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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Маракешкият договор задължава страните по него да предвидят 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 дава възможност за трансграничен обмен на копия в 

специални формати от книги, включително аудио книги и други печатни материали 

между държавите, които са страни по Договора. 

Комисията по петиции (PETI) горещо приветства предложението за директивата. 

Комисията PETI работи активно по досиетата, свързани с достъпа на слепи хора и лица 

с нарушено зрение до публикувани произведения, още от 2011 г., през която бяха 

внесени две петиции,1 призоваващи за правно обвързващ договор. Комисията PETI 

посрещна с удовлетворение приемането на Маракешкия договор през 2013 г. и 

влизането му в сила през септември 2016 г. При все това са необходими следващи 

стъпки, за да се гарантира, че Европейският съюз изпълнява международните си 

задължения по Маракешкия договор и по Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания („КПХУ на ООН“). 

Както се посочва в проучването,2 възложено от Тематичен отдел В за комисията по 

петициите относно Маракешкия договор и представено по време на проведения на 9 

ноември 2016 г. семинар на комисията PETI относно уврежданията, Маракешкият 

договор е триумф за социалния модел за хората с увреждания и представлява 

подходящо международно решение за голямото търсене на книги в глобален мащаб. 

Следователно е необходимо вземане на мерки, за да се гарантира бързото и адекватно 

прилагане на Договора. Освен това комисията PETI призова3 за бърза ратификация на 

Маракешкия договор от Европейския съюз, без ратификацията да бъде обусловена от 

преразглеждане на правната уредба на ЕС. 

Проектостановището има за цел хармонизирането на използваната в директивата 

терминология, за да бъдат отразени в пълна степен Маракешкият договор и 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проектостановището оставя 

открита възможността за разширяване на списъка на бенефициерите и актуализира 

предложението за директивата в съответствие с всеобхватната правна рамка за 

защитата на данните на равнище ЕС. Най-важно е предложението в 

проектостановището държавите членки да въведат механизъм за подаване на жалби и 

средства за защита в случаите, в които бенефициерите са лишени от възможността да 

се ползват от допустимите изключения. 

                                                 
1 Петиция № 0924/2011, внесена от Дан Пескод, с британско гражданство, от името на Европейския съюз 

на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите лица 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 слепите хора 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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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе 

предвид следните изменения: 

 

Изменение   1 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) 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, 

защитени с авторско право и сродните 

му права. Необходимо е да се 

предприемат мерки, за да се увеличи 

наличието на тези произведения в 

достъпни формати и да се подобри 

тяхното разпространение в рамките на 

вътрешния пазар. 

(3) 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, 

защитени с авторско право и сродните 

му права. Необходимо е незабавно да се 

предприемат мерки, за да се увеличи 

съществено наличието на тези 

произведения в достъпни формати и да 

се подобри значително тяхното 

разпространение в рамките на 

вътрешния пазар. 

 

Изменение   2 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) 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 

подписан от името на Съюза на 30 

април 2014 г..23. Целта му е да се 

увеличи наличието на произведения и 

други закриляни обекти в достъпни 

формати за слепи хора, лица с нарушено 

(4) 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 

подписан от името на Съюза на 30 

април 2014 г.23, след като е бил приет 

от Световната организация за 

интелектуална собственост през 

2013 г. Целта му е да се увеличи 
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зрение или с други увреждания, които 

не им позволяват четенето на печатни 

материали. По силата на Маракешкия 

договор договарящите се страни са 

длъжни да предоставят изключения от 

правата на носителите на авторско 

право и сродните му права или 

ограничения в тях за изготвянето и 

разпространението на копия в достъпни 

формати от определени произведения и 

други закриляни обекти, както и за 

трансграничния обмен на тези копия. 

Сключването на Маракешкия договор 

от страна на Съюза налага адаптиране 

на правото на Съюза чрез въвеждане на 

задължително изключение за начините 

за ползване, произведенията и 

бенефициерите, обхванати от Договора. 

С настоящата директива се въвеждат 

задължения, които Съюзът трябва да 

изпълнява по силата на Маракешкия 

договор по хармонизиран начин, с оглед 

да се гарантира, че тези мерки се 

прилагат последователно в целия 

вътрешен пазар. 

наличието на произведения и други 

закриляни обекти в достъпни формати 

за слепи хора, лица с нарушено зрение 

или с други увреждания, които не им 

позволяват четенето на печатни 

материали. По силата на Маракешкия 

договор договарящите се страни са 

длъжни да предоставят изключения от 

правата на носителите на авторско 

право и сродните му права или 

ограничения в тях за изготвянето и 

разпространението на копия в достъпни 

формати от определени произведения и 

други закриляни обекти, както и за 

трансграничния обмен на тези копия. 

