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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak 

hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló 

nemzetközi cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0595), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0380/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a 

Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A8-

0102/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 

Módosítás   1 

Rendeletre 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 
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2. jegyzőkönyvére, 

 

Módosítás   2 

Rendeletre 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), 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Nemzetközi szinten is 

elismerik, hogy növelni kell a művek és 

más tartalmak szóban forgó személyek 

számára hozzáférhető formátumú 

példányainak számát, és javítani kell ezek 

forgalmazását és terjesztését. A vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződést (a továbbiakban: a marrákesi 

szerződés) az Unió nevében 2014. április 

30-án írták alá12. A szerződés előírja a 

szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és a 

szomszédos jogok jogosultjainak 

kizárólagos jogai tekintetében 

alkalmazzanak kivételeket és 

korlátozásokat egyes művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállítása és terjesztése, 

(1) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Nemzetközi szinten is 

elismerik, hogy sokkal nagyobb mértékben 

kell növelni a művek és más tartalmak 

szóban forgó személyek számára teljesen 

hozzáférhető formátumú példányainak 

számát, és jelentősen javítani kell ezek 

forgalmazását és terjesztését. A vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződést (a továbbiakban: a marrákesi 

szerződés) az Unió nevében 2014. április 

30-án12 írták alá, miután a Szellemi 

Tulajdon Világszervezete már 2013-ban 

elfogadta. A szerződés előírja a szerződő 

feleknek, hogy a szerzői jog és a 

szomszédos jogok jogosultjainak 

kizárólagos jogai tekintetében 

alkalmazzanak kivételeket és 
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valamint az említett hozzáférhető 

formátumú példányok nemzetközi cseréje 

tekintetében. A marrákesi szerződés 

kedvezményezettjei a vakok, látássérültek 

és 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. 

korlátozásokat egyes művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállítása és terjesztése, 

valamint az említett hozzáférhető 

formátumú példányok nemzetközi cseréje 

tekintetében. A marrákesi szerződés 

kedvezményezettjei a vakok, látássérültek 

és 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 vagy 

mozgatni. 

__________________ __________________ 

A 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.) 

A 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   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) az [...] irányelv célja a marrákesi 

szerződés szerinti uniós kötelezettségek 

összehangolt módon történő végrehajtása 

annak érdekében, hogy a 

kedvezményezettek számára elérhetőbbé 

váljanak a hozzáférhető formátumú 

példányok, valamint javuljon ezek 

terjesztése a belső piacon. Az irányelv 

kötelező kivétel bevezetését írja elő a 

tagállamoknak a jogosultak egyes, uniós 

szinten harmonizált jogai tekintetében. E 

rendelet célja a marrákesi szerződés 

(2) az [...] irányelv célja a marrákesi 

szerződés szerinti uniós kötelezettségek 

összehangolt módon történő végrehajtása 

annak érdekében, hogy a 

kedvezményezettek számára az Unió 

minden tagállamában elérhetőbbé 

váljanak a hozzáférhető formátumú 

példányok, valamint javuljon ezek 

terjesztése a belső piacon. Az irányelv 

kötelező kivétel bevezetését írja elő a 

tagállamoknak a jogosultak egyes, uniós 

szinten harmonizált jogai tekintetében. E 



 

PE594.172v02-00 8/61 RR\1121784HU.docx 

HU 

szerinti kötelezettségek végrehajtása a 

hozzáférhető formátumú példányoknak az 

Unió és a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országok közötti, a 

kedvezményezett személyek érdekét 

szolgáló exportja és importja tekintetében, 

valamint az említett exportálás és 

importálás feltételeinek meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy a művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak cseréje a szellemi tulajdon 

kereskedelmi vetületeit érinti, ilyen 

intézkedéseket csak uniós szinten lehet 

hozni. Az egyetlen megfelelő jogi aktus a 

rendelet. 

