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ИЗМЕНЕНИЯ 001-031 
внесени от Комисията по правни въпроси

Доклад
Макс Андерсон A8-0102/2017
Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от 
определени произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с 
нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни 
материали

Предложение за регламент (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид Протокол № 2 
относно прилагането на принципите 
на субсидиарност и на 
пропорционалност към Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС),

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид член 26 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, както и 
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Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания („КПХУ на 
ООН“),

Изменение 3

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 г. 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 
материали в същата степен, както лица 

(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“), 
беше подписан от името на Съюза на 
30 април 2014 г.12, след като вече беше 
приет от Световната организация за 
интелектуална собственост през 
2013 г. 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 
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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.

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 4

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 
формати в полза на бенефициери между 
Съюза и трети държави, които са страни 
по Маракешкия договор, и да се 

(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 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 
износа и вноса на копия в достъпни 
формати в полза на бенефициерите 
между Съюза и трети държави, които са 



PE605.548/ 4

BG

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.

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. Следователно 
единственият подходящ инструмент е 
регламент.

Изменение 5

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, 
електронни 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 разпространявани 
и 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 6

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 
бенефициери 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 7

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Настоящият регламент следва 
да гарантира, че в съответствие с 
член 9 от Маракешкия договор 
договарящите се страни предоставят 
финансови и човешки ресурси с цел 
улесняване на международното 
сътрудничество между 
оправомощени субекти, на 
целесъобразното предлагане на копия 
в достъпен формат и на 
трансграничния обмен на такива 
копия.

Изменение 8

Предложение за регламент
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Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) С цел да се стимулира износът 
на копия в достъпен формат и на 
публикации, достъпни още при 
първоначалното си публикуване, т.е. 
публикации, изготвени от 
носителите на права в достъпен 
формат, следва да бъде създадена 
единна онлайн база данни в Съюза. 
Тази база данни следва да бъде 
обществено достъпна от трети 
държави, които са страни по 
Маракешкия договор. За да се улесни 
вносът на същите публикации, е 
важно да се осигури оперативна 
съвместимост на посочената база 
данни с базата данни ABC TIGAR 
(Trusted Intermediary Global Accessible 
Resources), хоствана от СОИС.

Обосновка

С новото съображение Европейската комисия се приканва да улесни обмена на 
информация чрез предоставяне на достъп до базата данни, както се предвижда в 
Директива [...] за трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Тази 
нова инициатива следва да се базира на съществуващата световна база данни, 
разработена от консорциума Accessible Book Consortium (ABC — Консорциум за 
достъпни книги) и хоствана от СОИС, и да продължи да бъде оперативно 
съвместима със нея.

Изменение 9

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 

(5) С цел да се повиши наличието на 
копия в достъпни формати и да се 
предотврати незаконното 
разпространение на произведения и 
други закриляни обекти, държавите 
членки следва да улесняват 
съгласуването на насоките за най-
добри практики между 
представителните групи на 
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задължения. оправомощените субекти, които 
извършват дейности по производство, 
разпространение или предоставяне на 
копия в достъпни формати, 
ползвателите и носителите на права. 
Следва да бъдат разработени 
правителствени насоки или най-добри 
практики във връзка с 
предоставянето на копия в достъпен 
формат на бенефициерите съгласно 
условията на Маракешкия договор, 
след консултации с представителни 
групи на оправомощените субекти, 
например библиотечни асоциации и 
библиотечни консорциуми, съвместно 
с други оправомощени субекти — 
производители на копия в достъпен 
формат, както и с ползватели, 
представители на гражданското 
общество и носители на права.

Изменение 10

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 директиви 
95/46/ЕО13 и 2002/58/ЕО13а на 
Европейския парламент и на Съвета 
и с Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета13б, 
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 
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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).
13а Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 година относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронните комуникации) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
13б Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 година 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 11

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Държавите членки следва да не 
налагат допълнителни условия за 
използването на изключенията, 
предвидени в настоящия регламент, 
включително схеми за обезщетение 
или предварителна проверка на 
търговската наличност на копията в 
достъпни формати.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) 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 13

Предложение за директива
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) КПХУ на ООН, по която ЕС е 
страна от 21 януари 2011 г. и която е 
обвързваща за държавите членки, 
гарантира на хората с увреждания 
правото на достъп до информация и на 
комуникация и правото на участие в 
трудовата сфера и в културния, 
икономическия, политическия 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 14

