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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Съгласно Маракешкия договор страните по него се задължават да предоставят 

изключения от авторското право и сродните му права или ограничения на тези права в 

полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им 

позволяват четенето на печатни материали, и се предоставя възможност за 

осъществяването на трансграничен обмен на копия в специални формати от книги, 

включително аудиокниги и други печатни материали, между държавите, които са 

страни по Договора. 

Комисията по петиции (PETI) горещо приветства предложения регламент. Комисията 

по петиции работи активно по досиета, свързани с достъпа на слепите хора и лицата с 

нарушено зрение до публикувани произведения, от 2011 г. насам, когато бяха получени 

две петиции1, призоваващи за правнообвързващ договор. Комисията по петиции 

посрещна със задоволство приемането на Маракешкия договор през 2013 г. и влизането 

му в сила през септември 2016 г. Въпреки това е необходимо незабавно да се 

предприемат по-нататъшни стъпки, за да се гарантира, че Европейският съюз 

изпълнява международните си задължения съгласно Маракешкия договор и 

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с 

увреждания, като се вземат предвид последиците, които произтичат от изпълнението 

му в световен мащаб, и по-специално на равнището на ЕС, за съответните 

заинтересовани страни.  

Както се посочва в посветеното на Маракешкия договор проучване2, възложено от 

Тематичен отдел „В“ за целите на комисията по петиции и представено на проведения 

на 9 ноември 2016 г. работен семинар на комисията по петиции относно уврежданията, 

Маракешкият договор е триумф за социалния модел на уврежданията и представлява 

целесъобразно международно решение във връзка с недостига на адаптирани книги на 

световно равнище. Следователно трябва да се предприемат всички необходими мерки, 

за да се гарантира бързото и подходящо изпълнение на този договор. Освен това 

комисията по петиции отправи призив3 за бързо ратифициране на Маракешкия договор 

от Европейския съюз, без то да се обвързва с преразглеждането на правната рамка на 

ЕС. 

Целта на проектостановището е да се хармонизира използваната в регламента 

терминология, така че тя да отразява напълно Маракешкия договор и Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания. С проектостановището се запазва 

възможността за разширяване на списъка с бенефициенти и предложението за 

регламент се актуализира с оглед на всеобхватната правна уредба на ЕС в областта на 

защитата на данните. Най-важното предложение в проектостановището е въвеждането 

от страна на държавите членки на механизъм за подаване на жалби или за правна 

                                                 
1 Петиция № 924/2011, внесена от Дан Пескод, с британско гражданство, от името на Европейския съюз 

на слепите (ЕСС)/Кралския национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до 

книги и други печатни продукти и петиция № 964/2011, внесена от Михаел Калмар, с австрийско 

гражданство, от името на Европейската асоциация по дислексия, относно достъпа на незрящите лица и 

лицата с дислексия или с други увреждания до книги. 
2 PE 571.387. 
3 Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно ратифицирането на Маракешкия 

договор въз основа на получени петиции, по-конкретно петиция № 924/2011 (2016/2542(RSP). 
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защита, в случай че бенефициентите са възпрепятствани при използването на 

разрешените изключения.  
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе 

предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Лицата, които са слепи, с 

нарушено зрение или с други 

увреждания, които не им позволяват 

четенето на печатни материали, 

продължават да се сблъскват с 

множество пречки пред достъпа до 

книги и други печатни материали. 

Необходимостта от увеличаване на броя 

на произведенията и другите 

закриляни обекти в достъпни формати, 

които са на разположение на тези лица, 

и от подобряване на тяхното движение и 

разпространение беше призната на 

международно равнище. Маракешкият 

договор за улесняване на достъпа до 

публикувани произведения за слепи 

хора, лица с нарушено зрение или с 

други увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали 

(„Маракешкият договор“), беше приет 

на 30 април 2014 г12. Той задължава 

договарящите се страни да предоставят 

изключения или ограничения от/на 

изключителното право на носителите на 

авторско право и сродните му права за 

създаването и разпространението на 

копия в достъпни формати на някои 

произведения и други закриляни обекти, 

и за трансграничен обмен на копия в 

достъпни формати. Бенефициери по 

Маракешкия договор са лицата, които са 

слепи, с нарушено зрение, сетивно 

увреждане или друго увреждане — 

включително дислексия, което ги 

възпрепятства да четат печатни 

(1) Лицата, които са слепи, с 

нарушено зрение или с други 

увреждания, които не им позволяват 

четенето на печатни материали, 

продължават да се сблъскват с 

множество пречки пред достъпа до 

книги и други печатни материали. 

Необходимостта от предоставянето на 

много по-голям брой произведения и 

други закриляни обекти в достъпни 

формати, които да са изцяло на 

разположение на тези лица, и от 

значително подобряване на тяхното 

движение и разпространение беше 

призната на международно равнище. 

