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Въведение 

Триизмерният печат (или „3D печатът“) се появява в експериментален вид през 60-те 

години на миналия век. 

 

Дошла от Съединените щати, тази технология започна да навлиза в промишления свят 

от началото на 80-те години на миналия век. 

 

Развитието на триизмерния печат започна с пускането на триизмерните принтери на 

пазара и с появата на участници, готови да предлагат цифрови модели и услуги за 

триизмерен печат едновременно.   

 

Триизмерният печат всъщност е общ термин, който обхваща няколко вида технологии, 

позволяващи изработването на физически предмети от цифров файл с помощта на 

триизмерен принтер. Създаването на прототипи, което беше първоначалната цел на 

триизмерната технология, все още представлява най-голямата част от пазара на тази 

технология.  

 

Въвеждането на пазара на триизмерни принтери за физически лица направи този пазар 

достъпен за широката общественост, но делът му е и би следвало да остане 

незначителен в средносрочен план предвид ограничените възможности на достъпните 

за потребителите материали.  

 

Днес 99% от отпечатаните части се изработват от все същите материали: пластмаса, 

смола и метал. Едно от големите предизвикателства в сектора на триизмерните 

технологии ще бъде съчетаването на няколко материала. 

 

От друга страна, развитието на отдалечени печатни услуги, понякога съчетани с онлайн 

платформа за обмен на триизмерни файлове, дава възможност на всеки да отпечата 

предмет в триизмерен формат с много по-високо качество от това, което може да 

постигне с машина от нисък клас. Разпространението на триизмерните принтери в 

учебните заведения и в споделените работни пространства („fablabs“) също насърчава 

достъпа на всички потребители до тази технология. Понастоящем до тази технология 

прибягват по-голямата част от високотехнологичните сектори, тъй като нейното 

използване оказва благоприятно въздействие върху иновациите, а доста често и върху 

околната среда. 

  

Високи са очакванията в медицинския сектор, където тази технология може да има 

приложение в производството на протези, зъбни импланти, човешка кожа и дори 

органи, и по-специално бъбреци и т.н., както и в авиокосмическата промишленост, 

където създаването на по-леки компоненти позволява да се намали потреблението на 

гориво и по този начин да се спестят средства: Понастоящем „Еърбъс“ разполага с 

експериментален самолет с поне 1 000 компонента, изработени с триизмерен печат. 

Производството на резервни части в автомобилната промишленост и производството на 

играчки и домакински електроуреди също е засегнато в голяма степен от развитието на 

тази технология. И накрая, триизмерният печат и триизмерните скенери се използват 

все повече в музеите, за възстановяване на исторически предмети и за изследвания, по-

специално в археологията. 
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ЕС нареди тази технология сред приоритетните технологични области. В 

неотдавнашния си документ за размисъл относно извличането на ползите от 

глобализацията (COM(2017)240) Комисията я нарежда сред основните фактори, които 

ще доведат до промишлени трансформации.  

 

Сред примерите за европейски инициативи може да се цитира проектът Vanguard, 

който обединява 30 европейски региона в сътрудничество за инвестиции в услуга на 

иновациите, например чрез създаване на проекти в сътрудничество с промишлеността, 

които използват технологии за триизмерен печат с цел създаване на много по-леки и 

по-гъвкави метални елементи.  

  

В своето становище относно триизмерния печат Европейският икономически и 

социален комитет дори е счел, че „цифровата революция, заедно с тази революция в 

производството, ще дадат възможност на Европа да върне обратно производството си 

от районите с по-ниско заплащане, за да се стимулират иновациите и да се постигне 

устойчив растеж в ЕС“ (2015/C 332/05). 

 

Но въпреки че технологията за триизмерен печат често се представя като фактор, 

водещ до трансформация в производствения сектор, за момента нейното въздействие 

върху производството на стоки все още е ограничено. Така например в доклад на 

„Мисията за наука и технологии на Генералното консулство на Франция в Сан 

Франциско“ се посочва, че: „въпреки потенциала, обещанията и приказките около 

триизмерния печат, развитието на сектора следва относително скромни темпове: 

класическите производствени средства ще запазят по-голямата част от пазарите на 

стоки в краткосрочен и средносрочен план, като най-напред ще се откроят 

сегментът, свързан със създаването на прототипи, производствата с малък обем и 

тези на персонализирани продукти. “ 

 

Триизмерният печат, който дава възможност за производство по заявка, би могъл да 

осигури много предимства на предприятията: опростяване на тяхната верига на 

доставки, съкращаване на операциите по складиране и транспорт, както и намаляване 

на въздействието върху околната среда и на разходите за застраховка на стоки. 

 

Намаляването на броя на интервенциите би позволило на предприятията да върнат 

обратно изнесени производствени дейности. 

