЕС (закони, които са създадени
централно от ЕС и трябва да бъдат прилагани от страните членки), които са важни за
библиотеките и образователните институции.
Директива за информационното общество (Директива за авторското право)
2001
Директивата за информационното общество не хармонизира много добре
изключенията в законите за авторското право в Европа. Вместо това задълбочи
разликите в законите за авторското право на страните членки, защото (освен едно
изключение, засягащо кеширане на компютърна информация) всяка страна може да
решава кое изключение да въведе и как точно да го направи. Но директивата създава
статичен и лишен от гъвкавост списък с допустими изключения, с който трябва да се
съобразява всяко ново или дигитално изключение.
За изследователите, библиотеките и образователните институции, най-важните
изключения в Директивата за авторските права са с доста голям обхват, но както бе
споменато по-горе, няма изисквания към страните членки да ги прилагат.
Член 5
2. Държавите членки могат да предвидят изключения или ограничения от правото
на възпроизвеждане, предвидено в член 2 (т.н право за възпроизвеждане), в следните
случаи:
(б) по отношение на възпроизвеждане върху какъвто и да е носител, извършвано
от физическо лице за лично ползване и за цели, които нямат пряко или косвено
търговски характер, при условие че притежателите на права получават справедливо
обезщетение, което отчита прилагането или неприлагането на технически мерки,
посочени в член 6 по отношение на съответните произведения или обект;
(в) по отношение на специфични действия на възпроизвеждане, извършвани от
общодостъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, или от архивни учреждения,
които нямат за цел пряка или непряка икономическа или търговска изгода;
3. Държавите членки могат да предвидят изключения или ограничения по
отношение на правата, предвидени в членове 2 (възпроизвеждане) и 3 (публично
разгласяване на произведения), в следните случаи:

(а) използване с единствена цел за илюстриране при преподаване или научни
изследвания, с уговорка да се посочи източникът, освен ако това не се окаже
невъзможно, включително името на автора, доколкото е оправдано от преследваната
нетърговска цел;
(б) използване в полза на хора с увреждания, което е пряко свързано с увреждането
и няма търговски характер, доколкото се изисква от конкретното увреждане;
(г) цитати за целите като критика или обзор, при условие че се отнасят до
произведение или друг закрилян обект, който вече е предоставен законно на
разположение на публиката, и че — освен ако това се окаже невъзможно — е посочен
източникът, включително името на автора, и че тяхното използване е в
съответствие със справедливата практика и доколкото се изисква от конкретната
цел;
(н) използване чрез разгласяване или предоставяне на разположение за целите на
частно изследване или проучване на отделни лица от публиката чрез специализирани
терминали в помещенията на ведомствата, посочени в параграф 2, (буква в), на
произведения или други закриляни обекти, които са част от тяхната колекция и не
подлежат на условията за покупка или лицензия.

Директива за правна закрила на базите данни (1996)
Това право е уникално за Европейската общност. Предоставя закрила на
цялата база данни или на част от нея, което се различава от действителното
съдържание на самата база данни. Директивата е важна за изследователите и може
да се наложи да бъде модернизирана. Например към Директивата за правна
закрила на базите данни потенциално ще трябва да бъде приета поправка (заедно с
Директивата за информационното общество и авторското право), за да се позволи
анализът на данни от компютрите, работещи с големи масиви от данни посредством
техники като „извличане на текст и данни“ (ИИТД).
Директива за правото на отдаване под наем и в заем (2006)
Тази директива е от особено значение за обществените библиотеки, които
заемат колекциите си на членовете на общността. Тя позволява на библиотеките да
заемат колекции, защитени с авторски права, при условие, че авторите получават
възнаграждение (Право за отдаване под наем или в заем). Дали Директивата се
налага да бъде осъвременена, или вече позволява заемането на е-книги, е предмет
на усилен дебат.
Директива за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и
някои сродни права (1993)
Тази директива цели да хармонизира срока на авторското право и сродните
права (като изпълнения и звукозаписи) в Европейската общност. В действителност
не е постигната хармонизация на продължителността на авторските права. Тя все
още варира значително между отделните държави членки по отношение на
различните видове творби, изкривява пазарите и създава несигурност сред
библиотеките в желанието да дигитализират творби, които са освободени от
авторски права.

Реформа на цифровия единен пазар и новата директива за авторско право
(2016+)
През 2015 г. Европейската комисия представи намерението си да хармонизира
европейското законодателство в областта на авторското право с цел създаването на
Цифровия единен пазар (ЦЕП). Освен регулацията за трансграничен достъп до
услуги предоставящи съдържание и присъединяването на ЕС към Договора от
Маракеш (международен договор за достъп до материали за лица с нарушено
зрение), през септември 2016 г. Комисията направи предложение за нова и
актуализирана директива за авторските права.
