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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Маракешкият договор беше приет през 2013 г. от Световната организация за 

интелектуална собственост (СОИС) и е подписан от над 60 страни, включително 

Европейския съюз. Неговата основна цел е да създаде набор от задължителни 

изключения и ограничения в полза на слепите хора, лицата с нарушено зрение или с 

други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Изключенията 

от и ограниченията за авторското право, които следва да бъдат въведени от всички 

страни по договора, ще разрешат възпроизвеждането, разпространението и 

предоставянето на достъп до публикувани произведения във формати, проектирани по 

такъв начин, че да бъдат достъпни за слепите хора, лицата с нарушено зрение или с 

други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и да дават 

възможност за трансграничния обмен на тези произведения. Посоченият обмен е целта 

на настоящото предложения за регламент на Комисията. 

С предложението се изменя правната уредба на Европейския съюз в съответствие с 

Маракешкия договор. Резултатът от това ще бъде изпълнението на задълженията на 

Съюза съгласно Договора по отношение на обмена на копия в достъпни формати 

между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, в полза на 

бенефициерите. 

Докладчикът по становище подкрепя предложението на Комисията и вярва, че това е 

правилната стъпка за изпълнение на задълженията, които Съюзът е поел с 

подписването на Договора. Освен това докладчикът предлага някои изменения, които 

имат за цел по-добро привеждане на предложенията на Комисията в съответствие със 

самия Маракешки договор, по-конкретно в частта, в която се разясняват определенията 

– кои са бенефициерите, какво представляват копията в достъпни формати и особено 

кои са оправомощените субекти, които разпространяват, разгласяват и предоставят на 

разположение копията в достъпни формати на бенефициерите. 

Също така докладчикът счита, че е от решаващо значение да се изтъкне, че износът на 

посочените копия не води до търговски дейности и допълненията, предложени в този 

смисъл, имат за цел да осигурят правна сигурност за оправомощените субекти, 

базирани в дадена държава членка, когато става дума за трансгранични дейности с 

участието на трети държави. 

Предложението на Комисията е регламентът да бъде преразгледан не по-рано от пет 

години след влизането му в сила. Докладчикът настоява това да се направи по-рано (в 

рамките на пет години), като се има предвид, че Комисията не е извършила оценка на 

въздействието по отношение на социалното и икономическото въздействие, което може 

да породят разглежданата уредба. 

И накрая, докладчикът би желал да подчертае, че формулировките на всички 

предложения са в съответствие с Маракешкия договор. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да 
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вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a) като има предвид, че член 26 

от Хартата на основните права на 

Европейския съюз, както и 

Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за правата на 

хората с увреждания (КПХУ на ООН), 

изискват интеграцията на лицата с 

увреждания; 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a) При приемането на мерките, 

които са необходими, за да се 

предостави възможност за 

трансграничен обмен на копия в 

достъпни формати на определени 

произведения и други закриляни 

обекти с трети държави, които са 

страни по Маракешкия договор, 

държавите членки следва да спазват 

задълженията и да бъдат овластени 

да упражняват правата, които са им 

предоставени съгласно Бернската 

конвенция, Споразумението за 

свързаните с търговията аспекти на 

правата върху интелектуалната 

собственост и Договора на 

Световната организация за 

интелектуална собственост за 

авторското право, в съответствие с 

член 11 от Маракешкия договор, 

който предоставя възможност на 
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договарящите страни да предвидят 

ограниченията за или изключенията 

от правата само за определени 

случаи, които не противоречат на 

обичайното използване на 

произведенията и не накърняват 

необосновано законните интереси на 

автора. 

Обосновка 

Съображението има за цел да подчертае отново значението на задълженията по 

международните договори и неговата формулировка е заета от Маракешкия договор. 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a) С цел да се стимулира износът 

на копия в достъпен формат и 

издадени достъпни публикации, т.е. 

