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Wdrożenie traktatu z Marrakeszu
Celem traktatu z Marrakeszu jest ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom
niewidomym, osobom słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi
zapoznawanie się z drukiem. W maju 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący
rozporządzenia oraz wniosek dotyczący dyrektywy mające na celu wdrożenie traktatu z Marrakeszu.
W marcu 2017 r. komisja JURI zaproponowała serię poprawek do tych wniosków. Porozumienie w
tej sprawie osiągnięto w drodze międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych w maju 2017 r., a
głosowanie nad tekstem ma się odbyć podczas lipcowej sesji plenarnej.

Kontekst
Traktat z Marrakeszu, przyjęty pod auspicjami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, został
podpisany przez UE w kwietniu 2014 r. Traktat obliguje państwa członkowskie UE do ustanowienia szeregu
obowiązkowych ograniczeń i wyjątków względem prawa autorskiego w interesie osób niewidomych, osób
słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Zezwala on
również na transgraniczną wymianę kopii książek w specjalnych formatach, w tym książek zapisanych
alfabetem Braille’a i książek mówionych, między państwami będącymi stronami traktatu.

Wnioski Komisji
W 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła z zamiarem unowocześnienia prawa autorskiego UE pakiet
legislacyjny obejmujący rozporządzenie i dyrektywę, które mają na celu włączenie traktatu z Marrakeszu do
prawa UE. Zaproponowana dyrektywa ustanawia obowiązkowy i ujednolicony wyjątek od ochrony praw
autorskich dla beneficjentów (tj. osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem) i dla upoważnionych podmiotów (tj. organizacji
zrzeszających niewidomych i bibliotek). Dzięki temu będzie możliwe rozpowszechnianie kopii utworów w
formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym (druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki
mówione) wydanych w którymś z państw członkowskich oraz uzyskiwanie do nich dostępu bez uprzedniego
zezwolenia ze strony podmiotów prawa autorskiego. Osobno zaproponowane rozporządzenie reguluje
transgraniczną wymianę kopii w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym między Unią a
państwami trzecimi będącymi stronami traktatu z Marrakeszu.

Sprawozdanie Komisji Prawnej
W marcu 2017 r. Komisja Prawna (JURI) przyjęła sprawozdanie zalecające zmianę wniosku Komisji pod
kilkoma względami. Wezwała w nim m.in. do uwzględnienia w definicji utworów chronionych książek
mówionych, do doprecyzowania definicji beneficjenta i upoważnionego podmiotu, do ustanowienia
mechanizmów składania skarg lub dochodzenia roszczeń oraz do stworzenia jednej publicznie dostępnej
internetowej bazy danych zawierającej informacje o utworach dostępnych w formacie umożliwiającym
dostęp osobom niepełnosprawnym. Zwróciła się również do Komisji o ocenę, czy inne rodzaje utworów lub
osoby z innymi niepełnosprawnościami nie mogłyby w przyszłości skorzystać z dobrodziejstwa nowych
przepisów.

Wynik negocjacji trójstronnych
Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli ostateczne porozumienie w maju 2017 r. Wiele z poprawek komisji
JURI zostało zaakceptowanych. Zaproponowane akty prawne wprowadzają do prawa UE nowy, obowiązkowy
wyjątek od ochrony praw autorskich mający również zastosowanie do książek w formacie cyfrowym. Komisja
powinna po upływie dwóch lat przedstawić sprawozdanie, w którym oceni, czy należałoby rozszerzyć zakres
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przepisów, aby objąć nimi inne rodzaje utworów i osoby z innymi niepełnosprawnościami. Najgorętsze
dyskusje dotyczyły prawa państw członkowskich do zdecydowania o ustanowieniu systemu ograniczonych
rekompensat (tj. wynagrodzeń) na korzyść wydawców, w przypadku gdy wydane przez nich książki będą
udostępniane w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym. Europejska Unia
Niewidomych ubolewa nad tym, że przepis ten został przyjęty wbrew pierwotnemu stanowisku Parlamentu i
Komisji, i ostrzega, że nałoży to na organizacje zrzeszające niewidomych i na biblioteki obowiązek wypłacania
rekompensat finansowych. Zatwierdzony tekst zawiera jednak wytyczne dotyczące poziomów rekompensat
oraz pewne zabezpieczenia ograniczające możliwości uzyskiwania rekompensat.

Sprawozdania do pierwszego czytania: 2016/0278(COD) i 2016/0279(COD). Komisja przedmiotowo właściwa:
JURI. Sprawozdawca: Max Andersson (Verts/ALE, Szwecja)
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