Предложението за новата директива приема някои от възможните изключения
за авторските права и ги прави задължителни. Фокусът в предложението е върху
изследването и образованието, върху достъпа до знание. Директивата предвижда
изключения за:
– ИИТД, ограничено за обществени изследователски институции;
– Използване на материали, обект на авторско право, за образователни цели;
– Опазване на произведения в колекциите на библиотеки и архиви.
Предложението включва и лицензионно решение на цифровизацията на
документи извън търговско обращение, нов срок за защита на авторското право от
двайсет години за публикуване на новини, както и законодателство, насочено към
балансирането между носителите на авторските права и доставчиците на
съдържание. Все пак предложението на Комисията не включва важни библиотечни
изисквания, като:
– възможността хората да ползват собствените си компютри или мобилни
устройства за достъп до цифровизирани материали в библиотечните
помещения, вместо да използват „специално предназначените терминали“
предоставени от библиотеката за тази цел, какъвто е случаят в момента;
– възможността изследователи от една страна да искат лично копие от глава от
книга или статия от библиотека от другата държава членка.
Новата директива ще бъде задействана в Европейския парламент в началото
на 2016-а. Трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и Европейския съвет
преди да стане част от националното законодателство на държавите членки.

4. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Колко средства изразходват европейските библиотеки всяка година?
Заедно с обществените библиотеки, през 2013 г. всички европейски
библиотеки са изразходили 5,08 млрд. евро за закупуване на творби, защитени с
авторско право [1], като голяма част от съдържанието е било дигитално.
Дали авторите получават компенсация за възпроизвеждане на съдържание?
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Много държави компенсират авторите и създателите на съдържание, особено
при възпроизвеждане в библиотеките, университетите и училищата, чрез дружества
за колективно управление на авторските права. В много държави съществуват и
такси върху средствата за възпроизвеждане (напр. копирни устройства). Някои
изключения изискват финансови компенсации за авторите във всички държави
членки (напр. в случаите на „осиротели произведения“ и наемане).
Обичайни ли са изключенията за авторските права за образователни и
изследователски цели и в библиотеките?
Да. Всички държави членки имат изключения за образователни и
научноизследователски цели, библиотеки, архиви и пр.
Какво е „трансфер на знание“ (ТЗ)?
Трансферът на знание в случая с университетите включва трансфер на знание и
ноу хау от университетите към частния сектор. Това е един от фокусите на „Хоризонт
2020“.[2] Според изследване на Европейската комисия за Трансфер на знанието през
2010 – 2012, „всеобхватните политики на ТЗ изглежда са свързани с националното
богатство. Осем от десетте страни с най-интензивни политики по отношение на ТЗ са
с по-висок БВП от средния за ЕС“.[3] Авторското право може да поддържа или да
въздейства отрицателно върху трансфера на знания в зависимост от гъвкавостта си,
като научните изследвания често са основани на материали, защитени с авторски
права или с права за защита на базите данни.
Как инвестицията в изследователски проекти помага на икономиката?
Изследванията, провеждани в университетите, се използват от частния сектор
за разработването на нови продукти и услуги за пазара. Едно немско изследване
заключава, че около 5% от продуктите, обхванати от проучването, не биха били
възможни без публично финансирани научни изследвания.[4] Проучване на
датското правителство за компании с интензивна научно-изследователска дейност
разкрива, че „27% от продуктите и 19% от технологиите, развити или въведени през
последните три години са щели да бъдат забавени или изоставени без достъп до
академични разработки. Делът на новите продукти е около 46% от годишните
продажби“.[5]
Как университетите допринасят за развитието на националната икономика?
Университетите имат най-голям директен и индиректен принос за
икономическото благосъстояние на обществото. В Германия има прогнози според
които университетите допринасят със 190 млрд. евро към немската икономика за
година. Във Великобритания университетите допринасят съответно 100 млрд. евро
годишно.
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5. ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПОЛЗА НА
БИБЛИОТЕКИТЕ, НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО
В тази секция описваме петнайсет съществуващи ограничения и изключения в
закона за авторското право, както и препоръките за промяна с цел ефективна
работа на библиотеките.
1. Достъп до защитени с авторско право документи за граждани с
увреждания
Библиотеките и архивите в много държави членки се подчиняват на закони,
които им позволяват да адаптират и да направят достъпни за хора с увреждания
копия на документи, защитени с авторски права. Такива примери могат да бъдат
изработване на брайлови копия на книги за хора с нарушено зрение или
аудиозаписи за граждани, които са физически възпрепятствани да посетят
библиотеката.