rendelet célja a marrákesi szerződés 

szerinti kötelezettségek végrehajtása a 

hozzáférhető formátumú példányoknak az 

Unió és a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országok közötti, a 

kedvezményezett személyek érdekét 

szolgáló exportja és importja tekintetében, 

valamint az említett exportálás és 

importálás feltételeinek meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy a művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak cseréje a szellemi tulajdon 

kereskedelmi vetületeit érinti, ilyen 

intézkedéseket csak uniós szinten lehet 

hozni. Ezért az egyetlen megfelelő jogi 

aktus a rendelet. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A rendeletnek biztosítania kell azt a 

lehetőséget, hogy a könyveknek, 

folyóiratoknak, újságoknak, magazinoknak 

és egyéb írásoknak, kottáknak és más 

nyomtatott anyagoknak az [...] irányelvvel 

összhangban elfogadott nemzeti 

rendelkezéseknek megfelelően bármely 

tagállamban előállított, hozzáférhető 

formátumú példányait exportálják a 

marrákesi szerződéshez csatlakozott 

harmadik országokba. A hozzáférhető 

formátumok közé tartozik a Braille-írás, a 

nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-

könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós 

műsorszolgáltatás. A hozzáférhető 

formátumú példányoknak a nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek, 

illetve felhatalmazott szervezetek részére, 

harmadik országokban történő terjesztését, 

közvetítését és rendelkezésre bocsátását 

kizárólag az Unióban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek végezhetik, 

nonprofit alapon. 

(3) A rendeletnek biztosítania kell azt a 

lehetőséget, hogy a könyveknek, e-

könyveknek, folyóiratoknak, újságoknak, 

magazinoknak és egyéb írásoknak, 

kottáknak és más nyomtatott anyagoknak 

az [...] irányelvvel összhangban elfogadott 

nemzeti rendelkezéseknek megfelelően 

bármely tagállamban előállított, 

hozzáférhető formátumú példányait 

terjesszék és exportálják a marrákesi 

szerződéshez csatlakozott harmadik 

országokba. A hozzáférhető formátumok 

közé tartozik a Braille-írás, a nagyított 

betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a 

hangoskönyvek és a rádiós 

műsorszolgáltatás. A hozzáférhető 

formátumú példányoknak a vakok, a 

látássérültek, illetve a nyomtatott szöveget 

más okból használni képtelen személyek, 

illetve felhatalmazott szervezetek részére, 

harmadik országokban történő terjesztését, 

közvetítését és rendelkezésre bocsátását 

kizárólag az Unióban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek végezhetik, 
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nonprofit alapon. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) E rendeletnek azt is lehetővé kell 

tennie, hogy az Unióban található 

kedvezményezett személyek, valamint az 

Unióban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek a marrákesi szerződés 

végrehajtásának megfelelően előállított, 

hozzáférhető formátumú példányokat 

importáljanak harmadik országokból, 

illetve hozzáférjenek azokhoz. Lehetővé 

kell tenni, hogy a szóban forgó 

hozzáférhető formátumú példányok 

terjesztése a belső piacon ugyanolyan 

feltételek mellett történjen, mint az [...] 

irányelvnek megfelelően az Unióban 

előállított hozzáférhető formátumú 

példányoké. 

(4) E rendeletnek azt is lehetővé kell 

tennie, hogy az Unióban található 

kedvezményezett személyek, valamint az 

Unióban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek a marrákesi szerződés 

végrehajtásának megfelelően előállított, 

hozzáférhető formátumú példányokat 

importáljanak harmadik országokból, 

illetve hozzáférést biztosítsanak azokhoz a 

vakok, a látássérültek, illetve a nyomtatott 

szöveget más okból használni képtelen 

személyek számára. Lehetővé kell tenni, 

hogy a szóban forgó hozzáférhető 

formátumú példányok terjesztése a belső 

piacon ugyanolyan feltételek mellett 

történjen, mint az [...] irányelvnek 

megfelelően az Unióban előállított 

hozzáférhető formátumú példányoké. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) E rendeletnek biztosítania kell, 

hogy – a marrákesi szerződés 9. cikkének 

megfelelően – a szerződő felek pénzügyi 

és humánerőforrásokat biztosítsanak a 

felhatalmazott szervezetek közötti 

nemzetközi együttműködés, a 

hozzáférhető formátumú példányok 

megfelelő elérhetősége és az ilyen művek 

nemzetközi cseréje elősegítéséhez. 
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Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) A hozzáférhető formátumú 

példányok és a jogtulajdonosok által 

hozzáférhető formátumban készített 

kiadványok („born accessible 

publications”) kivitelének elősegítése 

érdekében egységes online adatbázist kell 

létrehozni az Unióban. Az adatbázis a 

marrákesi szerződéshez csatlakozott 

országok számára nyilvánosan 

hozzáférhető kell hogy legyen. Ugyanezen 

kiadványok behozatalának elősegítése 

érdekében fontos, hogy az adatbázis 

interoperábilis legyen a WIPO-n keresztül 

elérhető ABC TIGAR (Trusted 

Intermediary Global Accessible 

Resources) adatbázissal. 