Маракешкият договор за улесняване на 

достъпа до публикувани произведения 

за слепи хора, лица с нарушено зрение 

или с други увреждания, които не 

позволяват четенето на печатни 

материали („Маракешкият договор“), 

вече приет от Световната 

организация за интелектуална 

собственост през 2013 г., беше 

подписан от името на Съюза на 30 

април 2014 г.12 Той задължава 

договарящите се страни да предоставят 

изключения или ограничения от/на 

изключителното право на носителите на 

авторско право и сродните му права за 

създаването и разпространението на 

копия в достъпни формати на някои 

произведения и други закриляни обекти 

и за трансграничен обмен на копия в 

достъпни формати. Бенефициенти по 
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материали в същата степен, както лица 

без такова увреждане, или поради 

физическо увреждане не са в състояние 

да държат книга или да боравят с нея, 

или не могат да фокусират зрението си 

или да движат очите си в степента, 

която обикновено е необходима за 

четене. 

Маракешкия договор са лицата, които са 

слепи, с нарушено зрение, сетивно 

увреждане или друго увреждане – 

включително дислексия, което ги 

възпрепятства да четат печатни 

материали в същата степен, както лица 

без такова увреждане, или поради 

физическо увреждане не са в състояние 

да държат книга или да боравят с нея, 

или не могат да фокусират зрението си 

или да движат очите си в степента, 

която обикновено е необходима за 

четене. 

__________________ __________________ 

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 

април 2014 г. за подписване от името на 

Европейския съюз на Маракешкия 

договор за улесняване на достъпа до 

публикувани произведения за слепи 

хора, лица с нарушено зрение или с 

други увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали (ОВ L 

115, 17.4.2014 г., стр. 1). 

12 Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 

април 2014 г. за подписване от името на 

Европейския съюз на Маракешкия 

договор за улесняване на достъпа до 

публикувани произведения за слепи 

хора, лица с нарушено зрение или с 

други увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали (ОВ L 

115, 17.4.2014 г., стр. 1). 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) С Директива [...] се цели 

изпълнението по хармонизиран начин 

на задълженията на Съюза съгласно 

Маракешкия договор, за да се подобри 

наличието за бенефициерите на копия 

в достъпни формати и тяхното 

разпространение в рамките на 

вътрешния пазар. Съгласно Директивата 

от държавите членки се изисква да 

въведат задължително изключение от 

някои права на носителите им, 

хармонизирани от правото на Съюза. 

Целите на настоящия регламент са да се 

изпълнят задълженията съгласно 

Маракешкия договор по отношение на 

износа и вноса на копия в достъпни 

(2) С Директива [...] се цели 

изпълнението по хармонизиран начин 

на задълженията на Съюза съгласно 

Маракешкия договор, за да се подобри 

наличието за бенефициентите на 

копия в достъпни формати във всички 

държави – членки на ЕС, и тяхното 

разпространение в рамките на 

вътрешния пазар. Съгласно Директивата 

от държавите членки се изисква да 

въведат задължително изключение от 

някои права на носителите им, 

хармонизирани от правото на Съюза. 

Целите на настоящия регламент са да се 

изпълнят задълженията съгласно 

Маракешкия договор по отношение на 
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формати в полза на бенефициери между 

Съюза и трети държави, които са страни 

по Маракешкия договор, и да се 

определят условията за такъв износ и 

внос. Такива мерки могат да бъдат 

предприети единствено на равнището на 

Съюза, тъй като обменът на копия в 

достъпни формати на произведения и 

други закриляни обекти засяга 

търговските аспекти на интелектуалната 

собственост. Единственият подходящ 

инструмент е регламент. 

износа и вноса на копия в достъпни 

формати в полза на бенефициери между 

Съюза и трети държави, които са страни 

по Маракешкия договор, и да се 

определят условията за такъв износ и 

внос. Такива мерки могат да бъдат 

предприети единствено на равнището на 

Съюза, тъй като обменът на копия в 

достъпни формати на произведения и 

други закриляни обекти засяга 

търговските аспекти на интелектуалната 

собственост. Единственият подходящ 

инструмент е регламент. 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Регламентът следва да гарантира, 

че копия в достъпни формати от книги, 

специализирани издания, вестници, 

списания и други писмени 

произведения, музикални партитури и 

други печатни материали, направени в 

някоя държава членка в съответствие с 

националните разпоредби, приети 

съгласно Директива [...], могат да бъдат 

изнасяни в трети държави, които са 

страни по Маракешкия договор. 

Достъпните формати включват 

брайлово писмо, едър шрифт, 

адаптирани електронни книги, 

аудиокниги и радиопредавания. 

Разпространението, разгласяването или 

предоставянето на копия в достъпни 

формати за лица с увреждания, които не 

позволяват четенето на печатни 

материали, или за оправомощени 

субекти в трети държави следва да се 

осъществява само с нестопанска цел от 

оправомощени субекти, установени в 

Съюза. 