Проблем: Законите в Европа са различни. Някои държави позволяват
възпроизвеждане при определени физически увреждания и не позволяват при
други. Например Република Чехия и България позволяват възпроизвеждане само за
граждани с нарушено зрение, докато Финландия и Полша не позволяват
възпроизвеждане на непубликувани материали за хора с увреждания.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Библиотеките и архивите трябва да са в състояние да извършват
възпроизвеждане на защитени с авторско право документи за хора с всякакъв вид
увреждания – не само зрителни. Това ще гарантира, че всички хора, независимо от
индивидуалните си недъзи, ще могат да се възползват от защитените с авторско
право творби по същия начин, по който те са достъпни за хората без физически
проблеми. Гражданите с увреждания в Европейския съюз трябва да имат право да
изискват достъпни копия, независимо в коя държава от Съюза се намират. Това е
важно, ако документът, който изискват, не е на разположение в държавата, в която
живеят.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
2. Архивиране и опазване
Библиотеките и архивите опазват колекциите си за културни, политически и
изследователски цели. Националните библиотеки, подкрепени от законите за
депозита, се фокусират върху всички видове опазване. Университетите са насочени
към опазване на академичните книги и списания. Архивите, които често съдържат
уникални непубликувани материали, са особено заинтересувани, тъй като във
фондовете си съхраняват ценни документи, свързани с управлението на държавата.
Проблем: Традиционно създаването на копия за съхранение изискват
възпроизвеждане върху микрофиш и микрофилм. Дигиталното опазване се
използва все по-често, така че законите трябва да бъдат неутрални по отношение на
формата (тоест да не се прави разлика между текст, звук и филм). Предвид цената и
сложността на дигиталното опазване, наблюдаваме възход на специализирани
центрове за опазване, които предлагат услугите си на библиотеките и архивите не

само в собствените си страни, а и зад граница. Свидетели сме и на дискусия между
държавите членки около обща инфраструктура на единното цифрово опазване
(напр. Латвия, Литва и Естония). Всичко това изисква законите за опазване да са
трансгранични и цифрови.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Цифровото опазване изисква редица задължителни разпоредби в законите
за авторско право. Законите трябва да позволяват:
1. Да се опазват всички форми на защитени от авторското право произведения,
също и в цифров формат;
2. Преминаване към други формати, тъй като цифровото опазване изисква
възможност за промяна на цифровия формат (LIBER прогнозира, че всеки
специфичен цифров формат ще се променя най-малко на всеки пет години);
3. Създаването на множество копия, тъй като промените във формата и
многобройните резервни сървъри са стандартна практика на цифрово
опазване.
4. Цифрово съхранените колекции, собственост на една държава, да се
съхраняват и в друга или на друго място в същата страна като част от цифрова
мрежа.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар?
Предложението на Комисията съдържа задължителни изключения за
опазване. Все пак, за да бъде едно такова изключение напълно приложимо, трябва
да се позволи и създаването на междубиблиотечни мрежи за опазване. Не е ясно
дали в предложените текстове съществува подобно намерение и това изисква
разяснение.
3. Големи масиви от данни / Анализ на данни / „Извличане“ на съдържание
(ИИТД)
Законът за авторското право не регулира възможността на хората да четат, да
си водят записки и да извличат идеи от видяното и чутото. Способността да се
анализира информация и да се използват свободно факти и данни като имена на
места или на животни, на химични съединения и заглавия на книги, е
фундаментална за споделянето на информация и ежедневието ни.
Проблем: От началото на новото хилядолетие компютрите се използват за
разчитане и анализ на цифрова информация в отворената мрежа, както и за работа
със специализирани бази данни. Анализът на големи масиви от данни с помощта на
компютрите и с „извличането на текст и данни“ (ИИТД) ускори иновативния цикъл
заради способността на компютрите да четат и анализират огромни количества
информация значително по-бързо от хората. „Извличането“ на съдържание се
използва от европейските правителства, стартъп предприемачеството,
технологичните компании, учените и отделните хора за анализ на информация,
проверка на факти и получаването на резултати и хипотези.
Законите за авторското право (и правата върху базите данни) не са създадени,
за да възпрепятстват хората да четат, анализират, извличат и използват факти.
Единствената причина поради която законите за авторско право и правата върху

базите данни имат отношение към анализа на големите масиви от данни и ИИТД е,
че за да анализира цифровата информация компютърът обикновено трябва да
създаде копие, преди да се заеме със задачата.
Някои академични издателства отстояват пред университетите твърдението, че
ИИТД не може да бъде използвано върху абонаментни издания, тъй като се изисква
нов отделен лиценз, в случай че компютър, а не човек анализира публикацията.
