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szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló megengedett felhasználási módjai
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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésnek (EUSZ) és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésnek 
(EUMSZ) a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
2. jegyzőkönyvére,

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 26. cikkére, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezményre (UNCRPD),
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
rögzíti a tájékoztatáshoz (11. cikk) és az 
oktatáshoz való jogot (14. cikk).

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vakok, látássérültek és nyomtatott 
szöveget használni képtelen személyek 
továbbra is számos akadályba ütköznek a 
szerzői és szomszédos jogok védelme alá 
tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott 
anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. 
Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, 
hogy az említett művek hozzáférhető 
formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, 
és terjesztésük javuljon a belső piacon.

(3) A vakok, látássérültek és nyomtatott 
szöveget használni képtelen személyek 
továbbra is számos akadályba ütköznek a 
szerzői és szomszédos jogok védelme alá 
tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott 
anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. 
Tekintettel az információhoz való 
hozzáférés jogának, valamint a kulturális, 
gazdasági, politikai és társadalmi életben 
másokkal azonos alapon való részvételhez 
való jognak az ilyen személyeknek való 
megadásához fűződő társadalmi 
érdekekre, intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy az említett művek 
hozzáférhető formátumú példányai 
elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük 
javuljon a belső piacon, az ezen 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesítésével, a tudáshoz és információhoz 
való hozzáférés biztosítása érdekében.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vakok, látássérültek és nyomtatott 
szöveget használni képtelen személyek 

(4) A vakok, látássérültek és nyomtatott 
szöveget használni képtelen személyek 
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megjelent művekhez való hozzáférésének 
megkönnyítéséről szóló marrákesi 
szerződést (a továbbiakban: a marrákesi 
szerződés) az Unió nevében 2014. április 
30-án írták alá23. A szerződés célja 
elérhetőbbé tenni a jogvédett művek és 
más tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányait a vakok, látássérültek és 
nyomtatott szöveget használni képtelen 
személyek számára. A marrákesi szerződés 
előírja a szerződő feleknek, hogy a szerzői 
jog és a szomszédos jogok jogosultjainak 
jogai tekintetében alkalmazzanak 
kivételeket és korlátozásokat egyes művek 
és más tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányainak előállítása és terjesztése, 
valamint az említett példányok nemzetközi 
cseréje tekintetében. A marrákesi szerződés 
Unió általi megkötése szükségessé teszi az 
uniós jog kötelező kivételek révén történő 
kiigazítását a szerződés hatálya alá tartozó 
felhasználási módok, művek és 
kedvezményezett személyek tekintetében. 
Ez az irányelv azon kötelezettségek 
végrehajtására irányul, amelyeket az 
Uniónak a marrákesi szerződés értelmében 
harmonizált módon kell teljesítenie annak 
biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó 
intézkedések alkalmazása a belső piac 
egészén következetes legyen.

megjelent művekhez való hozzáférésének 
megkönnyítéséről szóló marrákesi 
szerződést (a továbbiakban: a marrákesi 
szerződés) az Unió nevében 2014. április 
30-án23 írták alá, miután a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete már 2013-ban 
elfogadta. A szerződés célja elérhetőbbé 
tenni a jogvédett művek és más tartalmak 
hozzáférhető formátumú példányait, illetve 
fokozni azok határokon átnyúló cseréjét a 
vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget 
használni képtelen személyek számára. A 
marrákesi szerződés előírja a szerződő 
feleknek, hogy a szerzői jog és a 
szomszédos jogok jogosultjainak jogai 
tekintetében alkalmazzanak kivételeket és 
korlátozásokat egyes művek és más 
tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányainak előállítása és terjesztése, 
valamint az említett példányok nemzetközi 
cseréje tekintetében. A marrákesi szerződés 
Unió általi megkötése szükségessé teszi az 
uniós jog kötelező és harmonizált 
kivételek révén történő kiigazítását a 
szerződés hatálya alá tartozó felhasználási 
módok, művek és kedvezményezett 
személyek tekintetében. Ez az irányelv 
azon kötelezettségek végrehajtására 
irányul, amelyeket az Uniónak a marrákesi 
szerződés értelmében harmonizált módon 
kell teljesítenie annak biztosítása 
érdekében, hogy a szóban forgó 
intézkedések alkalmazása a belső piac 
egészén következetes legyen.