Indokolás 

Az új preambulumbekezdés felhívja az Európai Bizottságot, hogy segítse elő az 

információcserét azáltal, hogy a marrákesi szerződéshez csatlakozott harmadik országok 

számára hozzáférést biztosít a(z) [...] irányelvben kért adatbázishoz. 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   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A hozzáférhető formátumú 

példányok elérhetőségének javítása, 

valamint a művek és más tartalmak 

jogellenes terjesztésének megakadályozása 

érdekében a hozzáférhető formátumú 

példányok terjesztésével és rendelkezésre 

bocsátásával foglalkozó felhatalmazott 

szervezeteknek teljesíteniük kell bizonyos 

(5) A hozzáférhető formátumú 

példányok elérhetőségének javítása, 

valamint a művek és más tartalmak 

jogellenes terjesztésének megakadályozása 

érdekében a tagállamoknak elő kell 

segíteniük a bevált gyakorlatokkal 

kapcsolatos iránymutatásokra vonatkozó 

megállapodást a hozzáférhető formátumú 

példányok előállításával, terjesztésével és 
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kötelezettségeket. rendelkezésre bocsátásával foglalkozó 

felhatalmazott szervezetek, illetve a 

felhasználók és jogosultak között; A 

hozzáférhető formátumú példányoknak a 

marrákesi szerződés feltételei szerinti, a 

kedvezményezett személyek számára való 

rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

kormányzati iránymutatásokat vagy 

legjobb gyakorlatokat a felhatalmazott 

szervezetek képviselői csoportjaival – 

például könyvtári egyesületekkel és 

könyvtári konzorciumokkal – és a 

hozzáférhető formátumú példányok egyéb 

felhatalmazott szervezet gyártóival, 

valamint felhasználókkal, civil társadalmi 

szereplőkkel és jogosultakkal konzultálva 

kell kidolgozni. 

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A személyes adatok e rendelet 

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 

irányelvnek13, amely a személyes adatok 

feldolgozását szabályozza, és amelynek 

rendelkezései szerint a felhatalmazott 

szervezetek e rendelet keretei között, a 

tagállamok illetékes hatóságai, különösen a 

tagállamok által kijelölt független 

hatóságok felügyelete alatt végezhetik az 

adatfeldolgozást. 

(6) A személyes adatok e rendelet 

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 

irányelvnek13 és a 2002/58/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek13a, 

valamint az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek13b, 

amelyek a személyes adatok feldolgozását 

szabályozzák, és amelyek rendelkezései 

szerint a felhatalmazott szervezetek e 

rendelet keretei között, a tagállamok 

illetékes hatóságai, különösen a tagállamok 

által kijelölt független hatóságok 

felügyelete alatt végezhetik az 

adatfeldolgozást. 

_________________ _________________ 
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13Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 

október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

13Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 

október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

 13a 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.). 

 13b Az Európai Parlament és a Tanács 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 

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   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamoknak nem szabad 

további feltételeket – többek között 

kártalanítási rendszereket vagy a 

hozzáférhető formátumú példányok 

kereskedelmi forgalomban való 

rendelkezésre állásának előzetes 

vizsgálatát – előírniuk az e rendeletben 

meghatározott kivétel(ek) alkalmazásának 

lehetősége tekintetében. 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 



 

RR\1121784HU.docx 13/61 PE594.172v02-00 

 HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) Az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 26. cikke, valamint a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezmény (UNCRPD) előírja a 

fogyatékossággal élő személyek 

integrációját; 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 

továbbiakban: UNCRPD) biztosítja a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

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. 