През 2014-а правителството на Великобритания въвежда изключение за
компютърен анализ на големи масиви от данни, а Япония прави същото още през
2009-а.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: САЩ, Япония *66+ и известен брой други азиатски държави имат закони за
авторското право, които позволяват „извличането“ от големи масиви от данни. ЕС
трябва да поддържа съществуващите и новите въведения чрез улесняване на
компютърния анализ. Предвид че човек, макар и бавно, свободно би могъл да
анализира и извлича факти на хартия, ние вярваме, че законите за авторското право
не са изпълнили целта си, след като същата тази дейност не е позволена с помощта
на компютър. Законите за авторските права са създадени, за да защитават
оригиналното художествено изразяване, а не да пречат на обществото да
анализира, да създава хипотези и да използва факти. Директивата за авторските
права и базите данни трябва спешно да бъде осъвременена, за да се позволи
четенето и анализирането от компютри за комерсиални и некомерсиални цели.
Това изисква поправки в Директивата за авторските права и базите данни, които да
гарантират, че:
1. Ако дадено лице има законно право на достъп до информация, може да
използва компютър, за да я анализира;
2. Факти, данни и открития могат да бъдат извличани, използвани отново и
споделяни навсякъде;
3. Договорите не отменят възможността хората да използват компютри, за да
„четат бързо“, да правят хипотези и да анализират;
4. Мерките за техническа защита (МТЗ) могат да бъдат заобиколени, ако
блокират законния достъп до документи, защитени с авторски права.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар?
Предложението не позволява на гражданите или на предприемачите да
анализират интернет или други източници на данни.
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През 2009-а доклад на японската подкомисия за защита на авторските права от Министерството на културата постановява: „В
едно напреднало информационно общество с огромен обем информация, технологиите за анализ на бази данни, позволяващи
извличането на информация и модерна обработка на полученото знание, са необходимост за потребителите като основа за едно
цифрово свързано общество. Може също да се твърди, че от развитието на научните изследвания, включващи анализ на данни,
има много социални ползи. В допълнение като друг довод може да се посочи, че развитието на научните изследвания
посредством анализ на данни не използва (художественото) изразяване, съдържащо се в самата защитена от закона за авторските
права творба, а е само извличане на информация. Освен това, докато при обработката на данните се използва защитената с
авторско право творба, не се използва нейната действителна същност.“
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_houkokusho.pdf [Accessed 18/09/2011]

4. Е-заемане
Обществените библиотеки в Европа имат правото да заемат всяка книга, която
притежават, на членовете на общността, при условие, че авторите ще получат
възнаграждение. Това възнаграждение, често пъти наричано Право на публично
отдаване в заем (ППОЗ), е гарантирано от европейското законодателство чрез
Директивата за право на отдаване под наем и в заем (1992/2006). Традицията
библиотеките да заемат книги на обществото датира от началото на 18 век, ако не и
от още по-рано. Това е важен начин да се гарантира, че всички членове на
обществото имат достъп до всякакъв вид публикувано някога съдържание,
независимо къде живеят и какво е финансовото им положение.
Проблем: Член 11 и Член 14 от Хартата на основните права на Европейския
съюз предоставят на европейските граждани правото да получават информация
независимо от границите, както и право на образование и продължаващо обучение.
Заемането и е-заемането през обществените библиотеки поддържа и двете права.
Е-книгите обаче са сериозно предизвикателство към правото на библиотеките да
закупуват книги и да ги заемат на читателите си.
Обществените библиотеки не са в състояние да поддържат образованието и
обучението по традиционните начини, защото вече нямат свободата да купуват и
заемат всяка книга, достъпна на пазара. Библиотеките в Европа докладват за
проблеми при закупуването, лицензирането и заемането на е-книги на членовете на
общността. Дори там, където няма налични е-книги, библиотеките нямат правото да
цифровизират и след това да заемат книги, като спазват ангажимента за
възнаграждение на авторите в съответствие с правото на публично отдаване в заем.
Проблемите не са технологични. Всъщност технологията може да се използва,
за да се гарантира съществуването на „търкания“ или разграничения, с цел да не се
подкопаят успешни съществуващи пазари на е-книги. В някои случаи библиотеките
не могат да заемат материали, защото издателите отказват да им ги продадат.
Някои издатели предлагат изкуствено завишени цени за библиотеките, като по този
начин ги затруднява да закупят разнообразието от заглавия, които читателите им
биха желали. Непрактичните лицензионни модели не са необичайни, а не всички
книги са налични в електронен формат.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: За да се гарантира публичния достъпа н до всякакъв вид информация
независимо от местоживеенето на хората или финансовото им положение,
европейският закон трябва да даде на обществените библиотеки правото да:
1. Закупуват всякакви е-книги на разумни цени, както е в случая и с хартиените
книги;
2. Да отдават е-книги в заем. Признаваме, че както е сега в случая със
заемането на хартиени книги, където основният пазар за книгата е
индивидуалният потребител, е-заемането не трябва да създава конфликт с
насочения към потребителя пазар на е-книги;
3. Да заплащат на авторите честно възнаграждение в съгласие с Правото на
публично отдаване в заем, когато възнаграждението не е включено в
лицензионната такса, заплащана на издателите от библиотеките;

4. Да цифровизират и отдават в заем всяка книга, ако не е на разположение в
електронен формат.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
5. Хармонизиране на срока на закрила на авторското право
Директивата за срока на закрила на авторското право от 1993-а е
предназначена да хармонизира срока за закрила на авторското право и някои
сродни права (като изпълнения и звукозаписи) в Европейския съюз.