_________________ _________________
23A Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU 
határozata a vakok, látássérültek és 
nyomtatott szöveget használni képtelen 
személyek megjelent művekhez való 
hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 
marrákesi szerződésnek az Európai Unió 
nevében történő aláírásáról (HL L 115., 
2014.4.17., 1. o.)

23A Tanács 2014/221/EU határozata (2014. 
április 14.) a vakok, látássérültek és 
nyomtatott szöveget használni képtelen 
személyek megjelent művekhez való 
hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 
marrákesi szerződésnek az Európai Unió 
nevében történő aláírásáról (HL L 115., 
2014.4.17., 1. o.)

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
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5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezen irányelv kedvezményezettjei a 
vakok és azok a személyek, akiknek 
látássérülése nem javítható olyan 
mértékben, hogy látásfunkciójuk 
lényegében megegyezzen az említett 
sérüléssel nem küzdő személyek 
látásfunkciójával, valamint az érzékelési 
vagy olvasási nehézséggel, többek között a 
diszlexiával küzdő személyek, akik ennek 
következtében képtelenek nyomtatott 
műveket a sérüléssel vagy nehézséggel 
nem küzdő személyekhez hasonlóan 
olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi 
fogyatékosság miatt képtelenek könyvet 
tartani vagy lapozni, vagy az olvasást 
rendes esetben lehetővé tevő mértékben 
szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az 
ezen irányelv által bevezetett intézkedések 
célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, 
folyóiratok, újságok, magazinok vagy 
egyéb írásos formában lévő művek, kották 
és más nyomtatott anyagok – ideértve az 
audio formában, akár digitálisan, akár 
analóg módon rögzítetteket is – olyan 
formátumú példányait, amelyek az említett 
műveket és más tartalmakat lényegében 
ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban 
forgó személyek számára, mint a sérüléssel 
vagy nehézséggel nem küzdő személyek 
számára. A hozzáférhető formátumok közé 
tartozik a Braille-írás, a nagyított betűs 
nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a 
hangoskönyvek és a rádiós 
műsorszolgáltatás.

(5) Ezen irányelv kedvezményezettjei a 
vakok és azok a személyek, akiknek 
látássérülése nem javítható olyan 
mértékben, hogy látásfunkciójuk 
lényegében megegyezzen az említett 
sérüléssel nem küzdő személyek 
látásfunkciójával, valamint az érzékelési 
vagy olvasási nehézséggel, többek között a 
diszlexiával vagy bármely egyéb tanulási 
zavarral küzdő személyek, akik ennek 
következtében képtelenek nyomtatott 
műveket a sérüléssel vagy nehézséggel 
nem küzdő személyekhez hasonlóan 
olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi 
fogyatékosság miatt képtelenek könyvet 
tartani vagy lapozni, vagy az olvasást 
rendes esetben lehetővé tevő mértékben 
szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. 
Ezért az ezen irányelv által bevezetett 
intézkedések célja, hogy elérhetőbbé 
tegyék a könyvek, többek között e-
könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok 
vagy egyéb írásos formában lévő művek, 
kották és más nyomtatott anyagok – 
ideértve az audio formában, akár 
digitálisan, akár analóg, online vagy 
offline módon rögzítetteket is – olyan 
formátumú példányait, amelyek az említett 
műveket és más tartalmakat lényegében 
ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban 
forgó személyek számára, mint a sérüléssel 
vagy nehézséggel nem küzdő személyek 
számára. A hozzáférhető formátumok közé 
tartozik a Braille-írás is, a nagyított betűs 
nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a 
hangoskönyvek és a rádiós 
műsorszolgáltatás.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az irányelvnek ezért kötelező 
kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog 
által harmonizált és a marrákesi szerződés 
hatálya alá tartozó felhasználási módok és 
művek szempontjából releváns jogok 
tekintetében. Ezek közé tartoznak 
különösen a többszörözéshez, a 
nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a 
rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez 
és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK 
irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és 
a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, 
valamint a 96/9/EK irányelvben említett 
kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi 
szerződés által előírt kivételek és 
korlátozások hatálya kiterjed az audio 
formátumú művekre, például a 
hangoskönyvekre is, a szóban forgó 
kivételeket a szomszédos jogokra is 
alkalmazni kell.