(3) Регламентът следва да гарантира, 

че копия в достъпни формати от книги, 

специализирани издания, вестници, 

списания и други писмени 

произведения, музикални партитури и 

други печатни материали, направени в 

някоя държава членка в съответствие с 

националните разпоредби, приети 

съгласно Директива [...], могат да бъдат 

изнасяни в трети държави, които са 

страни по Маракешкия договор. 

Достъпните формати включват 

брайлово писмо, едър шрифт, 

адаптирани електронни книги, 

аудиокниги и радиопредавания. 

Разпространението, разгласяването или 

предоставянето на копия в достъпни 

формати за слепи хора, лица с 

нарушено зрение или с други 
увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали, или за 

оправомощени субекти в трети държави 

следва да се осъществява само с 

нестопанска цел от оправомощени 

субекти, установени в Съюза. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Настоящият регламент следва 

също така да даде възможност за внос и 

достъп до копия в достъпни формати, 

направени на основание Маракешкия 

договор от трета държава, от 

бенефициери в Съюза и оправомощени 

субекти, установени в Съюза, в полза на 

лица с увреждания, които не им 

позволяват четенето на печатни 

материали. Следва да бъде възможно 

тези копия в достъпен формат да бъдат 

разпространявани на вътрешния пазар 

при същите условия както копията в 

достъпен формат, направени в Съюза в 

съответствие с Директива [...]. 

(4) Настоящият регламент следва 

също така да даде възможност за внос и 

достъп до копия в достъпни формати, 

направени на основание Маракешкия 

договор от трета държава, от 

бенефициенти в Съюза и 

оправомощени субекти, установени в 

Съюза, в полза на слепи хора, лица с 

нарушено зрение или с други 

увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали. Следва 

да бъде възможно тези копия в достъпен 

формат да бъдат разпространявани на 

вътрешния пазар при същите условия 

както копията в достъпен формат, 

направени в Съюза в съответствие с 

Директива [...]. 

 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново)

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Следва да бъдат разработени 

правителствени насоки или най-добри 

практики във връзка с 

предоставянето на достъпни 

формати на бенефициентите 

съгласно разпоредбите на договора 

след консултации с представителни 

групи на оправомощените субекти, 

например библиотечни асоциации и 

библиотечни консорциуми, съвместно 

с други оправомощени субекти – 

производители на достъпни 

формати, както и с потребителите и 

носителите на права. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) При всяко обработване на лични 

данни съгласно настоящия регламент 

следва да се спазват основните права, 

включително правото на зачитане на 

личния и семейния живот и правото на 

защита на личните данни съгласно 

членове 7 и 8 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз, и то трябва 

да бъде в съответствие с Директива 

95/46/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета13, уреждаща обработването 

на лични данни, което може да се 

извършва от оправомощените субекти в 

рамките на настоящия регламент и под 

надзора на компетентните органи на 

държавите членки, по-специално 

публичните независими органи, 

определени от държавите членки. 

(6) При всяко обработване на лични 

данни съгласно настоящия регламент 

следва да се спазват основните права, 

включително правото на зачитане на 

личния и семейния живот и правото на 

защита на личните данни съгласно 

членове 7 и 8 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз, и то трябва 

да бъде в съответствие с Директива 

95/46/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета13 и с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета13а, уреждащи обработването 

на лични данни, което може да се 

извършва от оправомощените субекти в 

рамките на настоящия регламент и под 

надзора на компетентните органи на 

държавите членки, по-специално 

публичните независими органи, 

определени от държавите членки. 

__________________ __________________ 

13 Директива 95/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 г. за защита на физическите лица 

при обработването на лични данни и за 

свободното движение на тези данни (ОВ 

L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). 

13 Директива 95/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 г. за защита на физическите лица 

при обработването на лични данни и за 

свободното движение на тези данни (ОВ 

L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). 

 13a Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното 

движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 

регламент относно защитата на 

данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение   7 
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Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Хартата на основните права 

на Европейския съюз забранява 

всякаква форма на дискриминация, 

включително въз основа на 

увреждания, и прогласява, че Съюзът 

признава и зачита правото на хората 

с увреждания да се ползват от мерки, 

които осигуряват тяхната 

автономност, социалната и 

професионалната им интеграция и 

участието им в живота на 

общността. 

 

Изменение   8 

Предложение за регламент 

Съображение 7

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Конвенцията на Организацията 

на обединените нации за правата на 

хората с увреждания („КПХУ на ООН“), 

по която ЕС е страна, гарантира на 

хората с увреждания правото на достъп 

до информация и правото на участие в 

културния, икономическия и социалния 

живот на равна основа с другите хора. 

