
 

 2018 ספטמבר                  קניין רוחנימעו"דכן 

 לקוחות נכבדים, 

אימץ הפרלמנט האירופי תיקונים מהותיים  2018 בספטמבר 12ביום 

לטיוטת הדירקטיבה בעניין זכות יוצרים בשוק הדיגיטלי המאוחד 

להלן נסקור מספר נושאים  1 .2016שפורסמה לראשונה בחודש ספטמבר 

שיידון בשלבים המתקדמים של תהליך  כעת בנוסח מהותיים שנכללים

 החקיקה.

 הגנה על פרסומים עיתונאיים בהקשר דיגיטלי

הנוסח המעודכן של טיוטת הדירקטיבה מציע לחייב את מדינות האיחוד 

האירופי להעניק הגנה נאותה על זכויותיהם של מפרסמים של פרסומים 

פורציונלי בעבור השימוש עיתונאיים כך שהם יוכלו לקבל פיצוי הוגן ופרו

הדיגיטלי בפרסומים על ידי נותני שירותים דיגיטליים. נותני שירותים 

דיגיטליים מוגדרים ככל נותן שירותים שמעניק שירותים עבור רווח 

 באמצעים דיגיטליים.

מוצע שזכות זו ביחס לפרסומים עיתונאיים תהיה בתוקף למשך חמש 

של אותם פרסומים עיתונאיים שנים ממועד הפרסום, וכי המפרסמים 

 יחויבו להעניק חלק הולם מהרווחים שלהם ליוצרי הפרסומים עצמם. 

הצעת הדירקטיבה כוללת שני חריגים לזכות זו. ראשית, הזכות לא תחול 

לגיטימיים בפרסומים עיתונאיים על ידי ומסחריים -ביחס לשימושים לא

בקישורים . שנית, הזכות לא תחול על שימוש פרטייםמשתמשים 

לפרסומים עיתונאיים המלווים ב"מילים יחידות". היקף החרגות אלה 

אינו ברור דיו בשלב זה, ונשאלת השאלה האם גורמי ביניים ונותני 

שירותים דיגיטליים יחויבו לפצות מפרסמים בגין שימוש בפרסומים 

, ומה היקף בפלטפורמות של גורמי הביניים עיתונאיים על ידי משתמשים

 ש בקישורים בליווי טקסט שיהיה מוחרג מזכות זו. השימו

 חובת פיצוי הולם וסינון תכנים על ידי נותני שירותי שיתוף תוכן

הדירקטיבה המוצעת כוללת הגדרה חדשה של "נותני שירותי שיתוף 

תוכן". הגדרה זו תחול על נותני שירותים דיגיטליים שאחת ממטרותיהם 

 ציבור להיקף משמעותי של יצירות לאחסן ולתת גישה להעיקריות היא 
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 מוגנות שמועלות על ידי המשתמשים, אותם נותן השירותים מטייב ומקדם למטרות רווח.

נותני שירותי שיתוף תוכן להתקשר ברישיונות נאותים עם בעלי שעל הדירקטיבה מציעה לקבוע 

אחריות ישירה על פלטפורמות משמעותית, שכן בפועל היא מטילה  קביעה זו היא הזכויות בתוכן.

בגין שימוש בלתי מורשה בתכנים מוגנים בזכות יוצרים שמעלים משתמשי השירות,  וגורמי ביניים

 . (ואף באירופה נכון למועד זה)באופן שחורג מהדין הקיים במקומות רבים בעולם 

י הזכויות יבחרו שלא להתקשר ברישיונות כאמור טיוטת הדירקטיבה מוסיפה ומציעה כי ככל שבעל

בתום לב כדי לוודא שלא יימצא תוכן ועם נותני שירותי שיתוף תוכן, הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה 

מפר של אותם בעלי זכויות בשירות, ובלבד שלא תימנע גישה לתכנים שאינם מפרים בשירות. בהקשר 

תי שיתוף התוכן לקיים מנגנונים אפקטיביים לבירור זה, הדירקטיבה מציעה לחייב את נותני שירו

 תלונות של משתמשים שזכויותיהם נפגעו בשל מניעת גישה לתכנים כאמור לעיל.

