Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп
и отворената наука
Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси
на Европейския парламент
Ние представляваме голяма група от европейски академични, библиотечни, образователни,
изследователски общности за цифрови права и в това писмо изразяваме тревогата си по
проекта за Директива относно авторското право в цифровия единен пазар и по-специално
относно потенциалното въздействие на член 11 и член 13. Изразяваме загриженост, че тези
разпоредби ще създадат затрудняващи и вредни ограничения за достъпа до научни
изследвания и данни, както и за основните права на свобода на информацията, и пряко
противоречат на амбициите на самия Европейски съюз в областта на свободния достъп и
отворената наука.
Поради това настоятелно призоваваме Комитета по правни въпроси да премахне членове 11 и
13 от проекта за директива. Освен това Комитетът трябва да гарантира, че членове от 3 до 9
подкрепят нови форми на научни изследвания и образование и не работят срещу тях.
Обратен завой за отворената наука?
1. Смятаме, че увеличаването на цифровия достъп, анализирането на данните и
свободните информационни потоци ще увеличат иновациите в Европа. Програмата
„Хоризонт 2020“ на Европейската комисия по също така подкрепя свободния достъп до
научни публикации и изследователски данни като основни двигатели на глобалната
конкурентоспособност на ЕС. ЕС даде пример в международен мащаб с широката си
политическа дейност, например като включи свободния достъп в един от шестте
приоритета на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Освен това
през 2016 г. в Съвета по конкурентоспособност всички министри на науката,
иновациите, търговията и индустрията в Европа се ангажираха да отворят достъпа до
научни публикации като опция по подразбиране за публично финансирани резултати
от научни изследвания до 2020 г. Отворената наука все повече се приема от
правителствата и от индустрията не само като средство за ускоряване на иновациите,
но и за осигуряване на по-бърз достъп до информация за гражданите.
2. Няколко от предложените елементи на членове 11 и 13, обаче, ще попречат на ЕС да
реализира значителния потенциал на свободния достъп и отворената наука за
насърчаване на научните открития и прогрес и по този начин може да намали
въздействието на европейските научни изследвания в световен мащаб.
Сродно право – поставяне на спирачка пред обмена на знания и изграждане на стени около
вече отворени за достъп публикации и данни
3. Член 11 вече представлява сериозна заплаха за информирано и грамотно общество.
Връзките към новините и използването на заглавия, подзаглавия и фрагменти от
информация сега могат да станат обект на лицензия. Неговите условия могат да
направят новините от последните две десетилетия по-малко достъпни за
изследователите и обществеността, което води до изкривяване на общественото
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знание и паметта за минали събития. Освен това член 11 би поставил
законодателството на ЕС в нарушение на Бернската конвенция, чийто чл. 2 (8) изключва
от защита ежедневните новини и „обикновени прессъобщения“ и „резюмета на
пресата“.
4. Разпростирането на това противоречиво предложение до академичните публикации,
както е предложено от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика,
значително влошава една вече лоша ситуация. То би предоставило на академичните
издатели допълнителни правни инструменти за ограничаване на достъпа, като се
противопоставя на все по-широко възприетата практика за споделяне на научните
изследвания. Това ще ограничи споделянето на публикации със свободен достъп и
данни, които понастоящем са свободно достъпни за използване и повторно използване
за по-нататъшен научен напредък. Ако предложеното сродно право се разпростре и
върху академичните публикации, изследователи, студенти и други ползватели на
статии от научни списания могат да бъдат принудени да искат разрешение или да
заплащат такси на издателя за включване на кратки цитати от изследователски трудове
в други научни публикации. Това сериозно ще попречи на разпространението на
знанието. Нещо повече, предложеното сродно право противоречи на член 10, параграф
1 от Бернската конвенция, който предвижда задължително изключение за цитиране,
както и представлява риск за свободата на словото.