(7) A fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 

továbbiakban: UNCRPD) – amelynek 

2011. január 21-e óta az EU szerződő fele 

és amely jogilag kötelező erővel bír a 

tagállamokra nézve – biztosítja a 

fogyatékossággal élő személyeknek az 

információhoz és a kommunikációhoz 

való hozzáférés jogát, valamint a 

munkában, a kulturális, gazdasági, 

politikai 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   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(8) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában elismert elveket. Ezt 

a rendeletet e jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

(8) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában – amely tiltja a 

megkülönböztetés minden formáját –, és 

különösen annak 21. és 26. cikkében 

elismert elveket, amelyek tiltják a 

fogyatékosság alapján történő hátrányos 

megkülönböztetést, valamint elismerik és 

tiszteletben tartják a fogyatékkal élő 

személyek jogát az önállóságuk, 

társadalmi és foglalkozási 

beilleszkedésük, valamint a közösség 

életében való részvételük biztosítását célzó 

intézkedésekre. Ezt a rendeletet e jogokkal 

és elvekkel összhangban kell értelmezni és 

alkalmazni. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az Európai Bizottságnak egy éven 

belül stratégiai cselekvési tervet kell 

benyújtania a marrákesi szerződés 

célkitűzéseinek előmozdítása érdekében, 

különös hangsúlyt fektetve a harmadik 

országokkal folytatott, határokon átnyúló 

széles körű csere biztosítására, valamint a 

látássérültek oktatási célú és kulturális 

alkotásokkal való ellátására. 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet megállapítja egyes művek és 

más tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak az Unió és a marrákesi 

szerződéshez csatlakozott harmadik 

országok közötti, a jogosult engedélye 

nélkül történő, a vakok, látássérültek és 

Ez a rendelet megállapítja egyes művek és 

más tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak az Unió és a marrákesi 

szerződéshez csatlakozott harmadik 

országok közötti, a jogosult engedélye 

nélkül történő, a vakok, látássérültek és 
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nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek érdekét szolgáló nemzetközi 

cseréjére vonatkozó szabályokat. 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek érdekét szolgáló nemzetközi 

cseréjére vonatkozó szabályokat. Célja, 

hogy hatékonyan biztosítsa az ilyen 

személyeknek a kulturális, gazdasági és 

társadalmi életben másokkal azonos 

alapon való részvételhez való jogát. 

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) „mű vagy más tartalom”: bármely 

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; 

(1) „mű vagy más tartalom”: bármely 

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   18 

Rendeletre 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, 

Indokolás 

A kiegészítés a „kedvezményezett személy” marrákesi szerződésben szereplő 

meghatározásához igazodik. A 2. cikk (2) bekezdésének a), b) c) és d) pontjaira vonatkozik, 

ezért a d) pont után kell beilleszteni. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 
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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 is, vagy bármilyen egyéb 

tanulási nehézséggel küzd, és aki ennek 

következtében képtelen nyomtatott 

műveket a sérüléssel vagy nehézséggel 

nem küzdő személyekhez hasonlóan 

olvasni; vagy 

 

Módosítás  20 

Rendeletre 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 

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; 

(3) „hozzáférhető formátumú példány”: 

a megjelent mű vagy más tartalom 

formátumától eltérő módon vagy formában 

közzétett példány, amely a 

kedvezményezett személyek számára a 

művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé 

teszi, többek között lehetővé téve, hogy a 

kedvezményezettek a (2) bekezdésben 

említett nehézségek vagy fogyatékosságok 

egyikével sem sújtott rendelkező 

személyekkel azonos szinten és kényelem 

mellett férhessenek hozzá a műhöz vagy 

más tartalomhoz; 

Indokolás 

Fontos kiemelni a példányok nem kereskedelmi jellegét, ami még egyértelműbbé teszi a 

felhatalmazott szervezetek és nonprofit alapú tevékenységük meghatározását. 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(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. 

Indokolás 

A módosítás célja a Bizottság által javasolt „felhatalmazott szervezet” fogalmának 

kiegészítése, figyelembe véve a marrákesi szerződést, amely meghatározza, hogy kinek kell e 

szerveket jogszerűen engedélyeznie vagy elismernie. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4 a. cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy 

panaszkezelési és jogorvoslati 

mechanizmusok kerüljenek bevezetésre és 

álljanak a felhasználók rendelkezésére 

abban az esetben, ha a 3. és 4. cikkben 

említett intézkedések alkalmazásával 

összefüggésben jogvita merül fel. 