 

Трябва да се отбележи, че производството би било поверено на основно на машини, 

което може да създаде безпокойство. В действителност обаче това може да има и 

положителен ефект върху създаването на нови по-малко трудни и по-малко опасни 

работни места (техници по поддръжка, инженери, дизайнери...), както и да намали 

производствените разходи (производство с малък обем). 

 

Триизмерният печат позволява по-добро използване на местните ресурси и продукти, 

което намалява транспортните разходи и газовите емисии. 

 

Връщането на производството може да помогне за поддържането на неговата добавена 

стойност на местно равнище, а чрез намаляването на движението на стоките 

триизмерният печат би намалил както транспортните разходи, така и емисиите на 

въглероден диоксид.  
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Цел и обхват на доклада  

 

Триизмерният печат може да повдигне конкретни въпроси от гледна точка на правото, 

етиката, здравеопазването и дори на сигурността.  

 

Става дума по-специално за областта на медицината, където много теми, свързани с 

възпроизводството на органи, вече поставят реални етични въпроси, като този за 

равния достъп до здравеопазване и за здравните предизвикателства.  

 

Въпросите, свързани със сигурността, също са от първостепенно значение, по-

специално например по отношение на производството на резервни части за 

автомобили, за самолети или огнестрелни оръжия. 

Възможно е също триизмерният печат да улесни фалшифицирането не само поради 

факта, че физическите лица могат да се възползват от изключението за 

възпроизвеждане за лично използване, но и поради наличието на организирани мрежи, 

които реализират печалби от продажбата на фалшифицирани стоки. С цел да се 

предотврати фалшифицирането изглежда много важно да се разработят възможности за 

законно предлагане на триизмерен печат, така че физическо лице, което желае да 

отпечата дадено произведение, да може го направи, без да нарушава закона и като се 

гарантира справедливо възнаграждение на автора. От тази гледна точка може да е 

полезно предприятията за управление на права да осъществят по-тесни връзки с 

платформите за споделяне на файлове и да успеят да гарантират, че условията за 

тяхното използване опазват правата и интересите на авторите. 

 

Докладчикът предлага докладът да се насочи по-скоро към хоризонталните въпроси, 

свързани с интелектуалната собственост и гражданската отговорност, в съответствие с 

правомощията на комисията по правни въпроси.  

 

Триизмерният печат повдига въпроси, свързани с интелектуалната собственост и 

гражданската отговорност поради две основни причини: 

 

 Що се отнася до интелектуалната собственост, поради възможността за 

персонализиране на даден предмет.  

 Що се отнася до гражданската отговорност, поради особеностите, свързани с 

работата на производствената верига.  

 

Фактът, че проектирането на предмета, който трябва да бъде произведен, става в 

цифров формат, прави възможно той да бъде модифициран и променян до безкрайност. 

Срещата на цифровото и физическото измерение, която тази нова технология 

позволява, води и до промени в работата на производствената верига, тъй като 

предоставянето на файлове онлайн е знак за навлизането на иновации с участието на 

широката общественост. Всъщност наличните файлове с отворен код могат да бъдат 

променяни, подобрявани и персонализирани без ограничения. 

  

Интелектуална собственост 

 

По отношение на интелектуалната собственост е полезно да се направят някои полезни 
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разграничения. Би трябвало да се прави разлика между печата в домашни условия за 

лично ползване и печата за търговска употреба, но също така и между доставките 

между специалисти, и тези между специалисти и потребители.  

 

В доклада на Комисията за размисъл относно триизмерния печат и авторското право, 

френският Висш съвет за литературна и художествена собственост е заявил, че „към 

настоящия момент демократизацията на триизмерния печат не изглежда да създава 

сериозен проблем с нарушаването на авторските права, което е предмет на настоящия 

доклад. По-голямата част от клиентите на „fablabs“, като доставчиците на услуги за 

онлайн печат, са специалисти, и по-специално дизайнери, които използват тази техника 

за производството на предмети с ограничен тираж в рамките на творческата си дейност. 

Риск от фалшифициране съществува главно при произведенията на пластичното 

изкуство.“   

 

Според този доклад „основният въпрос в краткосрочен и средносрочен план е да се 

засили ангажиментът на професионалните посредници по отношение спазването на 

авторското право. Това се отнася преди всичко до платформите за онлайн споделяне на 

триизмерни файлове, които считат, че се ползват от статута на доставчици на услуги за 

съхраняване на информация по силата на [Директива 2000/31/ЕО] за електронната 

търговия, който ограничава тяхната отговорност, при положение че, поне когато играят 

активна роля, която им дава достъп до знания или контрол върху съхраняваните 

файлове, те не могат да се възползват от този статут. Тъй като границата е тънка, е 

необходимо да се изяснят правните разпоредби в това отношение“. 

 

Такъв е случаят и с услугите и софтуера за триизмерна цифровизация, както и с 

доставчиците на триизмерен печат, които следва да предвиждат на екрана 

систематично да се показва призив за зачитане на интелектуалната собственост с 

образователна цел и в създадените триизмерни файлове да се включват, както е правено 

и преди, елементи, позволяващи тяхната проследимост.  

