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Въпрос с искане за устен отговор  O-000002/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Lucy Nethsingha
от името на комисията по правни въпроси

Относно: Триизмерно отпечатани нелегални предмети

Триизмерният печат е технология със значителен икономически потенциал за европейските 
предприятия, най-вече за малките иновативни предприятия и много държави започнаха да 
приемат стратегии за насърчаване на нейното развитие. Технологията обаче поражда и 
специфични правни и етични въпроси. Различни проучвания на Комисията разкриха 
съществуването на пропуски в законодателството на ЕС относно употребата на триизмерния 
печат. Неотдавнашните трагични събития поставиха на дневен ред проблема и потвърдиха 
необходимостта от действие на равнището на ЕС. На 9 октомври 2019 г. двама души бяха 
убити и други двама ранени в Хале, Германия, когато нападател се опита да влезе в синагога 
по време на еврейския празник Йом Кипур. Нападателят е използвал триизмерно копие на 
оръжие, чиято схема е качил в Туитър. В доклада си, приет впоследствие от Парламента под 
формата на резолюция от 3 юли 2018 г. 1 , комисията по правни въпроси вече изрази 
загриженост не само относно производството на оръжия, експлозиви, наркотици и други опасни 
продукти в контекста на триизмерния печат, но и относно проблемите, свързани с гражданската 
отговорност и правата върху интелектуалната собственост. Предвид неотложния характер на 
въпроса, комисията по правни въпроси би искала да попита Комисията:

1. Как възнамерява да се справи с проблемите, свързани с употребата на триизмерно 
отпечатани нелегални предмети?

2. Възнамерява ли да предприеме някакви (законодателни) действия въз основа на 
настоящи и предишни поручвания и оценки? В случай на положителен отговор – върху кои 
мерки на Съюза тези мерки евентуално биха оказали въздействие?

3. Какъв е графикът за действията, които Комисията възнамерява да предприеме? Какво ще 
направи Комисията, за да осигури навременен отговор?

4. Какъв напредък е постигнат по отношение на действията, които Комисията се ангажира да 
предприеме като последващи действия по резолюцията на Парламента от 2018 г.?

Внесен: 06/01/2020

Краен срок: 07/04/2020

1 Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно триизмерния печат като 
предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската 
отговорност (Приети текстове, P8_TA(2018)0274).