Indokolás 

A javasolt rendelet nem említ olyan panaszkezelési vagy jogorvoslati mechanizmusokat, 

amelyeket a tagállamoknak kellene bevezetniük azokra az esetekre, amelyekben a 

kedvezményezettek akadályokba ütköznek a megengedett kivétel igénybe vétele tekintetében. 

Ilyen mechanizmus bevezetése a rendeletben foglalt rendelkezések hatékony végrehajtásának 

biztosítása szempontjából rendkívül célszerű volna. Ez összhangban áll a marrákesi szerződés 

10. cikkének (1) bekezdésével, amely előírja, hogy a szerződő felek meghozzák a szerződés 

hatékony végrehajtásának biztosításához szükséges valamennyi „intézkedést”. 
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Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek szavatolják, hogy: 

(1) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek kialakítják és követik saját 

gyakorlataikat annak szavatolása 

érdekében, hogy: 

Indokolás 

A szövegezés a marrákesi szerződés 2. cikkének c) pontjából származik. 

 

Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a műveket és más tartalmakat, 

továbbá azok hozzáférhető formátumú 

példányait kellő gondossággal kezelik, és 

azokról nyilvántartást vezetnek; valamint 

c) a műveket és más tartalmakat, 

továbbá azok hozzáférhető formátumú 

példányait kellő gondossággal kezelik, és 

azokról nyilvántartást vezetnek, a 6. 

cikknek megfelelően tiszteletben tartva a 

kedvezményezett személyek magánéletét; 

valamint 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) adott esetben a weboldalaikon 

közzéteszik és frissítik az a)–c) pontban 

megállapított kötelezettségeknek való 

megfelelés módjára vonatkozó 

információkat. 

d) adott esetben a weboldalaikon, 

vagy más online, illetve offline 

csatornákon keresztül közzéteszik és 

frissítik az a)–c) pontban megállapított 

kötelezettségeknek való megfelelés 

módjára vonatkozó információkat. 
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Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek kérésre bármely 

kedvezményezett személy vagy jogosult 

rendelkezésére bocsátják a következő 

információkat: 

(2) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek kérésre bármely 

kedvezményezett személy vagy jogosult 

rendelkezésére bocsátják a következő 

információkat hozzáférhető módon: 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak támogatniuk kell a 

felhatalmazott szervezeteiket abban, hogy 

a 3. és 4. cikk szerint rendelkezésre 

bocsássák a gyakorlataikkal kapcsolatos 

információt a felhatalmazott szervezetek 

közötti információmegosztás, valamint a 

szakpolitikáikra és gyakorlataikra 

vonatkozó információnak az érdekelt felek 

és a nyilvánosság tagjai számára szükség 

szerint való rendelkezésre bocsátása 

révén. 

Indokolás 

A szövegezés a marrákesi szerződés 9.2. cikkéből származik. 

 

Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A felhatalmazott szervezetek ebben 

a cikkben meghatározott kötelezettségei az 
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arányosság elvének tiszteletben tartása 

mellett alkalmazandók. 

 

Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) a tagállamok ösztönzik az 

engedélyezett hatóságok közötti 

információcserét és a bevált gyakorlatok 

megosztását az igényekhez igazított 

művekhez vagy tartalmakhoz való 

hozzáférés hatékony elősegítése 

érdekében; 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő feldolgozását a 95/46/EK 

irányelvnek megfelelően kell végezni. 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő feldolgozását a 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek1a, a 

2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek1b, valamint az (EU) 2016/679 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek1c megfelelően kell végezni. 

 __________________ 

 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.). 

 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 
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irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.). 

 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   31 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Legkorábban [five years after the date of 

application]-án/én a Bizottság elvégzi e 

rendelet értékelését és megküldi annak 

főbb eredményeit az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, adott esetben a rendelet 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 

[Az alkalmazás kezdetének időpontjától 

számított öt évvel későbbi időpont]-ig a 

Bizottság elvégzi e rendelet értékelését és 

megküldi annak főbb eredményeit az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 

valamint az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, adott esetben a rendelet 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 
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8.2.2017 

VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak 

hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló 

nemzetközi cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

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

A vélemény előadója: Helga Stevens 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződés (a 

továbbiakban: a marrákesi szerződés) tárgyalásai során szem előtt tartották azt, hogy a 

marrákesi szerződés vegyes megállapodás, ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos 

ügyek egy része uniós, a másik pedig tagállami hatáskörbe tartozik. Tizenöt tagállam 

már aláírta a marrákesi szerződést.  