Предложение за регламент
Съображение 8
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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, 
която забранява всички форми на 
дискриминация, и по-специално 
членове 21 и 26 от нея, в които се 
забранява дискриминацията, основана 
на увреждане, и се признава и зачита 
правото на хората с увреждания да се 
ползват от мерките, предназначени 
да гарантират тяхната 
независимост, тяхната социална и 
професионална интеграция и 
тяхното участие в живота на 
общността. Настоящият регламент 
следва да бъде тълкуван и прилаган в 
съответствие с тези права и принципи.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В срок от една година 
Комисията следва да представи 
стратегически план за действие, за да 
се насърчи постигането на целите на 
Маракешкия договор, със специален 
акцент върху осигуряването на 
всеобхватен трансграничен обмен с 
трети държави, с цел да се 
предоставят произведения от 
областта на образованието и 
културата на разположение на 
лицата с нарушено зрение.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
правилата за трансграничен обмен на 
копия в достъпни формати на 
определени произведения и други 
закриляни обекти между Съюза и трети 
държави, които са страни по 
Маракешкия договор, без разрешение от 
страна на притежателя на съответното 
право, в полза на слепи хора, лица с 
нарушено зрение или с други 
увреждания, които не им позволяват 
четенето на печатни материали.

С настоящия регламент се определят 
правилата за трансграничен обмен на 
копия в достъпни формати на 
определени произведения и други 
закриляни обекти между Съюза и трети 
държави, които са страни по 
Маракешкия договор, без разрешение от 
страна на притежателя на съответното 
право, в полза на слепи хора, лица с 
нарушено зрение или с други 
увреждания, които не им позволяват 
четенето на печатни материали. Той 
има за цел ефективно да гарантира 
правото на тези лица да участват в 
културния, икономическия и 
социалния живот на равна основа с 
останалите.

Изменение 17

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 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, или в 
цифрови формати, например 
електронна книга — която е защитена 
с авторско право или сродните му права 
и която е публикувана или по друг 
законен начин е направена публично 
достояние;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — алинея 2 — уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „бенефициер“ е: (2) „бенефициер“ е, независимо от 
всякакви други увреждания:

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 19

Предложение за директива
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 сетивно увреждане или 
друго увреждане — включително 
дислексия или всякакво друго 
когнитивно увреждане, в резултат на 
което практически не може да чете 
печатни материали в същата степен, 
както лице без такова увреждане; или

Изменение 20

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 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;

Обосновка

Важно е да се изтъкне нетърговският аспект на копията, като допълнително се 
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поясни определението за оправомощени субекти и техните действия на нестопански 
принцип.

Изменение 21

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, оправомощена или 
призната от държавата членка, в 
която е установена, чиято основна 
дейност или една от основните ѝ 
дейности или обществено 
предназначение е да предоставя с 
нестопанска цел на бенефициерите 
достъп до образование, обучение, 
адаптивно четене или информация.

Обосновка

С това изменение се цели допълването на определението на Комисията за 
оправомощен субект, като се взема под внимание определението в Маракешкия 
договор, където се уточнява от кого трябва да са законово определени или признати 
тези субекти.

Изменение 22

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 защита и че те са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
прилагането на мерките, посочени в 
членове 3 и 4.

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 
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случай че бенефициерите са възпрепятствани при възползването от 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“, за да гарантират 
ефективното прилагане на Договора.

Изменение 23

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:

Обосновка

Този текст е взет от член 2, буква в) от Маракешкия договор.

Изменение 24

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

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1 — буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение
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г) публикува и актуализира — по 
възможност на свой уебсайт, 
информация за начина, по който 
изпълнява задълженията, определени в 
букви а) до в).

г) публикува и актуализира — по 
възможност на свой уебсайт или чрез 
други онлайн или офлайн канали, 
информация за начина, по който 
изпълнява задълженията, определени в 
букви а) до в).

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оправомощен субект, установен в 
държава членка, който извършва 
действията, посочени в членове 3 и 4, 
предоставя при поискване на всеки 
бенефициер или носител на права 
следната информация:

2. Оправомощен субект, установен в 
държава членка, който извършва 
действията, посочени в членове 3 и 4, 
предоставя при поискване по достъпен 
начин на всеки бенефициент или 
носител на права следната информация:

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 — алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки подпомагат 
своите оправомощени субекти при 
предоставянето на информация 
относно техните практики по 
членове 3 и 4, както чрез обмен на 
информация между оправомощените 
субекти, така и чрез предоставянето 
на информация относно техните 
политики и практики — 
включително политиките и 
практиките във връзка с 
трансграничния обмен на копия в 
достъпен формат — на 
заинтересованите лица и на членове 
на обществеността, по 
целесъобразност.
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Обосновка

Този текст е взет от член 9, параграф 2 от Маракешкия договор.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възложените на 
оправомощените субекти 
задължения, определени в настоящия 
член, се изпълняват при спазване на 
принципа на пропорционалност.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки подпомагат 
обмена на информация и най-добри 
практики между оправомощените 
субекти, с цел да се насърчава 
ефективно достъпът до адаптирани 
произведения или закриляни обекти.

Изменение 30

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 директиви 95/46/ЕО1а и 
2002/58/ЕО1б на Европейския 
парламент и на Съвета и с Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета1в.
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__________________
1а Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 година 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).
1б Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 година относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронните комуникации) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
1в Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 година 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/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 31

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.

В срок до [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.
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