Сключването на Маракешкия договор 

от страна на Съюза налага адаптиране 

на правото на Съюза чрез въвеждане на 

задължително изключение за начините 

за ползване, произведенията и 

бенефициерите, обхванати от Договора. 

С настоящата директива се въвеждат 

задължения, които Съюзът трябва да 

изпълнява по силата на Маракешкия 

договор по хармонизиран начин, с оглед 

да се гарантира, че тези мерки се 

прилагат последователно в целия 

вътрешен пазар. 

_________________ _________________ 

23 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 

L115, 17.4.2014 г., стр. 1). 

23 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 

L115, 17.4.2014 г., стр. 1.). 

 

Изменение   3 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Настоящата директива е (5) Настоящата директива е 
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замислена в полза на лицата, които са 

слепи, с нарушено зрение, което не 

може да бъде подобрено така, че 

практически да се изравни с това на 

лица, които не страдат от такова 

увреждане, или са със сетивно или 

друго увреждане — включително 

дислексия, което ги възпрепятства да 

четат печатни материали практически 

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. Целта на 

мерките, въвеждани с настоящата 

директива, е да се увеличи наличието на 

книги, специализирани издания, 

вестници, списания и други писмени 

произведения, музикални партитури и 

други печатни материали, включително 

под формата на звукозапис — бил той 

цифров или аналогов, в такива формати, 

че тези произведения и други закриляни 

обекти да са достъпни за тези лица 

практически в същата степен, както за 

лицата без увреждания. Достъпните 

формати включват брайлово писмо, 

едър шрифт, адаптирани електронни 

книги, аудиокниги и радиопредавания. 

замислена в полза на лицата, които са 

слепи, с нарушено зрение, което не 

може да бъде подобрено така, че 

практически да се изравни с това на 

лица, които не страдат от такова 

увреждане, или са със сетивно или 

друго увреждане — включително 

дислексия, което съществено 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. Целта на мерките, въвеждани с 

настоящата директива, следователно е 

да се увеличи наличието на книги, 

специализирани издания, вестници, 

списания и други писмени 

произведения, музикални партитури и 

други печатни материали, включително 

под формата на звукозапис — бил той 

цифров или аналогов, в такива формати, 

че тези произведения и други закриляни 

обекти да са достъпни за тези лица 

практически в същата степен, както за 

лицата без увреждания. Достъпните 

формати включват също брайлово 

писмо, едър шрифт, адаптирани 

електронни книги, аудиокниги и 

радиопредавания. 

 

Изменение   4 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Поради това в настоящата 

директива следва да се предвиди 

задължително изключение от правата, 

които са хармонизирани от правото на 

Съюза и са от значение за начините за 

ползване и за произведенията, 

обхванати от Маракешкия договор. Тези 

(6) Поради това в настоящата 

директива следва да се предвиди 

задължително изключение от правата, 

които са хармонизирани от правото на 

Съюза и са от значение за начините за 

ползване и за произведенията, 

обхванати от Маракешкия договор. Тези 
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права включват по-конкретно 

отнасящите се за възпроизвеждането, 

публичното разгласяване, 

предоставянето на разположение, 

разпространението и отдаването под 

наем, както е предвидено в Директива 

2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и 

Директива 2009/24/ЕО, както и 

съответните права по Директива 

96/9/ЕО. Тъй като обхватът на 

изключенията и ограниченията, 

изисквани по силата на Маракешкия 

договор, включва и произведения под 

формата на звукозапис — например 

аудиокниги, е необходимо тези 

изключения да се прилагат и за 

сродните права. 

права включват по-конкретно 

отнасящите се за възпроизвеждането, 

публичното разгласяване, 

предоставянето на разположение, 

разпространението и отдаването под 

наем, както е предвидено в Директива 

2001/29/ЕО, Директива 2006/115/ЕО и 

Директива 2009/24/ЕО, както и 

съответните права по Директива 

96/9/ЕО. Тъй като обхватът на 

изключенията и ограниченията, 

изисквани по силата на Маракешкия 

договор, включва и произведения под 

формата на звукозапис — например 

аудиокниги, е необходимо тези 

изключения да се прилагат и за 

сродните права. Прилагането на 

изключенията, предвидени в 

настоящата директива, не засяга 

други изключения в полза на лицата с 

увреждания, предвидени от 

държавите членки, като например 

личното ползване. 