 

A marrákesi szerződés történelmi jelentőségűnek számít, mivel ez az első szerzői jogi 

kivételekről szóló szerződés, mely emberi jogi vetülettel is bír. A vélemény előadója 

elkötelezett amellett, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló művek hozzáférhetősége a 

gyengénlátók számára javuljon. A gyengénlátók világszerte jobban hozzá fognak férni 

a könyvekhez, mivel számos szervezet tud majd többszörözött példányokat küldeni 

más országokba.  

 

Ezenfelül a vélemény előadója konzultációt folytatott a fogyatékossággal foglalkozó 

szervezetekkel és intézményekkel, és úgy tudja, hogy a bizottsági javaslatot 

kedvezőnek tekintik. A szöveget érintő változtatások a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottság hatáskörére korlátozódnak, és azt hivatottak biztosítani érdekében, hogy a 

megfogalmazás összhangban legyen a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezménnyel, valamint a marrákesi szerződéssel is. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 207. 

cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 19. 

és 207. cikkére, 

Indokolás 

Az Európai Bíróság a 2016. szeptember 8-án ismertetett 3/15 sz. véleményében (113. pont) 

kimondta, hogy az EUMSZ 19. és 207. cikkei irányadóak. 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 

2. jegyzőkönyvére, 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Nemzetközi szinten is 

elismerik, hogy növelni kell a művek és 

(1) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Nemzetközi szinten is 

elismerik, hogy növelni kell a művek és 



 

PE594.172v02-00 24/61 RR\1121784HU.docx 

HU 

más tartalmak szóban forgó személyek 

számára hozzáférhető formátumú 

példányainak számát, és javítani kell ezek 

forgalmazását és terjesztését. A vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződést (a továbbiakban: a marrákesi 

szerződés) az Unió nevében 2014. április 

30-án írták alá12. A szerződés előírja a 

szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és a 

szomszédos jogok jogosultjainak 

kizárólagos jogai tekintetében 

alkalmazzanak kivételeket és 

korlátozásokat egyes művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállítása és terjesztése, 

valamint az említett hozzáférhető 

formátumú példányok nemzetközi cseréje 

tekintetében. A marrákesi szerződés 

kedvezményezettjei a vakok, látássérültek 

és 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. 

más tartalmak szóban forgó személyek 

számára hozzáférhető formátumú 

példányainak számát, és javítani kell ezek 

forgalmazását és terjesztését. A vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződést (a továbbiakban: a marrákesi 

szerződés) az Unió nevében 2014. április 

30-án írták alá, azt követően, hogy a 

Szellemi Tulajdon Világszervezete azt 

2013-ban elfogadta12. A szerződés előírja 

a szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és 

a szomszédos jogok jogosultjainak 

kizárólagos jogai tekintetében 

alkalmazzanak kivételeket és 

korlátozásokat egyes művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállítása és terjesztése, 

valamint az említett hozzáférhető 

formátumú példányok nemzetközi cseréje 

tekintetében. A marrákesi szerződés 

kedvezményezettjei a vakok, látássérültek 

és 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. 

_________________ _________________ 

12 A Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU 

határozata a vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való 

hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 

marrakesh-i szerződésnek az Európai Unió 

nevében történő aláírásáról (HL L 115., 

2014.4.17., 1. o.) 

12 A Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU 

határozata a vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való 

hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 

marrakesh-i szerződésnek az Európai Unió 

nevében történő aláírásáról (HL L 115., 

2014.4.17., 1. o.) 

 



 

RR\1121784HU.docx 25/61 PE594.172v02-00 

 HU 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) az [...] irányelv célja a marrákesi 

szerződés szerinti uniós kötelezettségek 

összehangolt módon történő végrehajtása 

annak érdekében, hogy a 

kedvezményezettek számára elérhetőbbé 

váljanak a hozzáférhető formátumú 

példányok, valamint javuljon ezek 

terjesztése a belső piacon. Az irányelv 

kötelező kivétel bevezetését írja elő a 

tagállamoknak a jogosultak egyes, uniós 

szinten harmonizált jogai tekintetében. E 

rendelet célja a marrákesi szerződés 

szerinti kötelezettségek végrehajtása a 

hozzáférhető formátumú példányoknak az 

Unió és a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országok közötti, a 

kedvezményezett személyek érdekét 

szolgáló exportja és importja tekintetében, 

valamint az említett exportálás és 

importálás feltételeinek meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy a művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak cseréje a szellemi tulajdon 

kereskedelmi vetületeit érinti, ilyen 

intézkedéseket csak uniós szinten lehet 

hozni. Az egyetlen megfelelő jogi aktus a 

rendelet. 

