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Преамбюл 
 
 
Приложеният „публичен лиценз на Европейския съюз“ („European Union Public Licence 
- EUPL“) е разработен в рамките на IDABC (Оперативна съвместимост на 
паневропейски услуги по електронно правителство за публичните администрации, 
стопанските предприятия и гражданите), програма на Европейската общност, с цел да 
насърчи оперативно съвместимото предоставяне на услуги от електронното европейско 
правителство на публичните администрации, стопанските предприятия и гражданите. 
IDABC продължава и задълбочава предходната програма IDA („Обмен на данни между 
администрациите“). 
 
Софтуерни приложения като CIRCA, групуер за споделяне на документи в рамките на 
затворени групи потребители, IPM, инструмент, помагащ на администрациите да 
„скъсят“ разстоянието между тях и лицата, които се обръщат към тях, като предоставя 
мощен, но все пак лесен за използване инструмент за преки консултации по Интернет 
или eLink, инструмент, включващ идентификация на дистанционни услуги и 
предоставяне на надеждни и сигурни услуги за изпращане на съобщения по мрежова 
инфраструктура, са развити в рамките на програмите IDA или IDABC. Европейската 
общност, по силата на договорите, които позволиха разработването на такъв софтуер, е 
собственик на всички права на интелектуална собственост и следователно на изходните 
кодове и изпълнимите програми. 
 
Такива инструменти, разработени по IDA или IDABC, се използват от държавните 
администрации извън европейските институции по лиценз, предоставян от 
Европейската комисия, която е институцията, действаща от името на Европейската 
общност, тъй като авторското право за тези инструменти принадлежи на Европейската 
общност. В последно време нарасна интересът от публикуването на софтуерния 
изходен код по лиценз, който не би ограничил правото на достъп и промяна на 
изходния код. 
 
Оригиналният лиценз EUPL бе създаден за софтуер, отговарящ на целите на IDABC. 
Лицензът е формулиран общо и поради това може да се използва за производни 
произведения, за други произведения и от други лицензодатели.  
 
Този лиценз е полезен от гледна точка на усъвършенстване на законовата оперативна 
съвместимост чрез установяване на обща рамка за ползване на софтуер от публичния 
сектор. 
  
Настоящият преамбюл не представлява част от лиценза EUPL. 
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