Проблем: Директивата е постигнала само частична хармонизация. Това
създава проблеми за библиотеки, архиви и музеи, тъй като по същество в ЕС има
двайсет и осем различни вида материали обществено достояние за двайсет и
осемте държави членки. Примери за съществуващи разлики в продължителността
на авторските права се отнасят до непубликувани произведения и документални
снимки. Това значително усложнява качването онлайн на европейската културна
история и работата на организации като Европеана.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: ЕС трябва да стандартизира сроковете на закрила на авторското право за
публикувани и непубликувани произведения на единния пазар.
Целта на Директивата за срока за закрила на авторското право е да премахне
различната продължителност на авторските права, защото това „затруднява
свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и
опорочава конкуренцията на общия пазар“.
За Европеана, образователните и научно-изследователските организации,
библиотеките, архивите и музеите, разминаването продължава заради липсата на
хармонизация в продължителността на законите за авторските права.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
6. Възпроизвеждане на материали за потребителите на библиотеките
Библиотечните потребители често молят библиотекарите да им копират
материали, защитени с авторски права. Един изследовател, например, може да има
нужда от достъп до определена колекция, статия или глава от книга, които не са
притежание на съответната университетска библиотека, но може да се намери в
друга библиотека. В допълнение библиотекарите обикновено предоставят копия от
статии на студенти и на учени, работещи с отдалечен достъп, използвайки
съществуващите изключения в съответната държава членка.
Проблем: Голяма част от съвременните научни изследвания се извършва от
международни изследователски екипи. Трансграничните изследвания например са
се покачили с около 150% във Франция, Германия и Великобритания в периода
между 1996-а и 2005-а. В единното Европейско изследователско пространство
(ЕИП), обаче, има недостатъчна яснота за това дали изключенията за
възпроизвеждане за научни изследвания са валидни в границите на ЕС. Това
създава пречки за научните изследвания. Представете си изследовател от Германия,
който работи с гръцките си колеги по проект, финансиран от ЕС. Ако гръцкият

изследователски колектив има достъп до дадена статия през тяхната библиотека, а
библиотеката на немския им колега не притежава същото списание в колекцията си,
може ли немският учен да изиска от библиотеката на гръцките си колеги да му
изпрати копие от статията? Отговорът е неясен.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Ако статия или глава от книга не е налична в университетската библиотека, тя
би трябвало да има право да помоли всяка библиотека от всяка страна членка на ЕС
да направи копие на съответното съдържание. Изглежда като аномалия, че макар
ЕС да инвестира 80 млрд. евро в научни изследвания и развитие на Европа по
програмата „Хоризонт 2020“, един белгийски студент не може да помоли местната
библиотека да му предостави копие от научна статия, издадена във Франция или
Холандия. Предоставянето на материали по този начин осигурява огромна
подкрепа, тъй като не всеки университет може да закупи всяка една книга или
списание.
Засегнато ли е това в Предложението за единния цифров пазар? Не.
7. Предоставяне на цифрови копия в границите на институциите
Директивата за авторските права позволява на библиотеките да цифровизират
и/или да осигуряват достъп до материалите от колекциите си, които не са обект на
договор, на „определени за целта терминали“ в помещенията си.
Проблем: Повечето хора вече притежават мобилни устройства, така че
изискването човек да седне на точно определен за тази цел компютър изглежда
твърде старомодно.
Необходими модернизации в законите за авторското право: На хората трябва
да се позволява да получават достъп до съдържание, подчинено на това
изключение, на всяко едно устройство, стига да е в границите на съответната
институция.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
8. Масова цифровизация на произведения извън търговско обращение
Девет държави членки имат закони, които се отнасят специфично до или могат
да се използват като разрешение за масова цифровизация на произведения извън
търговско обращение от страна на библиотеки и архиви. Една такава държава е
Германия, която има закон, който позволява масовата цифровизация на книги извън
търговско обращение публикувани преди 1966 г.
Проблем: Защитените с авторски права европейски материали от 20 век са
изключително непредставени в интернет в сравнение с произведения от САЩ.
Наличието онлайн на повече европейска история и култура ще подкрепи културното
разнообразие, по-нататъшните изследвания и иновациите. Това отчасти е и мисията
на Европеана.