5. Предишни експерименти с правото на издателите на периодика са се провалили и от
икономическа гледна точка. Не е извършена оценка на въздействието, не са
представени никакви доказателства и не са проведени консултации относно
последиците от разпространението на действието на чл. 11 до академичните издатели.
6. Освен това академичните издатели обикновено получават права върху
произведенията, които публикуват при подписване на договори с техните автори.
Издателите вече имат всички права, от които се нуждаят, поради което сродните права
нямат смисъл.
Задължения за филтриране - подкопаване на основите на свободния достъп
7. Разпоредбите на член 13 застрашават достъпа до научни статии, публикации и научни
данни, достъпни чрез повече от 1250 репозиториуми, управлявани от европейски
нестопански институции и академични общности. Тези репозиториуми, които са от
съществено значение за свободния достъп и науката в Европа, вероятно ще бъдат
изправени пред значителни допълнителни оперативни разходи, свързани с
въвеждането на нова филтрираща технология, и правните разходи за управление на
рисковете от посредническа отговорност. Допълнителните административни тежести за
контрола на това съдържание биха добавили още разходи. Тези репозиториуми, които
се управляват от нестопански организации, не са подготвени да поемат такива
отговорности и могат да бъдат закрити. Това би било значителен удар, създавайки нови
рискове за осъществяването на политиките за финансиране, ролята на
Научноизследователския съвет и други политики на ЕС за свободен достъп.
Извличане на информация от текст и данни – рисковете за научните ценности
8. По отношение на член 3 ние приветстваме изменения, които разширяват обхвата на
изключението за извличане на информация от текст и данни, за да позволят на всеки,
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включително на малките и средни предприятия и на обществото като цяло, да извличат
информация от произведения, до които имат законен достъп, независимо от целта.
Освен това член 3 следва да насочи държавите-членки към създаването на сигурна
възможност, гарантираща достъпност и проверка за надеждност на научните
изследвания, постигнати чрез извличане на информация от текст и данни. При никакви
обстоятелства данните, структурирани за целите на извличане на информация, не
трябва да бъдат заличавани – това принципно противоречи на добрата научна
практика. И накрая, изключението трябва да бъде защитено от дерогация от договорни
условия и следва да бъдат забранени технологични мерки, които пречат на
упражняването на изключението. И двете защити са от съществено значение за това
изключението да действа.
Образование, опазване и достъп – благоприятна среда за отворената наука
9. Що се отнася до член 4, ние вярваме, че едно сериозно изключение от авторското
право за образованието трябва да подкрепя широкия достъп и справедливото
повторно използване на защитено с авторски права съдържание от всякакъв вид в
разнообразни образователни среди, както локално, така и трансгранично. Обхватът на
изключението следва да включва и други цифрови и нецифрови приложения,
включително за целите на научните изследвания, в допълнение към образователните,
и да не допуска носителите на права да дерогират изключението чрез договорни
разпоредби или мерки за технологична защита. И накрая, изключението не трябва да
зависи от задължително възнаграждение.
10. Призоваваме също така членовете на Европейския парламент да вземат изцяло
предвид възгледите на библиотечните институции и институциите от областта за
културно наследство относно членове от 5 до 9 от проекта за директива, които имат за
цел да гарантират максимално ефективно опазване и достъп до произведения от
обществен интерес, за нетърговски цели.
Поради това настоятелно призоваваме Комитета по правни въпроси да премахне членове 11 и
13 от проекта за директива. Освен това искаме подобряването на членове 3 – 9 в съответствие
с представяните през целия парламентарен процес предложения на библиотечни,
образователни и научни организации и организации от областта на културното наследство, за
да се осигури по-добра подкрепа за преподаването, ученето и новите форми на научни
изследвания.
Подписалите подкрепят балансиран закон за авторското право, който насърчава свободния
достъп до научни статии, публикации и данни, като по този начин продължава да допринася за
по-нататъшното укрепване на европейската научноизследователска дейност и новаторски
капацитет в полза на европейската научноизследователска индустрия, включително малки и
средни предприятия и обществеността.
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