(6) Az irányelvnek ezért kötelező 
kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog 
által harmonizált és a marrákesi szerződés 
hatálya alá tartozó felhasználási módok és 
művek szempontjából releváns jogok 
tekintetében. Ezek közé tartoznak 
különösen a többszörözéshez, a 
nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a 
rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez 
és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK 
irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és 
a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, 
valamint a 96/9/EK irányelvben említett 
kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi 
szerződés által előírt kivételek és 
korlátozások hatálya kiterjed az audio 
formátumú művekre, például a 
hangoskönyvekre is, a szóban forgó 
kivételeket a szomszédos jogokra is 
alkalmazni kell. Az ebben az irányelvben 
előírt kivételek alkalmazása nem sértheti a 
tagállamok által a fogyatékossággal élő 
személyekre vonatkozóan előírt egyéb 
kivételeket.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kötelező kivételnek emellett 
korlátoznia is kell a többszörözési jogot 
annak érdekében, hogy szükség esetén 
lehetővé tegye a műnek vagy más 
tartalomnak a hozzáférhető formátumú 
példány előállításához szükséges 
módosítását, konvertálását, illetve 
adaptálását. Ez kiterjed az 
információnavigációs funkció biztosítására 
is a hozzáférhető formátumú 
példányokban.

(8) Szükséges az is, hogy a kötelező 
kivétel emellett korlátozza a többszörözési 
jogot annak érdekében, hogy szükség 
esetén lehetővé tegye a műnek vagy más 
tartalomnak a hozzáférhető formátumú 
példány előállításához szükséges 
módosítását, konvertálását, illetve 
adaptálását. Ez kiterjed az 
információnavigációs funkció biztosítására 
a hozzáférhető formátumú példányokban, 
valamint kiterjed a meglévő, a 
kedvezményezett személyek bizonyos 
csoportjai számára már hozzáférhető 
kiadványoknak olyan más 
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kedvezményezett személyek igényeihez 
való adaptálásához szükséges 
tevékenységekre is, akiknek a műhöz való 
megfelelő hozzáféréshez alternatív 
formátumokra van szükségük. 
Engedélyezni kell a mű kölcsönzését a 
kedvezményezett személyek számára.

Indokolás

A módosítás egyértelműsíteni kívánja a 3. cikkben említett kivétel által engedélyezett 
„szükséges tevékenységek” meghatározását. Egy adott fájlformátum hozzáférhető lehet a 
fogyatékossággal élő személyek bizonyos csoportjai (például a látássérültek) számára, míg 
mások (például a diszlexiások) számára nem. Ebben az esetben annak ellenére, hogy egy fájlt 
nem kell átalakítani ahhoz, hogy vak vagy látássérült kedvezményezett személyek használni 
tudják, a diszlexiások számára hozzáférhetővé tételéhez szükség van átalakításra. Lehetővé 
kell tenni a kölcsönzést is.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kivételnek lehetővé kell tennie a 
felhatalmazott szervezetek számára, hogy 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek 
és más tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányait előállítsák és online vagy offline 
terjesszék az Unión belül.