Едновременното уреждането на правата с индивидуалните носители на
авторски права е невъзможно. Необходимо е колективно лицензионно

споразумение [7] и/или изключение. Предвид, че целта на масовата цифровизация
на произведения извън търговско обращение е представянето им в интернет, всяко
решение на отделната държава членка трябва да е валидно и отвъд границите на
юрисдикцията к. Това изисква законодателство на ниво ЕС.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Правните разпоредби, които биха позволили представянето онлайн на
материал извън търговско обращение или на такъв, който никога не е бил създаден
с комерсиална цел, трябва да отразяват следното:
1. Въвеждане на задължение за всички държави членки да въведат специфични
законодателни промени с цел допускането на масова цифровизация на
материали извън търговско обращение;
2. Гаранция, че законно цифровизиран материал в една държава може да е
законно достъпен и отвъд границите на юрисдикцията к (напр. Директивата
за осиротелите произведения включва принципа за „страна на произход“.
Ние вярваме, че дейностите, които са законни в една държава членка, трябва
да са законни и във всички държави членки).
3. Гаранция, че при прилагането на законодателството са направени
необходимите обсъждания и са взети решения за случаите, в които
произведенията не са представлявани от дружества за колективно
управление на авторските права или че, преди всичко, творбите никога не са
имали комерсиално предназначение.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Вместо
изключение от законите за авторското право, Предложението за цифровия единен
пазар предполага решението на проблема с достъпа до произведения извън
търговско обращение чрез лицензионни схеми на ниво държава членка между
ползвателите и дружествата за колективно управление на авторските права.
Посредством правен механизъм, подобни лицензионни схеми трябва да са
приложими и за притежателите на права извън дружествата за колективно
управление.
LIBER вярва, че лицензионното решение за произведения извън търговско
обращение, представено от Комисията, не отразява адекватно случаите при които:
1. Съществува дружество за колективно управление на авторските права, но то
не предлага на библиотеката лиценз за цифровизация;
2. Не съществува дружество за колективно управление на авторските права за
конкретен вид произведения;
3. Произведението никога не е било предназначено за комерсиална
публикация.
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9. Некомерсиални научни изследвания
През 2001-а Директивата за авторското право въвежда понятието за
изключения за нетърговски научноизследователски цели като отделен вид
изследване.
Трансферът на знания от университетите към индустрията е важен в много
направления (напр. индустриите свързани с биотехнологиите, фармацевтиката,
селското стопанство, медицината, транспорта, аеронавтиката) [8]. Според Доклада
на Световния икономически форум, пет държави от ЕС са в класацията в топ 10 на
сътрудничеството между университети и индустрия: Финландия, Великобритания,
Белгия, Германия и Швеция.
Проблем: Изключително трудно е да се разбере кога едно
научноизследователско копие е за търговски цели и кога не е.
Дали копирането от докторант, спонсориран от търговска компания, е с
търговска или с нетърговска цел?
Дали копирането от фармацевтичен служител на заплата, който работи за
университетски изследователски център, е с търговска или с нетърговска цел?
Дали болниците, които са на обществено финансиране, са търговски или
нетърговски?
Дали един научен проект, провеждан от университетски изследователи и е
частично финансиран от фармацевтична компания, е с търговска или с нетърговска
цел?
Какво става, когато едно копие се създаде с нетърговска цел, но проектът покъсно става търговски?
Различните държави членки имат различни интерпретации за същността на
комерсиалното възпроизвеждане. В някои страни от ЕС работещите в търговска
компания могат да правят копия при условията на изключението за
възпроизвеждане за лични цели. В други страни това се счита за търговска дейност
и не се предвиждат изключения. Това пречи на конкуренцията в рамките на
единния пазар.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: В действителност изключението за научно изследване с нетърговска цел е
невъзможно да се приложи в множество реални ситуации. Освен това се
интерпретира различно от различните държави членки. Това пречи на
сътрудничеството между университетите и индустрията.
С цел улесняването на трансфера на знания и индустриални иновации, в
Директивата за авторските права и базите данни трябва просто да съществуват
изключения за изследователски дейности. Изискването след 2001 всички копия за
научноизследователски цели да бъдат с нетърговска цел, трябва да бъде
премахнато. (В Често задавани въпроси е предоставена повече информация за
икономическата значимост на обществено финансираните научни изследвания и
как това рутинно се комерсиализира от частните компании. Примери за индустрии,
облагодетелствани от трансфера на знания от университетите включват индустрии в
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областта на биотехнологиите, дизайна, медицината, химията, енергетиката, ИКТ,
космическите изследвания, околната среда и транспортната).
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
10. Директива за осиротелите произведения
От тази директива могат да се възползват образователни институции,
библиотеки, музеи и архиви, което позволява публикуването онлайн на
произведения, чиито автори или носители на авторските права не могат да бъдат
открити.
