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определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско 

право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено 

зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни 

материали (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Уважаеми господин Председател, 

На заседанието си от 11—12 април 2017 г. комисията по правни въпроси взе под 

внимание факта, че в хода на текущите междуинституционални преговори по 

законодателния пакет относно прилагането 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 („Маракешкия 

договор“) беше постигнато предварително съгласие за изменение на правното 

основание, предвидено в предложението на Комисията за регламент относно 

трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от 

определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и 

сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други 

увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. По-конкретно беше 

предложено да се замени член 207 от ДФЕС с член 114 от ДФЕС. 

 

Поради това комисията по правни въпроси взе решение в съответствие с член 39, 

параграф 2 от Правилника за дейността да изготви становище за проверка на правното 

основание на горепосоченото предложение, и по-специално на евентуалната замяна на 

член 207 от ДФЕС с член 114 от ДФЕС. 

 

Комисията по правни въпроси разгледа горепосочения въпрос на своето заседание от 

29—30 май 2017 г. 
 

I – Контекст 

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

интелектуална собственост (СОИС) и на 30 април 2014 г. беше подписан от името на 

ЕС.  

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 и 

други печатни материали между държавите, които са страни по Договора.  

С цел да се даде възможност на Съюза да изпълнява своите задължения съгласно 

Маракешкия договор, и по-специално разпоредбите, свързани с трансграничния обмен 

на копия в достъпен формат, вноса на копия в достъпен формат и сътрудничеството с 

цел улесняване на трансграничния обмен, Комисията прие предложение за регламент 

на 14 септември 2016 г.  

Предвиденото от Комисията в нейното предложение правно основание е член 207 от 

ДФЕС. Логиката за това е видна от аргументите на Комисията, изтъкнати пред Съда в 
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рамките на производство 3/15.1 Според Комисията основната цел на Маракешкия 

договор е да улесни трансграничния обмен на копия в достъпен формат, като по този 

начин постигне целта за либерализация на международната търговия. Комисията счита, 

че Маракешкият договор представлява инструмент на общата търговска политика.  

II – Относим член от Договорите 

Член 207 от ДФЕС в дял II, озаглавен „Обща търговска политика“, е представен като 

правно основание в предложението на Комисията и гласи, както следва:  

Член 207 

(предишен член 133 от ДЕО) 

 

1. Общата търговска политика се основава на единни принципи, по-специално по 

отношение на промените в тарифните ставки, сключването на тарифни и търговски 

споразумения в областта на търговията със стоки и услуги, и търговските аспекти 

на интелектуалната собственост, преките чуждестранни инвестиции, 

уеднаквяването на мерките за либерализиране, експортната политика, както и 

мерките за търговска защита, включително онези, които следва да се предприемат в 

случай на дъмпинг или субсидии. Общата търговска политика се провежда съгласно 

принципите и целите на външната дейност на Съюза. 

 

2. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти в 

съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки за 

определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика. 

 

 [...] 

ІІІ – Предложеното правно основание 

Вследствие на становището на Съда A-3/15 Съветът предложи по време на 

междуинституционалните преговори да промени правното основание на 

предложението за регламент на член 114 от ДФЕС.  

Дял VIІ – Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването 

на законодателствата 

Глава 3 

Сближаване на законодателствата 

Член 114 

(предишен член 95 от ДЕО) 

1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се прилагат 

за постигане на целите, заложени в член 26. Европейският парламент и Съветът, 

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след 

консултация с Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване 

на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите 

                                                 
1 Становище A-3/15, EU:C:2017:114, т. 25 – 30. 
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членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар. 

IV – Съдебната практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание 

Съдът традиционно разглежда въпроса за целесъобразното правно основание като 

въпрос от първостепенно значение, който гарантира спазване на принципа на 

предоставена компетентност (член 5 от ДЕС) и определя естеството и обхвата на 

компетентността на Съюза.1 Съгласно установената съдебна практика на Съда 

„изборът на правното основание на общностен акт трябва да се основава на 

обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред 

които са по-специално целта и съдържанието на акта“.2 Изборът на неправилно 

правно основание може следователно да представлява основание за отмяна на 

въпросния акт. В този контекст желанието на дадена институция за по-активно участие 

в приемането на дадена мярка, обстоятелствата, при които дадена мярка е приета, както 

и работата, извършена в други аспекти в рамките на действията, обхванати от дадена 