(9) A kivételnek lehetővé kell tennie a 
felhatalmazott szervezetek számára, hogy 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek 
és más tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányait a megfelelő meglévő uniós 
jogszabályokkal összhangban előállítsák 
és online vagy offline terjesszék az Unión 
belül. Az irányelv nem ír elő 
kötelezettséget a felhatalmazott 
szervezetek számára a példányok 
előállítása és terjesztése tekintetében. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amikor a piac nem képes 
hozzáférést biztosítani, a jogosultak 
szerepe a műveik látássérült vagy 
nyomtatott szöveget más okból használni 
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képtelen személyek számára 
hozzáférhetővé tételében éppoly fontos, 
mint az ebben az irányelvben 
meghatározott kivételek, ha a szövegalapú 
művek rendelkezésre állásának javításáról 
van szó.

Indokolás

Az új preambulumbekezdés a marrákesi szerződés egyik preambulumbekezdésére utal. 
Felhívja a figyelmet a megfelelő korlátozások és kivételek, valamint a jogosultak által a 
művek látássérültek számára hozzáférhetővé tételében játszott szerep egyenlő fontosságára a 
tekintetben, hogy véget érjen a vak és látássérült személyek millióinak „könyvéhsége”.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A tagállamok közötti csere 
támogatása érdekében az Európai Unió 
Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) 
létre kell hoznia és működtetnie kell egy 
egységes, nyilvánosan hozzáférhető online 
adatbázist, amely információt tartalmaz a 
felhatalmazott szervezetekről, valamint 
bibliográfiai adatokat a felhatalmazott 
szervezetek által előállított és 
rendelkezésre bocsátott, hozzáférhető 
formátumú művekről. Ennek az 
adatbázisnak tartalmaznia kell a már 
eleve hozzáférhető formában előállított 
kiadványokra vonatkozó információkat is, 
nevezetesen a kiadók által hozzáférhető 
formátumban készített kiadványokról, és 
biztosítani kell az átjárhatóságot az 
adatbázis és a WIPO által működtetett 
ABC TIGAR (Trusted Intermediary 
Global Accessible Resources) adatbázis 
között.

Indokolás

Az új preambulumbekezdés felhívja az Európai Bizottságot az információcsere 
megkönnyítésére azáltal, hogy létrehoz egy egységes adatbázist a hozzáférhető formátumú 
példányok számára, ideértve a kiadók által már eleve hozzáférhető formátumban előállított 
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könyveket is. Ennek az új kezdeményezésnek a WIPO-n keresztül elérhető, az Accessible Book 
Consortium által fejlesztett meglévő globális adatbázisra kell épülnie, és azzal 
interoperábilisnek kell maradnia.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, 
annak jól meghatározott hatókörére, 
valamint arra, hogy a 
kedvezményezetteknek jogbiztonságra van 
szükségük, a tagállamok számára nem 
szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel 
alkalmazására vonatkozó további 
követelményeket írjanak elő, mint például 
kártalanítási rendszereket vagy a 
hozzáférhető formátumú példányok 
kereskedelmi forgalomban való 
rendelkezésre állásának előzetes 
vizsgálatát.

(11) Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, 
annak jól meghatározott hatókörére, 
valamint arra, hogy a 
kedvezményezetteknek jogbiztonságra van 
szükségük, a tagállamok számára nem 
szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel 
alkalmazására vonatkozó további 
követelményeket írjanak elő, mint például 
kártalanítási rendszereket vagy a 
hozzáférhető formátumú példányok 
kereskedelmi forgalomban való 
rendelkezésre állásának előzetes 
vizsgálatát. Az ilyen további kivételek 
azzal a kockázattal járnának, hogy 
ellentétesek az ebben az irányelvben előírt 
kivételek céljával, illetve a különleges 
formátumú példányoknak a belső piacon 
belüli, határokon átnyúló cseréje 
elősegítésének céljával.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A személyes adatok ezen irányelv 
keretében történő feldolgozása során 
tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, 
ideértve a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartásához és a személyes 
adatok védelméhez fűződő, az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke 
szerinti jogot, továbbá meg kell felelni a 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, amely a személyes adatok 