публикации на носителите на 

авторски права в достъпен формат, 

следва да бъде създадена единна 

онлайн база данни в Европейския съюз. 

Тази база данни следва да бъде 

публично достъпна от трети 

държави, които са страни по 

Маракешкия договор. За да се улесни 

вносът на същите публикации, е 

важно да се осигури оперативната 

съвместимост на същата база данни 

с базата данни ABC TIGAR (Trusted 

Intermediary Global Accessible 

Resources), хоствана от СОИС. 

Обосновка 

Новото съображение приканва Европейската комисия да улесни обмена на 

информация чрез предоставяне на достъп до базата данни съгласно призива в 

Директива [...] за трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Тази 

нова инициатива следва да се основава на и да остане оперативно съвместима със 

съществуващата световна база данни, разработена от консорциума Accessible Book 

Consortium, хоствана от СОИС. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се повиши наличието на 

копия в достъпни формати и да се 

предотврати незаконното 

разпространение на произведения и 

други закриляни обекти, 

оправомощените субекти, които 

извършват дейности по разпространение 

или предоставяне на копия в достъпни 

формати, следва да спазват определени 

задължения. 

(5) С цел да се повиши наличието на 

копия в достъпни формати и да се 

предотврати незаконното 

разпространение на произведения и 

други закриляни обекти, е от 

съществено значение държавите 

членки да насърчават постигането на 

споразумение относно насоките за 

най-добри практики между 

представителните групи на 

оправомощените субекти, които 

извършват дейности по производство, 

разпространение или предоставяне на 

копия в достъпни формати, 

ползвателите и носителите на права; 

 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „произведение или друг закрилян 

обект“ означава творба под формата 

на книга, специализирано издание, 

вестник, списание или друг писмен 

материал, включително музикална 

партитура, и съответните 

илюстрации върху всякакви носители и 

във всякаква форма, включително под 

формата на звукозапис — например 

аудиокнига, която е защитена с 

авторско право или сродните му права и 

която е публикувана или по друг 

законен начин е направена публично 

достояние; 

(1) „произведение и друг закрилян 

обект“ означава литературна или 

академична творба или художествено 

произведение под формата на текст, 

изображение и/или свързани 

илюстрации, включително музикална 

партитура, която (което) е 

защитена(о) с авторско право или 

сродните му права и е публикувана(о) 

или по друг законен начин е 

направена(о) публично достояние в 

книги, електронни книги, вестници, 

списания или друг писмен материал, и 

под всякаква медийна форма, 

включително аудиозапис, като 

например аудиокниги и 

радиопредавания; 
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Обосновка 

Целта на изменението е да се преразгледа определението за „творба“, предложено 

от Комисията в светлината на Маракешкия договор, който изразява разграничение 

между „съдържание“ и „носител“ на литературно или художествено произведение. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „бенефициер“ е:  (2) „бенефициер“ означава, 

независимо от евентуални други 

увреждания, всяко от следните лица: 

Обосновка 

С добавянето на този текст определението за „бенефициер“ се привежда в 

съответствие с Маракешкия договор. То следва да се отнася за всички букви а), б), в) 

и г) от член 2, параграф 2 и поради това следва да се добави след буква г). 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) лице със сетивно увреждане 

или друго увреждане — включително 

дислексия, в резултат на което 

практически не може да чете печатни 

материали в същата степен, както лице 

без такова увреждане; или 

в) лице със сетивна или друга 

недостатъчност — включително 

дислексия, в резултат на което 

практически не може да чете печатни 

материали в същата степен, както лице, 

лишено от зрение, с нарушено зрение 

или с други увреждания, които не 

позволяват четенето на печатни 

материали; или 

Обосновка 

Съображението предлага разграничение между „увреждане“ и „недостатъчност“. 

Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, увреждането се 

явява резултат от „взаимодействието между лицата с увреждания и различните 

пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват тяхното пълноценно и 

ефективно участие в обществото равноправно с останалите“ (Преамбюл, буква д). С 

други думи, това са пречките, които са увреждащи за хората, а не тяхната 

недостатъчност или различни функционални възможности. Съответно 
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„недостатъчност“ е по-подходящо в случая. 