Проблем: Понастоящем директивата позволява единствено художествени
произведения като напр. снимки, да бъдат включени в друго защитено с авторски
права произведение. Макар директивата да позволява използването на
непубликувани произведения, те могат да са само такива, които са на разположение
в архива със съгласие за използване дадено от носителя на правата. Много малко
непубликувани произведения и документи биха могли да се окажат осиротели,
защото по дефиниция при постъпването им в архива се е знаело кой е бил носител
на правата. Това превръща в практически безполезна тази клауза на директивата,
предвид че повечето непубликувани осиротели произведения ще са депозирани от
трети лица.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Библиотеки, университети, архиви и музеи притежават големи колекции от
фотографии, самостоятелни произведения на изкуството и непубликувани
материали, които ни помагат по-добре да разбираме историята. Възпрепятстването
на европейските граждани да получават онлайн достъп до подобни документи – и
то от колекции, за чието съхранение те заплащат, не е от полза за никого.
Съгласно Директивата за осиротели произведения, тя трябва да бъде
преразгледана през 2015-а. Това предстои да бъде разгледана от Комисията.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
11. Лични копия / Копия за изследвания и образование
Членовете на общността могат да правят копия на защитени с авторски права
документи, до които имат законен достъп за лична употреба, включително за лични
и некомерсиални изследвания. Колекциите, притежание на академичните и
училищните библиотеки например, могат да бъдат копирани от читателите.
Проблем: През 2001 Директивата за информационното общество въвежда
понятието за изследвания с нетърговска цел. Преди това държавите членки често са
допускали изключения за изследователски цели. Интерпретацията на термина „с
нетърговска цел“ изглежда варира широко в държавите от ЕС. Някои страни
допускат възпроизвеждането от страна на ползватели от търговски компании в
рамките на изключение за лично копиране, докато в други държави се счита
изследване с търговска цел. В допълнение, предвид големия трансфер на знания
между университети и индустрия, често пъти става невъзможно да се направи

разлика между възпроизвеждане с търговска цел и възпроизвеждане за целите на
научно изследване.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Изключенията за възпроизвеждане с изследователски цели трябва да важат
както за възпроизвеждане с търговска цел, така и за възпроизвеждане с нетърговска
цел. Това ще улесни сътрудничеството между университетите и индустрията: т. нар.
Програма за трансфер на знания.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
12. Защита на авторското право от договори
Директивата за базите данни както и Директивата за софтуера защитават
определени дейности от възможността да бъдат отменени чрез споразумения. По
сходен начин някои страни от ЕС (напр. Белгия, Португалия, Великобритания и
Ирландия) също защитават ограничения и изключения в закона за авторските права,
за да не отпаднат вследствие на договори.
Проблем: За разлика от други директиви, Директивата за информационното
общество не защитава ограниченията и изключенията от отмяна чрез договор. Това
означава, че ограниченията и изключенията, предоставени от правителствата,
редовно губят правната си сила заради лицензии. Тъй като повечето цифрови
материали се регулират от договорни правила и условия, които често не подлежат
на преговори, изключенията и възможността да се споделя информация за
образователни и научни цели, са компрометирани. Това се влошава допълнително
от следните фактори:
1. Всяка лицензия е различна;
2. Договорите често пъти имат клаузи за поверителност (така че студентите,
изследователите и преподавателите в университетите не могат да видят
лицензията);
3. Често пъти лицензиите са в съответствие със законите на друга държава,
изискващи експертни юридически познания, напр. за законите на САЩ).
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Следвайки примерите, заложени от Директивата за базите данни и
Директивата за софтуера, в Директивата за информационното общество трябва да
бъдат включени разпоредби, които да гарантират, че библиотеки, университети,
образователни и научноизследователски институции ще могат да се ползват от
ограниченията и изключенията, предоставени им от закона за авторското право.
Например разпоредбата във Великобритания, която защитава закона за авторското
право от отмяна чрез договор, гласи: „Доколкото условията на договора имат за
цел да предотвратят или ограничат създаването на копие, което по силата на
този раздел не би нарушило закона за авторското право, тези условия са
неприложими“.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар?
Предложението предпазва отмяната на изключенията чрез договори
единствено в случаите на анализ на големи масиви от данни (КТД).

13. Възпроизвеждане за замяна на материали в колекциите
Документите в библиотеките и архивите могат да пострадат, да бъдат
унищожени или ако се съхраняват цифрово, да бъдат повредени. Съществуващите
изключения, предвидени от ЕС, позволяват на библиотеките, при определени
условия и договорки, да поискат от друга библиотека или архив от същата страна
копие за замяна.