мярка, не са от значение за определяне на правилното правно основание.3  

Ако при проверката на акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от две 

части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща, 

докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 

основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 

преобладаващата цел или съставна част.4 Въпреки това, когато даден акт преследва 

едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно свързани 

съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на другата(ите) или да 

е опосредена от нея (тях), такъв акт трябва да бъде основан на съответните различни 

правни основания,5 ако процедурите, предвидени за съответните правни основания, не 

са несъвместими с правото на Европейския парламент и не го накърняват.6 

V – Цел и съдържание на предложената мярка 

Целта на предложението за регламент, както е посочено от Комисията в нейния 

обяснителен меморандум, е да се изпълнят задълженията на Съюза съгласно 

Маракешкия договор по отношение на обмена на копия в достъпни формати между 

Съюза и трети държави, които са страни по Договора.  

Член 1, в който се определят предметът и приложното поле на предложението, 

предвижда, че с регламента 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 

                                                 
1 Становище 2/00 от 2001 г. (Recueil, стр. I-9713, точка 5). 
2 Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (C-45/86, Recueil, стр. 1439, 

точка 5); Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585). 
3 Решение от 4 април 2000 г. по дело Комисия/Съвет (C-269/97, Recueil, стр. I-2257, точка 44). 
4 Решение от 22 октомври 2013 г., Комисия/Съвет, C-137/12, EU:C:2013:675, т. 53; Решение от 6 

септември 2012 г., Парламент/Съвет, C-490/10, EU:C:2012:525, т. 45; Решение от 6 ноември 2008 г. по 

дело Парламент/Съвет (C-155/07, Сборник, стр. I-08103, точка 34). 
5 Решение от 11 септември 2003 г. по дело Комисия/Съвет (C-211/01, Recueil, стр. І-08913, точка 40); 

Решение от 10 януари 2006 г. по дело Комисия/Европейски парламент и Съвет (C-178/03, Recueil, стр. I-

107, точки 43 – 56). 
6 Решение от 11 юни 1991 г. по дело Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“) (C-300/89, Recueil, стр. I-2867, 

точки 17 – 25); Решение от 3 декември 1996 г., Португалия/Съвет (C-268/94, Recueil, стр. I-6177). 
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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.  

Членове 3 и 4 от предложението за регламент произхождат от членове 5 и 6 от 

Маракешкия договор, които налагат някои задължения на договарящите се страни във 

връзка с трансграничния обмен на копия в достъпен формат. По-конкретно член 3 

гласи, че копия на произведения в достъпен формат, които са направени на основание 

Маракешкия договор във всяка държава членка, могат да бъдат разпространявани, 

разгласявани или предоставяни на бенефициери, установени в трети държави, страни 

по Маракешкия договор. Член 4 създава възможност за внос и достъп до копия в 

достъпен формат, 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. 

VI – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание 

Комисията предложи член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

като целесъобразно правно основание за определяне на режимите за внос и износ с цел 

укрепване на някои видове трансграничен обмен на копия в достъпен формат. Член 207 

от ДФЕС предвижда възможността Европейският парламент и Съветът, като действат 

чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат 

мерки за определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика. 

В становището си от 14 февруари 2017 г. Съдът прие, че сключването на Маракешкия 

договор не попада в обхвата на общата търговска политика съгласно определението по 

член 207 ДФЕС. 

Според Съда „основната цел на Маракешкия договор е да се подобри положението на 

засегнатите лица, като с различни средства, сред които улесненото разпространение 

на копия в достъпен формат, се подобри достъпът на тези лица до публикувани 

произведения“.1 По-конкретно Съдът приема, че членове 5, 6 и 9 от Маракешкия 

договор, които се отнасят до трансграничния обмен на копия в достъпен формат, „не 

целят конкретно да насърчават, улесняват или уреждат международната търговия с 

копия в достъпен формат, а действително да подобрят положението на засегнатите 

лица, като улеснят достъпа им до копия в достъпен формат, възпроизвеждани в 

други договарящи страни“.2  

Съдът заключава, че трансграничният обмен, предвиден от Маракешкия договор, не 

може да се приравни на осъществявана с търговска цел международна търговия. 