(12) A személyes adatok ezen irányelv 
keretében történő feldolgozása során 
tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, 
ideértve a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartásához és a személyes 
adatok védelméhez fűződő, az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke 
szerinti jogot, továbbá meg kell felelni a 
95/46/EK1a és a 2002/58/EK1b európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 
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feldolgozását szabályozza, és amelynek 
rendelkezései szerint a felhatalmazott 
szervezetek ezen irányelv keretei között, a 
tagállamok illetékes hatóságai, különösen a 
tagállamok által kijelölt független 
hatóságok felügyelete alatt végezhetik az 
adatfeldolgozást.

(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek1c, amelyek a 
személyes adatok feldolgozását 
szabályozzák, és amelyek rendelkezései 
szerint a felhatalmazott szervezetek ezen 
irányelv keretei között, a tagállamok 
illetékes hatóságai, különösen a tagállamok 
által kijelölt független hatóságok 
felügyelete alatt végezhetik az 
adatfeldolgozást.

_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 
281., 1995.11.23., 31. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
1c Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 
továbbiakban: UNCRPD) biztosítja a 
fogyatékossággal élő személyeknek az 
információhoz való hozzáférés jogát, 
valamint a kulturális, gazdasági és 

(13) A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 
továbbiakban: UNCRPD) – amelynek az 
Unió szerződő fele és amely jogilag 
kötelező erővel bír az Unió tagállamaira 
nézve – biztosítja a fogyatékossággal élő 
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társadalmi életben másokkal azonos alapon 
való részvételhez való jogot. Az UNCRPD 
előírja a részes feleknek, hogy a 
nemzetközi joggal összhangban minden 
szükséges lépést tegyenek meg annak 
biztosítására, hogy a szellemi 
tulajdonjogokat védő jogszabályok ne 
jelentsenek észszerűtlen vagy 
megkülönböztetést okozó akadályt a 
fogyatékossággal élő személyek kulturális 
anyagokhoz történő hozzáférésével 
szemben.

személyeknek az információhoz való 
hozzáférés jogát, valamint a kulturális, 
gazdasági és társadalmi életben másokkal 
azonos alapon való részvételhez való jogot. 
Az UNCRPD előírja a részes feleknek, 
hogy a nemzetközi joggal összhangban 
minden szükséges lépést tegyenek meg 
annak biztosítására, hogy a szellemi 
tulajdonjogokat védő jogszabályok ne 
jelentsenek észszerűtlen vagy 
megkülönböztetést okozó akadályt a 
fogyatékossággal élő személyek kulturális 
anyagokhoz történő hozzáférésével 
szemben.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Unió alapjogi chartája 
értelmében az Unió elismeri és tiszteletben 
tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az 
önállóságuk, társadalmi és foglalkozási 
beilleszkedésük, valamint a közösség 
életében való részvételük biztosítását célzó 
intézkedésekre.

(14) Az Európai Unió alapjogi chartája 
tiltja a hátrányos megkülönböztetés 
minden formáját, ideértve a fogyatékosság 
alapján történő megkülönböztetést, és 
kijelenti, hogy az Unió elismeri és 
tiszteletben tartja a fogyatékkal élő 
személyek jogát az önállóságuk, társadalmi 
és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a 
közösség életében való részvételük 
biztosítását célzó intézkedésekre.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezen irányelv elfogadásával az Unió 
célja annak biztosítása, hogy a 
kedvezményezett személyek számára 
elérhetőek legyenek a könyvek és más 
nyomtatott anyagok hozzáférhető 
formátumú példányai. Ennek megfelelően 
ez az irányelv egy nélkülözhetetlen első 