КПХУ на ООН задължава страните по 

Конвенцията да предприемат всички 

подходящи мерки в съответствие с 

международното право, за да 

гарантират, че разпоредбите за закрила 

на правата върху интелектуална 

собственост не служат като 

необоснована или дискриминационна 

преграда пред достъпа на хора с 

увреждания до материали с културен 

характер. 

(7) Конвенцията на Организацията 

на обединените нации за правата на 

хората с увреждания („КПХУ на ООН“), 

по която ЕС е страна и която е 

обвързваща за държавите – членки на 

ЕС, гарантира на хората с увреждания 

правото на достъп до информация и 

правото на участие в културния, 

икономическия и социалния живот на 

равна основа с другите хора. КПХУ на 

ООН задължава страните по 

Конвенцията да предприемат всички 

подходящи мерки в съответствие с 

международното право, за да 

гарантират, че разпоредбите за закрила 

на правата върху интелектуална 

собственост не служат като 

необоснована или дискриминационна 

преграда пред достъпа на хора с 

увреждания до материали с културен 

характер. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

Настоящият регламент следва да бъде 

тълкуван и прилаган в съответствие с 

тези права и принципи. 

(8) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз и 

в Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за правата на 

хората с увреждания. Настоящият 

регламент следва да бъде тълкуван и 

прилаган в съответствие с тези права и 

принципи. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) независимо от всички други 

увреждания. 

Обосновка 

Маракешкият договор предоставя възможност за разширяване на списъка с 

бенефициенти независимо от всички други увреждания. По същия начин в 

съображение 16 и член 7 от предложението за директива се споменава 

възможността за включване на други видове увреждания във вътрешния пазар на по-

късен етап. 

 

Изменение  11 

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 

(3) „копие в достъпен формат“ 

означава копие от произведение или от 

друг закрилян обект в алтернативен вид 

или форма, чрез което бенефициентът 
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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; 

получава достъп до произведението или 

другия закрилян обект – включително 

по също толкова практичен и удобен 

начин, какъвто е достъпът за лице без 

никое от нарушенията или 
уврежданията, посочени в параграф 2; 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 

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 

организация, която е получила 

разрешение или е призната от 

държавните органи и чиято основна 

дейност или една от основните ѝ 

дейности или обществено 

предназначение е да предоставя с 

нестопанска цел на бенефициенти 

достъп до образование, обучение, 

адаптивно четене или информация. 

Обосновка 

Определението за „оправомощен субект“ в член 2 от Маракешкия договор се отнася 

до субекти, които са получили разрешение или са признати от държавните органи. 

Въвеждането на такава разпоредба би улеснило определянето и надзора на 

оправомощените субекти. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4a 

 Държавите членки гарантират, че са 

въведени механизми за подаване на 

жалби и за правна защита и че те са 

на разположение на потребителите в 

случай на спорове, свързани с 

прилагането на посочените в 
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членове 3 и 4 мерки. 

Обосновка 

В предложението за регламент не се споменават никакви механизми за подаване на 

жалби или за правна защита, които следва да бъдат въведени от държавите членки, в 

случай че бенефициентите са възпрепятствани при използването на разрешеното 

изключение. Създаването на такъв механизъм би било особено целесъобразно с оглед 

на гарантирането на ефективното прилагане на разпоредбите на Регламента. Това е 

в синхрон с член 10, параграф 1 от Маракешкия договор, в който се изисква 

договарящите се страни да приемат необходимите „мерки“, гарантиращи 

ефективното прилагане на Договора. 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Оправомощен субект, установен 

в държава членка, който извършва 

действията, посочени в членове 3 и 4, 

гарантира, че: 

1. Оправомощен субект, установен 

в държава членка, който извършва 

действията, посочени в членове 3 и 4, 

установява и следва своя собствена 

практика, за да гарантира, че: 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки се ангажират да 

подпомагат оправомощените субекти 

при предоставянето на информация 

относно практиките им, провеждани 

в съответствие с членове 3 и 4, както 

чрез обмен на информация между 

оправомощените субекти, така и чрез 

предоставяне на информация за 

политиките и практиките им, 

включително във връзка с 

трансграничния обмен на копия в 

достъпен формат, на 

заинтересованите лица и на членове 

на обществеността, според случая. 
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Изменение   16 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Обработването на лични данни, 

извършвано в рамките на настоящия 

регламент, се осъществява в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО. 

Обработването на лични данни, 

извършвано в рамките на настоящия 

регламент, се осъществява в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО и 

Директива 2002/58/ЕО, както и с 

Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1а. 

 __________________ 

 1a Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното 

движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 

регламент относно защитата на 

данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение   17 

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, 

придружени при необходимост от 

предложения за изменение на 

настоящия регламент. 

Не по-късно от [три 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, придружени при необходимост 

от предложения за изменение на 

настоящия регламент. 
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