 

Изменение   8 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) лице, което поради физическо 

увреждане не е в състояние да държи 

книга или да борави с нея, или не може 

да фокусира зрението си или да движи 

очите си в степента, която обикновено е 

необходима за четене; 

г) лице, което поради физическа 

пречка не е в състояние да държи книга 

или да борави с нея, или не може да 

фокусира зрението си или да движи 

очите си в степента, която обикновено е 

необходима за четене; 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „копие в достъпен формат“ 

означава копие от произведение или от 

друг закрилян обект в алтернативен вид 

или форма, чрез което бенефициерът 

получава достъп до произведението или 

другия закрилян обект — включително 

по също толкова практичен и удобен 

начин, какъвто е достъпът за лице без 

нарушено зрение или без никое от 

уврежданията, посочени в параграф 2; 

(3) „копие в достъпен формат“ 

означава копие от произведение или от 

друг закрилян обект, представено с 

нетърговска цел, в алтернативен вид 

или форма, чрез което бенефициерът 

получава достъп до произведението или 

другия закрилян обект — включително 

по също толкова практичен и удобен 

начин, какъвто е достъпът за лице без 

нарушено зрение или без никое от 

уврежданията, посочени в параграф 2; 

Обосновка 

Важно е да се изтъкне нетърговския аспект на копията, което допълнително 

пояснява определението за оправомощени субекти и техните действия на 

нетърговски принцип. 

 

Изменение   10 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „оправомощен субект“ означава 

организация, чиято основна дейност 

или една от основните ѝ дейности или 

обществено предназначение е да 

предоставя с нестопанска цел на 

бенефициери достъп до образование, 

обучение, адаптивно четене или 

информация. 

(4) „оправомощен субект“ означава 

субект, който е оправомощен или 

признат от държавата членка, в 

която е установен, да предоставя с 

нестопанска цел на бенефициери достъп 

до образование, обучение, адаптивно 

четене или информация. Това включва 

също така държавна институция или 

организация с нестопанска цел, която 

предоставя същата услуга на лицата 

бенефициери като една от основните 

си дейности или като едно от 

институционалните си задължения. 

Обосновка 

С това изменение се цели допълването на определението на Комисията за 

оправомощен субект, като се отчете това в Маракешкия договор, където се 

уточнява от кого трябва да са законово определени или признати тези субекти. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Оправомощен субект, установен в 

държава членка, може да 

разпространява, разгласява или 

предоставя на бенефициери или 

оправомощен субект, установен в трета 

държава, която е страна по Маракешкия 

договор, копие в достъпен формат, 

направено в съответствие с 

националното законодателство, прието 

съгласно Директива [...]. 

Оправомощен субект, установен в 

държава членка, може с нестопанска цел 

да разпространява, разгласява или 

предоставя на бенефициери или 

оправомощен субект, установен в трета 

държава, която е страна по Маракешкия 

договор, копие в достъпен формат, 

направено в съответствие с 

националното законодателство, прието 

съгласно Директива [...] и при условие 

че преди разпространението или 

предоставянето оправомощеният субект 

по произход не е знаел и не са били 

налице разумни основания той да знае, 

че копието в достъпен формат ще бъде 

използвано задруги цели освен 

бенефициерите. 
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Обосновка 

От решаващо значение е да се изтъкне, че износът на посочените копия следва да не 

води до търговски дейности. Последната част от текста предлага допълнение, 

основаващо се на формулировката на Маракешкия договор, което се счита за важно в 

посочения параграф с цел да се осигури правна сигурност за оправомощените субекти, 

базирани в дадена държава членка, когато става дума за трансгранични дейности с 

участието на трети държави. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Бенефициер или оправомощен субект, 

установен в държава членка, може да 

внесе или да придобие по друг начин, 

или да получи достъп, след което да 

използва, в съответствие с 

националното законодателство, прието 

съгласно Директива [...], копие в 

достъпен формат, което е било 

разпространено, разгласено или 

предоставено на разположение на 

бенефициери или оправомощени 

субекти от оправомощен субект в трета 

държава, която е страна по Маракешкия 

договор. 