(2) az [...] irányelv célja a marrákesi 

szerződés szerinti uniós kötelezettségek 

összehangolt módon történő végrehajtása 

annak érdekében, hogy a 

kedvezményezettek számára az EU 

minden tagállamában elérhetőbbé 

váljanak a hozzáférhető formátumú 

példányok, valamint javuljon ezek 

terjesztése a belső piacon. Az irányelv 

kötelező kivétel bevezetését írja elő a 

tagállamoknak a jogosultak egyes, uniós 

szinten harmonizált jogai tekintetében. E 

rendelet célja a marrákesi szerződés 

szerinti kötelezettségek végrehajtása a 

hozzáférhető formátumú példányoknak az 

Unió és a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országok közötti, a 

kedvezményezett személyek érdekét 

szolgáló exportja és importja tekintetében, 

valamint az említett exportálás és 

importálás feltételeinek meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy a művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak cseréje a szellemi tulajdon 

kereskedelmi vetületeit érinti, ilyen 

intézkedéseket csak uniós szinten lehet 

hozni. Ezért az egyetlen megfelelő jogi 

aktus a rendelet. 

 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A rendeletnek biztosítania kell azt a 

lehetőséget, hogy a könyveknek, 

folyóiratoknak, újságoknak, magazinoknak 

és egyéb írásoknak, kottáknak és más 

nyomtatott anyagoknak az [...] irányelvvel 

(3) A rendeletnek biztosítania kell azt a 

lehetőséget, hogy a könyveknek, e-

könyveknek, folyóiratoknak, újságoknak, 

magazinoknak és egyéb írásoknak, 

kottáknak és más nyomtatott anyagoknak 
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összhangban elfogadott nemzeti 

rendelkezéseknek megfelelően bármely 

tagállamban előállított, hozzáférhető 

formátumú példányait exportálják a 

marrákesi szerződéshez csatlakozott 

harmadik országokba. A hozzáférhető 

formátumok közé tartozik a Braille-írás, a 

nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-

könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós 

műsorszolgáltatás. A hozzáférhető 

formátumú példányoknak a nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek, 

illetve felhatalmazott szervezetek részére, 

harmadik országokban történő terjesztését, 

közvetítését és rendelkezésre bocsátását 

kizárólag az Unióban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek végezhetik, 

nonprofit alapon. 

az [...] irányelvvel összhangban elfogadott 

nemzeti rendelkezéseknek megfelelően 

bármely tagállamban előállított, 

hozzáférhető formátumú példányait 

exportálják a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országokba. A 

hozzáférhető formátumok közé tartozik a 

Braille-írás, a nagyított betűs nyomtatás, az 

adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a 

rádiós műsorszolgáltatás. A hozzáférhető 

formátumú példányoknak a nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek, 

illetve felhatalmazott szervezetek részére, 

harmadik országokban történő terjesztését, 

közvetítését és rendelkezésre bocsátását 

kizárólag az Unióban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek végezhetik, 

nonprofit alapon. 

 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) E rendeletnek biztosítania kell, 

hogy – a marrákesi szerződés 9. cikkének 

megfelelően – a szerződő felek pénzügyi 

és humánerőforrásokat biztosítsanak a 

felhatalmazott szervezetek közötti 

nemzetközi együttműködés, a 

hozzáférhető formátumú példányok 

megfelelő elérhetősége és a művek 

nemzetközi cseréje elősegítéséhez. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A hozzáférhető formátumú 

példányoknak a marrákesi szerződés 

feltételei szerinti, a kedvezményezett 

személyek számára való rendelkezésre 
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bocsátására vonatkozó kormányzati 

iránymutatásokat vagy legjobb 

gyakorlatokat a felhatalmazott szervezetek 

képviselői csoportjaival – például 

könyvtári egyesületekkel és könyvtári 

konzorciumokkal – és a hozzáférhető 

formátumú példányok egyéb gyártó 

szervezeteivel, valamint felhasználókkal, 

civil társadalmi szereplőkkel és 

jogosultakkal konzultálva kell kidolgozni. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 

továbbiakban: UNCRPD) biztosítja a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

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. 