 

Изменение   5 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Начините за ползване, 

определени в настоящата директива, 

включват изготвянето на копия в 

достъпен формат от самите 

бенефициери или от оправомощени 

субекти, задоволяващи техните 

потребности — били те публични или 

частни организации, по-специално 

библиотеки, учебни заведения и други 

организации с нестопанска цел, които 

като своя основна дейност или една от 

основните им дейности или обществено 

предназначение обслужват лица с 

увреждания, непозволяващи четенето на 

печатни материали. Тези начини на 

ползване следва да включват и 

изготвянето, за изключително ползване 

(7) Начините за ползване, 

определени в настоящата директива, 

включват също изготвянето на копия в 

достъпен формат от самите 

бенефициери или от оправомощени 

субекти, задоволяващи техните 

потребности — били те публични или 

частни организации, по-специално 

библиотеки, учебни заведения и други 

организации с нестопанска цел, които 

като своя основна дейност или една от 

основните им дейности или обществено 

предназначение обслужват лица с 

увреждания, непозволяващи четенето на 

печатни материали. Тези начини на 

ползване следва да включват и 

изготвянето, за изключително ползване 
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от бенефициера, на копия в достъпен 

формат от физическо лице, което прави 

това от името на бенефициера или му 

оказва помощ за това. 

от бенефициера, на копия в достъпен 

формат от физическо лице, което прави 

това от името на бенефициера или му 

оказва помощ за това. 

 

Изменение   6 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Задължителното изключение 

следва също така да ограничи правото 

на възпроизвеждане, така че да се даде 

възможност за всяко действие, което е 

необходимо, за да се промени, 

преобразува или адаптира дадено 

произведение или друг закрилян обект 

по такъв начин, че от него да се изготви 

копие в достъпен формат. Това включва 

предоставянето в копието в достъпен 

формат на необходимите средства за 

навигиране в информацията. 

(8) Задължителното изключение 

следва също така да ограничи правото 

на възпроизвеждане, така че да се даде 

възможност за всяко действие, което е 

необходимо, за да се промени, 

преобразува или адаптира дадено 

произведение или друг закрилян обект 

по такъв начин, че от него да се изготви 

копие в достъпен формат. Това включва 

също предоставянето в копието в 

достъпен формат на необходимите 

средства за навигиране в информацията. 

 

Изменение   7 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Изключението следва да 

позволява на оправомощените субекти 

да предоставят и разпространяват 

онлайн и офлайн в рамките на Съюза 

копия в достъпен формат на 

произведения или други закриляни 

обекти, обхванати от настоящата 

директива. 

(9) Изключението следва също да 

позволява на оправомощените субекти 

да предоставят и разпространяват 

онлайн и офлайн в рамките на Съюза 

копия в достъпен формат на 

произведения или други закриляни 

обекти, обхванати от настоящата 

директива. 

 

Изменение   8 

Предложение за директива 

Съображение 11 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С оглед на специфичния характер 

на изключението, целевия му обхват и 

необходимостта от правна сигурност за 

бенефициерите от него, на държавите 

членки следва да не се разрешава да 

налагат допълнителни изисквания за 

прилагането на изключението — 

например схеми за обезщетение или 

предварителна проверка дали на пазара 

са налични копия в достъпен формат. 

(11) С оглед на специфичния характер 

на изключението, целевия му обхват и 

необходимостта от правна сигурност за 

бенефициерите от него, на държавите 

членки следва да не се разрешава да 

налагат допълнителни изисквания за 

прилагането на изключението — 

например схеми за обезщетение или 

предварителна проверка дали на пазара 

са налични копия в достъпен формат. 

Такива допълнителни изисквания 

биха подложили на риск постигането 

на целта на изключенията, 

предвидени в настоящата директива, 

и на целта за улесняване на 

трансграничния обмен на копия в 

специални формати в рамките на 

единния пазар. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) При всяко обработване на лични 

данни съгласно настоящата директива 

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 Съвета, уреждаща обработването на 

лични данни, което може да се 

извършва от оправомощените субекти в 

рамките на настоящата директива и под 

надзора на компетентните органи на 

държавите членки, по-специално 

публичните независими органи, 

определени от държавите членки. 

(12) При всяко обработване на лични 

данни съгласно настоящата директива 

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 Съвета и с Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на 

Съвета1а, уреждащи обработването 

на лични данни, което може да се 

извършва от оправомощените субекти в 

рамките на настоящата директива и под 

надзора на компетентните органи на 

държавите членки, по-специално 

публичните независими органи, 
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определени от държавите членки. 

 __________________ 

 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) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение   10 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) 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. 

(13) 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 

Съюза, 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. 

 

Изменение   11 

Предложение за директива 

Съображение 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Съгласно Хартата на основните 

права на Европейския съюз 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. 