Бенефициер или оправомощен субект, 

установен в държава членка, може да 

внесе или да придобие по друг начин, 

или да получи достъп, след което да 

използва, в съответствие с 

националното законодателство, прието 

съгласно Директива [...], копие в 

достъпен формат, което е било 

разпространено, разгласено или 

предоставено на разположение на 

бенефициери или оправомощени 

субекти от оправомощен субект в трета 

държава, която е страна по Маракешкия 

договор, при условие че вносът или 

достъпът не противоречи на 

обичайното използване на 

произведението или друг защитен 

обект и не накърнява необосновано 

законните интереси на автора.. 

Обосновка 

Текстът се основава на формулировка в Маракешкия договор. 

 

Изменение   13 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) разпространява, разгласява и a) разпространява, разгласява и 
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предоставя на разположение копия в 

достъпни формати единствено за 

бенефициери или други оправомощени 

субекти; 

предоставя на разположение копия в 

достъпни формати единствено за 

бенефициери или други оправомощени 

субекти на нетърговски принцип; 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) предприема необходимите мерки 

за предотвратяване на незаконното 

възпроизвеждане, разпространение, 

разгласяване и предоставяне на 

разположение на копия в достъпни 

формати; 

б) предприема необходимите мерки 

за предотвратяване на незаконното 

възпроизвеждане, разпространение, 

разгласяване и предоставяне на 

разположение на копия в достъпни 

формати и действа въз основа на 

доверие за пълното обслужване на 

потребностите на бенефициерите; 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) показва надлежно старание и 

документира действията си с 

произведения и други закриляни обекти, 

както и с техните копия в достъпни 

формати; и 

в) показва надлежно старание и 

документира действията си с 

произведения и други закриляни обекти, 

както и с техните копия в достъпни 

формати, като същевременно зачита 

правото на неприкосновеност на 

личния живот на бенефициерите в 

съответствие с член 6; и 

Обосновка 

Допълнение, което се основава на формулировка в Маракешкия договор, изтъкващо 

члена, който предвижда защита на данните съгласно правото на ЕС. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Копието в достъпен формат се 

използва изключително от 

бенефициерите и то трябва да 

зачита цялостта на оригиналното 

произведение или друг защитен обект, 

като се вземат надлежно предвид 

промените, които са необходими, за 

да се направи произведението или друг 

защитен обект достъпен в 

алтернативния формат, и 

потребностите на бенефициентите 

във връзка с достъпността. 

Обосновка 

Текстът се основава на формулировка в Маракешкия договор. 

 

Изменение   17 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. държавите членки насърчават 

обмена на информация и най-добри 

практики между оправомощените 

субекти, така че да насърчават 

ефективно достъп до адаптирани 

произведения или закриляни обекти. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-рано от [пет години след датата, 

от която се прилага] Комисията оценява 

настоящия регламент и представя 

основните констатации на Европейския 

парламент, Съвета и Европейския 

икономически и социален комитет, 

Не по-късно от ... [пет години след 

датата, от която се прилага] Комисията 

оценява настоящия регламент и 

представя основните констатации на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 
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придружени при необходимост от 

предложения за изменение на 

настоящия регламент. 

комитет, придружени при необходимост 

от предложения за изменение на 

настоящия регламент. 

Обосновка 

Като се има предвид, че Комисията не извършила оценка на социалното и 

икономическото въздействие, което може да породи разглежданият регламент, 

докладчикът препоръчва да се извърши оценка в срок от не повече от пет години след 

влизането в сила на регламента. 
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