(15) Ezen irányelv elfogadásával az Unió 
célja annak biztosítása, hogy a 
kedvezményezett személyek számára az 
egész belső piacon elérhetőek legyenek a 
könyvek és más nyomtatott anyagok 
hozzáférhető formátumú példányai. Ennek 
megfelelően ez az irányelv egy 
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lépés afelé, hogy javuljon a művek 
hozzáférhetősége a fogyatékossággal élők 
számára.

nélkülözhetetlen első lépés afelé, hogy 
javuljon a művek hozzáférhetősége a 
fogyatékossággal élők számára.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság nyomon követi ezen 
irányelv hatását. Ennek részeként az ezen 
irányelv hatályán kívül eső művek és más 
tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányainak elérhetőségével kapcsolatos 
helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek 
milyen mértékben elérhetők az egyéb 
fogyatékossággal élő személyek számára. 
A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a 
helyzetet. Szükség esetén megfontolás 
tárgyát képezheti ezen irányelv hatályának 
módosítása.

(16) A Bizottság nyomon követi ezen 
irányelv hatását. Ennek részeként az ezen 
irányelv hatályán kívül eső művek és más 
tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányainak elérhetőségével kapcsolatos 
helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek 
milyen mértékben elérhetők az egyéb 
fogyatékossággal élő személyek számára. 
A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a 
helyzetet annak érdekében, hogy teljes 
mértékben garantálja ezen irányelv 
kulturális és társadalmi céljait. Szükség 
esetén megfontolás tárgyát képezheti ezen 
irányelv hatályának módosítása, az ezen 
irányelv 7. cikke szerinti bizottsági 
jelentésnek megfelelően, az egyéb 
fogyatékossággal rendelkező személyekre 
vonatkozó egyéb hasonló kivételek 
bevezetéséről szóló megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítését követően.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ez az irányelv tehát tiszteletben tartja 
az alapvető jogokat, és szem előtt tartja 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapelveket. Ezt az 
irányelvet e jogokkal és elvekkel 
összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

(18) Ez az irányelv tehát tiszteletben tartja 
az alapvető jogokat, és szem előtt tartja 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában és a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezményben 
(UNCPRD) elismert alapelveket. Ezt az 
irányelvet e jogokkal és elvekkel 
összhangban kell értelmezni és alkalmazni.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tagállamoknak ezt az irányelvet 
hat hónappal a hatálybalépést követően át 
kell ültetniük, az Európai Unió Alapjogi 
Chartája, illetve a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezmény által 
elismert jogok haladéktalan végrehajtása 
érdekében.

Indokolás

A módosítás célja figyelembe venni a marrákesi szerződés 4. cikke (3) bekezdésének és 10. 
cikkének magának a szerződés végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja egyes 
műveknek és más tartalmaknak a vakok, 
látássérültek és nyomtatott szöveget 
használni képtelen személyek érdekét 
szolgáló, a jogosult engedélye nélküli 
felhasználási módjaira vonatkozó 
szabályokat.

Ez az irányelv megállapítja egyes 
műveknek és más tartalmaknak a vakok, 
látássérültek és nyomtatott szöveget 
használni képtelen személyek érdekét 
szolgáló, a jogosult engedélye nélküli 
felhasználási módjaira vonatkozó 
szabályokat. Célja, hogy hatékonyan 
biztosítsa a kulturális, gazdasági és 
társadalmi életben másokkal azonos 
alapon való részvételhez való jogukat.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „mű és más tartalom”: bármely (1) „mű és más tartalom”: bármely 
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médiában, akár audio – mint például 
hangoskönyv – formátumban megjelent, 
vagy egyéb módon jogszerűen közzétett, 
szerzői jog vagy szomszédos jogok 
védelme alá tartozó, könyv, folyóirat, 
újság, magazin vagy egyéb írásos 
formában lévő mű, ideértve a kottákat és a 
kapcsolódó illusztrációkat;

médiában, akár audio – mint például 
hangoskönyv –, akár digitális – mint 
például e-könyv –  formátumban 
megjelent, vagy egyéb módon jogszerűen 
közzétett, szerzői jog vagy szomszédos 
jogok védelme alá tartozó, könyv, 
folyóirat, újság, magazin vagy egyéb írásos 
formában lévő mű, ideértve a kottákat és a 
kapcsolódó illusztrációkat;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kedvezményezett személy”: (2) „kedvezményezett személy”, tekintet 
nélkül bármely más fogyatékosságra:

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan személy, aki érzékelési vagy 
olvasási nehézséggel küzd, ideértve a 
diszlexiát is, és aki ennek következtében 
képtelen nyomtatott műveket a sérüléssel 
vagy nehézséggel nem küzdő 
személyekhez hasonlóan olvasni; vagy

c) olyan személy, aki érzékelési vagy 
olvasási nehézséggel küzd, ideértve a 
diszlexiát, vagy bármely egyéb tanulási 
zavart is, és aki ennek következtében 
képtelen nyomtatott műveket a sérüléssel 
vagy nehézséggel nem küzdő 
személyekhez hasonlóan olvasni; vagy

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „hozzáférhető formátumú példány”: 
a megjelent mű vagy más tartalom 
formátumától eltérő módon vagy formában 
közzétett példány, amely a 
kedvezményezett személyek számára a 

(3) „hozzáférhető formátumú példány”: 
a megjelent mű vagy más tartalom 
formátumától eltérő módon vagy formában 
közzétett példány, amely a 
kedvezményezett személyek számára a 
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művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé 
teszi, többek között lehetővé téve, hogy a 
kedvezményezettek a látássérüléssel, 
illetve a 2. pontban említett bármely egyéb 
nehézséggel nem küzdő személyekhez 
hasonlóan, azonos kényelem mellett 
férjenek hozzá a műhöz vagy más 
tartalomhoz;

művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé 
teszi, többek között lehetővé téve, hogy a 
kedvezményezettek a (2) bekezdésben 
említett nehézségek vagy fogyatékosságok 
egyikével sem rendelkező személyekkel 
azonos szinten és kényelem mellett 
férjenek hozzá a műhöz vagy más 
tartalomhoz;

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „felhatalmazott szervezet”: olyan 
szervezet, amely fő tevékenysége, illetve 
egyik fő tevékenysége vagy közérdekű 
feladata keretében nonprofit alapon 
oktatást, speciális képzést, 
akadálymentesített olvasási lehetőségeket 
vagy információkhoz való hozzáférést 
biztosít a kedvezményezett személyek 
számára.

(4) „felhatalmazott szervezet”: a 
székhelye szerinti tagállam által erre 
felhatalmazott vagy elismert olyan 
szervezet, amely fő tevékenysége, illetve 
egyik fő tevékenysége vagy közérdekű 
feladata keretében nonprofit alapon 
oktatást, speciális képzést, 
akadálymentesített olvasási lehetőségeket 
vagy információkhoz való hozzáférést 
biztosít a kedvezményezett személyek 
számára.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy kedvezményezett személy vagy 
egy, a nevében eljáró személy a 
kedvezményezett személy kizárólagos 
használatára előállítsa valamely műnek 
vagy más tartalomnak a hozzáférhető 
formátumú példányát; valamint

a) egy kedvezményezett személy vagy 
egy, a nevében jogszerűen eljáró személy a 
kedvezményezett személy kizárólagos 
használatára előállítsa valamely műnek 
vagy más tartalomnak a hozzáférhető 
formátumú példányát; valamint

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/29/EK irányelv 5. cikkének 
(5) bekezdése, valamint 6. cikke (4) 
bekezdésének első, harmadik és ötödik 
albekezdése alkalmazandó az e cikk (1) 
bekezdésében előírt kivételre.