(14) Хартата на основните права на 

Европейския съюз забранява всяка 

форма на дискриминация, 

включително въз основа на увреждане, 

и предвижда, 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   12 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Съгласно Директива 

2001/29/ЕО държавите членки могат 
да продължат да предоставят дадено 

изключение или ограничение в полза на 

лица с увреждания в случаи, които не са 

обхванати от настоящата директива. 

(17) Държавите членки при всички 

положения ще трябва да постигнат 

договорености за изключения и 

ограничения в полза на лица с 

увреждания, включително в случаи, 

които не са обхванати от настоящата 

директива. 

 

Изменение   13 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Следователно в настоящата 

директива се зачитат основните права и 

се спазват принципите, признати по-

специално в Хартата на основните права 

на Европейския съюз. Настоящата 

директива следва да бъде тълкувана и 

прилагана в съответствие с тези права и 

принципи. 

(18) Следователно в настоящата 

директива се зачитат основните права и 

се спазват принципите, признати по-

специално в Хартата на основните права 

на Европейския съюз и Конвенцията 

на Организацията на обединените 

нации за правата на хората с 

увреждания. Настоящата директива 

следва да бъде тълкувана и прилагана в 

съответствие с тези права и принципи. 
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Изменение  14 

Предложение за директива 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) без оглед на други увреждания. 

Обосновка 

Маракешкият договор оставя възможност за включване на други видове увреждания. 

В съображение 16 и в член 7 от предложението за директивата се споменава 

възможността за по-късното включване и на други видове увреждания. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

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 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 

никое от нарушенията или 

уврежданията, посочени в параграф 2; 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

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, 

(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, 
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обучение, адаптивно четене или 

информация. 

обучение, адаптивно четене или 

информация, независимо от това дали 

върху нея се осъществява надзор от 

дадено правителство. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Държавите членки 

гарантират, че изключенията от 

авторското право и сродните му 

права не могат да бъдат отменяни 

чрез технологични мерки или с 

договор. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Държавите членки 

гарантират въвеждането на 

механизми за подаването на жалби и 

средства за защита, както и 

предоставянето им на ползвателите 

при спор във връзка с прилагането на 

мерките, посочени в настоящия член. 

Обосновка 

В предложението за директивата не се споменава нищо за механизми за подаване на 

жалби и средства за защита, които да бъдат въведени от държавите членки в 

случаите, в които бенефициерите са лишени от възможността за допустимо 

ползване. Такива механизми са предвидени в член 13, параграф 2 от предложението за 

директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в 

цифровия единен пазар (COM(2016)593). 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 
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Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Обработването на лични данни, 

извършвано в рамките на настоящата 

директива, се осъществява в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО. 

Обработването на лични данни, 

извършвано в рамките на настоящата 

директива, се осъществява в 

съответствие с Директиви 95/46/ЕО и 

2002/58/ЕО, както и с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета1a 

 _________________ 

 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) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

До [две години след датата на 

транспониране] Комисията представя 

доклад на Европейския парламент, 

Съвета и Европейския икономически и 

социален комитет относно наличието на 

вътрешния пазар в достъпни формати на 

произведения и други закриляни обекти, 

различни от определените в член 2, 

параграф 1, за бенефициери и на 

произведения и други закриляни обекти 

за лица с увреждания, различни от 

посочените в член 2, параграф 2. 

Докладът трябва да съдържа оценка на 

това дали следва да се обмисли 

изменение на приложното поле на 

настоящата директива. 

До [две години след датата на 

транспониране] Комисията представя 

доклад на Европейския парламент, 

Съвета и Европейския икономически и 

социален комитет относно наличието на 

вътрешния пазар в достъпни формати на 

произведения и други закриляни обекти, 

различни от определените в член 2, 

параграф 1, за бенефициери и на 

произведения и други закриляни обекти 

за лица с увреждания, различни от 

посочените в член 2, параграф 2. 

Докладът трябва да съдържа оценка на 

това дали следва да се обмисли 

разширяване на приложното поле на 

настоящата директива, така че 

други категории увреждания да могат 
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да се възползват от изключението и 

свързаното изготвяне на копия в 

достъпни формати, предвидени от 
настоящата директива. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-рано от [пет години след датата 

на транспониране] Комисията оценява 

настоящата директива и представя 

основните констатации на Европейския 

парламент, Съвета и Европейския 

икономически и социален комитет, 

придружени при необходимост от 

предложения за изменение на 

настоящата директива. 

Не по-късно от [пет години след датата 

на транспониране] Комисията оценява 

настоящата директива и представя 

основните констатации на Европейския 

парламент, Съвета и Европейския 

икономически и социален комитет, 

придружени при необходимост от 

предложения за изменение на 

настоящата директива. 
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