Сключването на Маракешкия договор не попада в обхвата на общата търговска 

политика съгласно определението по член 207 ДФЕС.3 

Като се има предвид, че предложението за регламент има за цел изпълнението на 

задължения по силата на Маракешкия договор във връзка с трансграничния обмен на 

копия в достъпен формат, и по-конкретно на членове 5, 6 и 9, и в контекста на 

                                                 
1 Становище A-3/15, точка 70. 
2 Становище A-3/15, точка 89. 
3 Становище A-3/15, точки 91 и 101. 
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посоченото по-горе следва, че член 207 от ДФЕС не може да се счита за валидно 

правно основание за предложения регламент. 

В същото становище Съдът посочва, че режимите за внос и износ, предвидени от 

Маракешкия договор, ще трябва да бъдат приложени в рамките на хармонизираната с 

Директива 2001/29 област,1 „доколкото в крайна сметка тяхната цел е да разрешат 

публичното разгласяване или разпространението на територията на договаряща 

страна на копия в достъпен формат, публикувани в друга договаряща страна, без да 

се иска съгласие от носителите на права.“ 

Директива 2001/29 се основава на член 114 от ДФЕС и има за цел да предостави 

хармонизирана правна рамка в областта на авторското право и сродните му права в 

информационното общество, когато това е необходимо за правилното функциониране 

на вътрешния пазар. 

Текстът, договорен между Съвета и Парламента, възприема становището на Съда, като 

предвижда режимите за внос и износ да бъдат прилагани в областта, хармонизирана с 

Директива 2001/29: 

Член 1: „С настоящия регламент се определят единни правила 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, 

хора с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на 

печатни материали, в рамките на областта, хармонизирана с Директива 2001/29 и 

Директива [...], за да не се възпрепятства хармонизирането на изключителните 

права и изключенията от тях на вътрешния пазар.“  

Съображение 2: „С настоящия регламент се цели [...] определянето на единни условия 

за този износ и внос в рамките на областта, хармонизирана с Директива 2001/29 и 

Директива [...], за да се гарантира, че тези мерки се прилагат последователно на 

вътрешния пазар и не застрашават хармонизирането на изключителните права и 

изключенията от тях.“ 

Следователно член 114 от ДФЕС би могъл да бъде целесъобразно правно основание за 

предложението за регламент. 

VII – Заключение и препоръки 

С оглед на горепосоченото и вследствие на становището на Съда от 14 февруари 

2017 г., тъй като целта на предложението на Комисията не е да насърчава, улеснява или 

урежда международната търговия с копия в достъпен формат, а по-скоро да подобри 

положението на бенефициерите, като улесни достъпа на тези лица до копия в достъпен 

формат, можем да заключим, че предложеният регламент не може да се основава на 

член 207 от ДФЕС, както е предвидено в предложението на Комисията.  

След като разгледахме предложението, направено от Съвета по време на 

междуинституционалните преговори, предложеният регламент да се основава на 

                                                 
1 Становище A-3/15, точка 112. 



 

RR\1121784BG.docx 7/7 PE594.172v02-00 

 BG 

член 114 ДФЕС, вместо на член 207 ДФЕС, и като имаме предвид факта, че режимите 

за вноса и износа, предвидени от предложената мярка, в крайна сметка имат за цел да 

разрешат публичното разгласяване или разпространението на територията на 

договаряща страна на копия в достъпен формат, публикувани в друга договаряща 

страна, без да се иска съгласие от носителите на права, и ще трябва да бъдат приложени 

в рамките на хармонизираната с Директива 2001/29 област, която се основава на 

член 114 от ДФЕС, можем да заключим, че предложеният регламент би могъл да се 

основава по-скоро на член 114 от ДФЕС. 

Поради това комисията по правни въпроси следва да препоръча член 114 от ДФЕС за 

целесъобразно правно основание на предложения регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в 

достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с 

авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или 

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

На заседанието си от 30 май 2017 г. комисията по правни въпроси реши съответно с 

единодушие1, че правилното правно основание за предложения регламент е член 114 от 

ДФЕС.  

С уважение, 

 

 

 

Павел Свобода 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

                                                 
1 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан-Мари Кавада (заместник-

председател), Мади Делво (заместник-председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин 

Бутоне, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Евелин Гебхарт, Лидия Йоанна 

Герингер де Оденберг, Костас Хрисогонос, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и 

Пинту, Жуан Пимента Лопеш, Виржини Розиер, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Ярослав Валенса, Йозеф 

Вайденхолцер, Косма Злотовски, Тадеуш Звефка. 