חובה זו היא מהותית בשני מישורים. ראשית, היא מחייבת את נותני שירותי שיתוף התוכן, לכל 

מוש נאותים עבור שימוש של ולשלם לבעלי הזכויות דמי שי לנסות להתקשר ברישיונותהפחות, 

משתמשי הפלטפורמה ביצירותיהם. שנית, ככל שלא יינתנו רישיונות כאמור, הדירקטיבה מטילה, 

של התכנים המועלים לפלטפורמה כדי לוודא שאלה אינם עולים  חובת ניטור מראשהלכה למעשה, 

ן קיימות, נכון להיום, כדי תכנים מפרים של אותם בעלי זכויות. מדובר בשתי חובות מהותיות שאינ

זאת ועוד, חובות חדשות אלה אף  בארצות הברית ובישראל., לרבות בשיטות מערביות אחרות

 באופן ניכר את ההגנות הנתונות לגורמי ביניים מכוח מנגנוני ה"הודעה והסרה". עשויות לצמצם

במאמר מוסגר, נציין כי לאחרונה בית המשפט הפדרלי בגרמניה הפנה לבית הדין לצדק של האיחוד 

 אחראים באופן ישירהאירופי מקרה משפטי, כדי לקבל קביעה מחייבת בשאלה האם גורמי ביניים 

להפרת זכות יוצרים בגין העמדה לרשות הציבור של תכנים שהועלו על ידי המשתמשים שלהם ללא 

מבעלי הזכויות. ייתכן בהחלט שלנוסח המעודכן של הצעת הדירקטיבה תהיה השפעה על היתר 

 קביעתו של בית הדין בעניין זה.

 שימוש ביצירות מוגנות לצרכי כריית מידע

טיוטת הדירקטיבה מציעה להחריג מזכות היוצרים ביצירות מוגנות את האפשרות למנוע העתקה של 

על ידי גופי  עת כחלק מתהליך כריית מידע למטרות מחקרהיצירות במצבים בהם ההעתקה מתבצ

ביצירה מוגנת באמצעי ניתוח אוטומטיים . כריית מידע מוגדרת בדירקטיבה ככל שימוש מחקר

 .שמנתחים את היצירה בפורמט דיגיטלי כדי לייצר מידע הכולל דפוסים, מגמות וקורלציות

חייב אותן( להעניק הגנה דומה ל)אך לא  הדירקטיבה גם מציעה לאפשר למדינות האיחוד האירופי

לכל פעולת כריית מידע ביחס ליצירות מוגנות שהגישה אליהן נעשתה באופן חוקי, אלא אם כן בעל 

יצירה הודיע במפורש אחרת, לרבות באמצעות כלים טכנולוגיים. סוגיה זו היא מהותית, בהזכויות 

חוזיות  לקבוע הוראות, בעלי זכויות יוכלו שכן גם אם תוענק הגנה כאמור על ידי מדינות האיחוד

ביצוע פעולות האוסרות על  (סימונים דיגיטלייםאו באמצעות  )במסגרת תנאי השימוש של אתריהם

 .או מגבילות אותן כריית מידע על בסיס יצירותיהם
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ונות יעבור כעת להתדיינות בין הפרלמנט האירופי לבין נציגי המדינות השנוסח הדירקטיבה הנוכחי 

להצבעה בפרלמנט האיחוד האירופי ברבעון להגיע באיחוד, והנוסח הסופי של הדירקטיבה צפוי 

יום ממועד פרסומו  20. ככל שהנוסח הנוכחי יאומץ, הוא ייכנס לתוקף בחלוף 2019הראשון של שנת 

 הסופי. 

 

קף, ונשמח אנחנו עומדים לרשותכם בכל עניין הקשור בדירקטיבה ובהיערכות לקראת כניסתה לתו

 להבהיר את היקף ותחולת ההוראות השונות ככל שיידרש.

 

 טוויג-עדכון זה נכתב על ידי עו"ד ד"ר עמרי רחום

 

 :ניתן לפנות אלמידע נוסף ל

 adat@fbclawyers.com                        6941320-03     עמית דת                              

 yriemer@fbclawyers.com                      6944290-03יעל רימר                           

............................................................................................................................... 
 

 הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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