 

В заключение правните експерти считат, че триизмерният печат не е внесъл смут в 

сферата на авторските права. Създаденият файл може да се счита за произведение и ще 

бъде защитен като такъв. В краткосрочен и средносрочен план обаче, основното 

предизвикателство се състои в по-тясното ангажиране на професионалните посредници 

с условията в областта на авторското право. Бъдещото преразглеждане на Директива 

2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, 

обявено от Комисията за този мандат, ще бъде особено важно в тази насока, дори да е 

придружено от актове с незадължителен характер за предоставяне на информация по 

темата. 

 

Гражданска отговорност  

 

Тези разграничения изглеждат от значение и когато се обмислят аспектите, свързани с 

гражданската отговорност. Така например въпросът за отговорността за произведените 

стоки и за обезщетенията за вреди, причинени от дефект на файл, може да намери 

решението си, по отношение на потребителите, в членове 10 и 14 от предложението на 

Европейската комисия „относно някои аспекти на договорите за предоставяне на 

цифрово съдържание“. От друга страна, Директива 85/374/ЕИО относно отговорността 

за вреди, причинени от дефект на стока, обхваща всички договори. Следва да се 
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отбележи, че като се аргументира с развитието в областта на триизмерния печат, 

Европейската комисия започна преразглеждане на тази директива, за да провери дали 

тя все още отговаря на настоящите потребности. Заключенията ѝ се очакват в края на 

2017 г.  

 

Специфична функция на правото в областта на отговорността е подпомагането на 

застрахователния пазар – ако отговорността в дадена област е неясна, застраховката 

обикновено е скъпа или дори не е налична, което оказва влияние върху наличността на 

рисков капитал. 

 

Правилата за общата отговорност се отнасят и за триизмерния печат. Аргумент в полза 

на нуждата от специално разглеждане, когато става дума да се разгледат специално 

проблемите с вредите, причинени от предмет, създаден чрез технология за триизмерен 

печат, е, че за пострадалите лица може да бъде трудно да установят отговорното лице. 

С такива правила може да се идентифицират производителят на триизмерния принтер, 

производителят на софтуера, управляващ триизмерния принтер, или лицето, създало 

предмета, позволявайки на софтуера да дава указания на триизмерния принтер. 

 

Гражданската отговорност по принцип е нехармонизиран въпрос, който е предмет на 

националното законодателство. Законодателството на Съюза се ограничава до по-

специфични правила, като например гражданската отговорност за дефектни стоки. По 

отношение на тази отговорност следва да се проучи дали производителите на 

триизмерни принтери би трябвало да носят по-голяма отговорност от производителите 

на други инструменти или машини, които могат да бъдат използвани за създаване на 

предмети. 

 

Що се отнася по-специално до използването на триизмерния печат в медицинската 

помощ, по принцип то би било трансформирано от договорните взаимоотношения 

между страните, като крайните потребители, пациентите, са обхванати от различни 

схеми за здравно осигуряване. 

 

Пътят напред 

 

Биха могли да бъдат повдигнати и други въпроси, като например дали в създадените 

триизмерни файлове трябва да се включват елементи, позволяващи тяхното 

проследяване, или не, и дали трябва да се осигури проследимостта на печатния обект, 

евентуално дори с помощта например на (ДНК) маркиране във вътрешността му. От 

само себе си се разбира, че в сектора на триизмерния печат е необходима 

предпазливост. Ще са необходими наистина много години и много опит, преди да се 

произведе качествен продукт, който не представлява опасност за своя ползвател или 

потребител. За да се предвидят проблемите, свързани с отговорностите в случай на 

злополука или на нарушения на интелектуалната собственост, без съмнение ще е 

необходимо да се въведат нови правни стандарти на равнището на ЕС или 

съществуващите такива да се адаптират конкретно към триизмерните технологии. 

 

Към днешна дата се предлагат много възможни решения за справяне с въпросите на 

интелектуалната собственост и гражданската отговорност: Създаването на глобална 

база данни за печатни предмети, с цел да се контролира възпроизвеждането на 

триизмерни предмети, защитени с авторско право, търсенето на възможности за 
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законово ограничаване на броя на копията на триизмерни предмети за лично ползване, 

за да се да се избегне създаването на незаконни копия, а защо не и въвеждането на 

данък върху триизмерния печат, с цел да се компенсират вредите, понесени от 

притежателите на права върху интелектуална собственост вследствие на създаването на 

копия за лично ползване на предмети с помощта на триизмерната технология? Само по 

себе си, никое от тези решения не е наистина задоволително. 

 

Във всеки случай при законодателната реакция трябва да се избягва дублиране на 

правила и да се вземат предвид проектите, които вече са в ход. Правото трябва да 

съпровожда иновациите, без да се превръща в спирачка или ограничение. 

. 