(3) A 2001/29/EK irányelv 5. cikkének 
(5) bekezdése alkalmazandó az e cikk (1) 
bekezdésében előírt kivételre.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben biztosított kivételeket ne 
lehessen szerződés útján hatályon kívül 
helyezni. Az e cikk (1) bekezdésében előírt 
kivétel és a technikai védelmi intézkedések 
közötti kapcsolatot illetően a 2001/29/EK 
irányelv 6. cikke (4) bekezdésének első, 
harmadik és ötödik albekezdése 
alkalmazandó. A tagállamok biztosítják, 
hogy panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusok kerüljenek bevezetésre 
abban az esetben, ha e cikkben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

Indokolás

A javasolt irányelv nem említ olyan panaszkezelési vagy jogorvoslati mechanizmusokat, 
amelyeket a tagállamoknak kellene bevezetniük azokra az esetekre, amelyekben a 
kedvezményezettektől megtagadják a megengedett felhasználási módokat. Ilyen 
mechanizmusokról rendelkezik a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 13. cikkének (2) bekezdése 
(COM(2016)0593).

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok ezen irányelv A személyes adatok ezen irányelv 
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keretében történő feldolgozása a 95/46/EK 
irányelvnek megfelelően történik.

keretében történő feldolgozása a 95/46/EK 
irányelvnek, a 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek1a, 
valamint az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek1b 
megfelelően történik.

__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [two years after the date of 
transposition]-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak arról, hogy a belső piacon 
milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. 
pontjában meghatározottaktól eltérő művek 
és más tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányai a kedvezményezett személyek 
számára, és milyen mértékben érhetők el a 
hozzáférhető formátumú művek és egyéb 
tartalmak a 2. cikk 2. pontjában 
meghatározottaktól eltérő 
fogyatékosságokkal élő személyek 
számára. A jelentésnek ki kell térnie annak 
értékelésére, hogy szükséges-e módosítani 

A Bizottság [két évvel az átültetés 
időpontját követően]-ig jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak arról, hogy a belső piacon 
milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. 
pontjában meghatározottaktól eltérő művek 
és más tartalmak hozzáférhető formátumú 
példányai a kedvezményezett személyek 
számára, és milyen mértékben érhetők el a 
hozzáférhető formátumú művek és egyéb 
tartalmak a 2. cikk 2. pontjában 
meghatározottaktól eltérő 
fogyatékosságokkal élő személyek 
számára. A jelentésnek ki kell térnie annak 
értékelésére, hogy – figyelembe véve a 
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ezen irányelv hatályát. technológiai fejlődést és különösen a 
fogyatékossággal élő személyek 
rendelkezésére álló segítő technológiákat 
és azok hozzáférhetőségét – szükséges-e 
kibővíteni ezen irányelv hatályát, hogy az 
ezen irányelvben megállapított kivételből 
és a kapcsolódó hozzáférhető formátumú 
példányok előállításából a 
fogyatékossággal élők más kategóriái is 
részesülhessenek.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkorábban [five years after the date of 
transposition]-án/én a Bizottság elvégzi 
ezen irányelv értékelését és megküldi 
annak főbb eredményeit az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, adott esetben az irányelv 
módosítására irányuló javaslatok 
kíséretében.

Legkésőbb [öt évvel az átültetés időpontját 
követően]-ig a Bizottság – a 
hozzáférhetőség terén elért technológiai 
fejlődést is figyelembe véve – elvégzi ezen 
irányelv értékelését, és megküldi annak 
főbb eredményeit az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, adott esetben az irányelv 
módosítására irányuló javaslatok 
kíséretében. A Bizottság jelentése 
figyelembe veszi az érintett civil 
társadalmi szereplők, nem kormányzati 
szervezetek és szociális partnerek, köztük 
a fogyatékossággal élők, valamint az idős 
személyek szervezeteinek véleményét.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [12 month after entry into 
force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [hat hónappal a hatálybalépést 
követően]-ig megfeleljenek. E 
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szövegét haladéktalanul megküldik a 
Bizottság számára.

rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Indokolás

A 6 hónapos időszak megfelelőbbnek tűnik, figyelembe véve a marrákesi szerződés 10. cikkét 
is.


