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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy 

o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám 

či osobám s jinými poruchami čtení 

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12629/2017), 

– s ohledem na Marrákešskou smlouvu o usnadnění přístupu k publikovaným dílům 

nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení 

(5905/2015), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu 

s článkem 114 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy 

o fungování Evropské unie (C8-0375/2017), 

– s ohledem na posudek Soudního dvora ze dne 14. února 20171,  

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0400/2017), 

1. uděluje souhlas s uzavřením Marrákešské smlouvy; 

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám 

a parlamentům členských států a Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO). 

                                                 
1 Posudek Soudního dvora ze dne 14. února 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Marrákešská smlouva1, která byla přijata 27. června 2013, je součástí souboru mezinárodních 

smluv v oblasti autorského práva, který spravuje Světová organizace duševního vlastnictví 

(WIPO). Obsahuje zřetelné hledisko humanitárního a sociálního rozvoje a jejím hlavním 

cílem je zavést soubor povinných omezení a výjimek, z nichž budou mít prospěch osoby 

nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení.  

Cílem smlouvy je zjednodušit přístup osob se zrakovým postižením a poruchami čtení 

k dílům v přístupném formátu a současně chránit držitele práv. Pro tyto účely sjednocuje 

smlouva výjimky ze systému mezinárodního autorského práva a umožňuje přeshraniční 

výměnu kopií děl vytvořených v přístupném formátu. 

Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu úspěšně dokončil interinstitucionální 

jednání o balíčku právních předpisů o provedení Marrákešské smlouvy do právních předpisů 

EU. Parlament a Rada podepsaly směrnici i nařízení dne 13. září 20172. Zpravodaj s radostí 

vítá rozhodnutí Rady uzavřít tuto mezinárodní smlouvu. Jedná se o další důležitý krok 

směrem k plnému provedení důležitého právního předpisu autorského práva.  

 

                                                 
1 Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám 

či osobám s jinými poruchami čtení. 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených 

způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve 

prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně 

směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti (Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 6) a nařízení (EU) 2017/1563 Evropského parlamentu a Rady ze dne 

13. září 2017 o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů 

chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob 

nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 

1). 
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