Проблем: В единния пазар и Единното европейско изследователско
пространство няма голям смисъл във възможността дадена библиотека да търси
копие за замяна само в границите на собствената си страна. Според
съществуващото законодателство на ЕС, една библиотека от Ирландия не би могла
да поиска от библиотека в Северна Ирландия копие за замяна, нито пък една
австрийска библиотека би могла да поиска същото от библиотека в Германия.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Когато даден документ е унищожен или цифрово повреден, библиотеката
трябва да има право да потърси копие за замяна навсякъде в границите на ЕС.
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не.
14. Преподаване
Използването на произведения, които са обществено достояние или са
защитени от авторски права, за да се илюстрират определени примери по време на
преподаване, е от изключителна важност във всеки един образователен процес
(напр. показването на картина или слушането на музикално произведение). Това се
отнася и до употребата на цитати от защитени с авторски права произведения в
академични трудове. Съвременното образование все по-често се осъществява
онлайн или се използват форми на дистанционно обучение.
Проблем: Макар изключението при преподаване да не е задължително,
изключението в Директивата за информационното общество за преподаване и
научни изследвания (чл. 5, §3а) е изключително щедро. Проблемът е, че
приложението му сред държавите членки е твърде различно. Само няколко
примера от едно изследване на СОИС относно изключенията при преподаване и
научни изследвания показват, че не е ясно дали законите за авторските права на
Кипър, Естония, Латвия и Полша позволяват използването на изключението за
преподаване за онлайн преподаване, както и че много малко страни (Малта,
Холандия, Полша и Словения) позволяват превод за целите на преподаването.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: Наложително е да се постигне по-голяма хармонизация сред държавите
членки предвид факта, че университетите и научноизследователските институции
вече имат клонове и в други страни, а самото преподаване става все повече
трансгранично. Проблемът е неотложен за университетите, предлагащи Масови
отворени онлайн курсове (МООК). В модерната дигитална среда на висшето
образование материалите за преподаване трябва да са достъпни трансгранично.
Предвид уникалните колекции на националните библиотеки, те трябва да бъдат
класифицирани като образователни институции във всички държави членки.

Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар? Не се
предвижда ситуация, при която националните библиотеки, чиито колекции са
уникални и подкрепят образованието, да имат полза от това предложение.
15. Мерки за техническа защита
Издателите използват Мерки за техническа защита (МТЗ), за да защитават
цифрови публикации и да се предпазват от потенциално нежелани употреби на
цифровите материали.
Проблем: МТЗ имат почти абсолютна защита в Закона за авторското право на
ЕС. Дори когато МТЗ пречат на бенефициентите на изключения да се възползват от
правата си, няма автоматично право за игнорирането им.
Това може да доведе до проблеми, например в области като опазване и ИИТД.
Също така се създават проблеми за библиотеките, които закупуват електронен
достъп до материали, а после откриват, че достъпът е гарантиран само за един
ползвател. След като първият ползвател е използвал материала, той повече не може
да бъде използван от никого. Може би най-обезпокоителното е, че законът на ЕС не
позволява да бъдат заобикаляни МТЗ на по-голямата част от електронното
съдържание, за което даден университет се е абонирал, тъй като това съдържание е
предмет на договор. В този случай дори държавите членки нямат силата да изискат
от издателя да предостави достъп.
Необходимо осъвременяване на законодателството в областта на авторското
право: За целите на образованието, науката и културното наследство, хората трябва
да имат автоматично право да заобикалят МТЗ, когато същите възпрепятстват
законни дейности, които са предмет на изключения по закона за авторското право.
Например шведският закон (чл. 39, ал.4) позволява заобикаляне на МТЗ когато това
се прави при извършване на законно действие, например в случаи предвидени в
изключения от закона за авторско право [99].
Засегнато ли е това в Предложението за цифровия единен пазар?
Предложението за цифровия единен пазар ще позволи на издателите да продължат
да използват МТЗ във всички случаи, освен в клаузите при анализ на големи масиви
от данни/КТД/. По отношение на това изключение, държавите членки ще могат да
се намесят, за да принудят издателя да предостави достъп, но МТЗ ще могат да се
използват по други начини. Например, LIBER има притеснение, че клаузите за МТЗ в
Предложението за ЕЦП може да се използва, за да се оправдае т. нар. ППИ
(приложно-програмен интерфейс), който ограничава изследването и следи за
дейността на изследователя.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
За въпроси и забележки, свързани с документа, молим да се свържете с:
Jonas Holm, Legal Counsel, Stockholm University & Chair LIBER Copyright Working Group:
jonas.holm@su.se
Susan Reilly, Executive Director LIBER: susan.reilly@kb.nl
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Закон за авторското право на Швеция. Чл. 39 aл. 4. Забраната за заобикаляне не може да бъде използвана срещу онези лица,
които предприемат заобикалянето единствено за позволени от закона цели.
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