(7) A fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 

továbbiakban: UNCRPD) – amelynek 

2011. január 21-e óta az EU szerződő 

feleés amely jogilag kötelező erővel bír az 

uniós tagállamokra nézve – biztosítja a 

fogyatékossággal élő személyeknek az 

információhoz és a kommunikációhoz való 

hozzáférés jogát, valamint a kulturális, 

gazdasági, politikai és társadalmi életben, 

valamint a munkában 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  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „mű vagy más tartalom”: bármely 

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; 

1. „mű vagy más tartalom”: bármely 

online vagy offline médiában, akár audio 

formátumban – mint például 

hangoskönyvként – megjelent, vagy egyéb 

módon jogszerűen közzétett, szerzői jog 

vagy szomszédos jogok védelme alá 

tartozó, e-könyv, könyv, folyóirat, újság, 

magazin vagy egyéb írásos formában lévő 

mű, ideértve a kottákat és a kapcsolódó 

illusztrációkat; 

 

Módosítás  10 

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 –  ideértve a 

diszlexiát is – vagy bármilyen egyéb 

tanulási nehézséggel küzd, és aki ennek 

következtében képtelen nyomtatott 

műveket a sérüléssel vagy nehézséggel 

nem küzdő személyekhez hasonlóan 

olvasni; vagy 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) adott esetben a weboldalaikon 

közzéteszik és frissítik az a)–c) pontban 

megállapított kötelezettségeknek való 

megfelelés módjára vonatkozó 

információkat. 

d) adott esetben a weboldalaikon, vagy 

más online, illetve offline csatornákon 

keresztül közzéteszik és frissítik az a)–c) 

pontban megállapított kötelezettségeknek 

való megfelelés módjára vonatkozó 

információkat. 
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Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) kérésre technikai segítséget 

nyújtanak a rendelkezésre bocsátott 

anyaghoz való hozzáféréshez 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek kérésre bármely 

kedvezményezett személy vagy jogosult 

rendelkezésére bocsátják a következő 

információkat: 

(2) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek kérésre bármely 

kedvezményezett személy vagy jogosult 

rendelkezésére bocsátják a következő 

információkat hozzáférhető módon: 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok támogatják a 

felhatalmazott szervezeteiket  a 

gyakorlataikkal kapcsolatos információk 

3. és 4. cikk szerinti rendelkezésre 

bocsátásában, azzal, hogy megosztják a 

felhatalmazott szervezetek közötti 

információkat, valamint az érdekelt felek 

és a nyilvánosság tagjai rendelkezésére 

bocsátják a szakpolitikáikra és 

gyakorlataikra vonatkozó információkat 

ideértve a hozzáférhető formátumú 

példányok nemzetközi cseréjével 

kapcsolatos információkat is. 
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Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Legkorábban [az alkalmazás 

kezdetének időpontjától számított öt évvel 

későbbi időpont]-án/én a Bizottság elvégzi 

e rendelet értékelését és megküldi annak 

főbb eredményeit az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, adott esetben a rendelet 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 

(1) [az alkalmazás kezdetének 

időpontjától számított öt évvel későbbi 

időpont]-ig a Bizottság – hozzáférhetőség 

területén elért technológiai fejlesztéseket 

is figyelembe véve – elvégzi e rendelet 

értékelését és megküldi annak főbb 

eredményeit az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottságnak, adott esetben a 

rendelet 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. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, a vélemény előadójának kizárólagos felelősségi 

körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott hozzájárulásokat a 

véleménytervezet elkészítése során: 

 

 
 
 

Szervezet és/vagy 

személy 

a Vakok Európai Szövetsége (EBU) 

az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) 
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NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN 

 

49 + 

ALDE 

EPP 

Green/EFA 

S & D 

GUE/NGL 

ECR 

EFDD 

NI 

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber 

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, 
Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude 

Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc 

Jean Lambert, Terry Reintke 

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard 
Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato 

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?  

Laura Agea, Marco Valli 

Lampros Fountoulis 

 

0 - 

  

 

2 0 

ENF Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 



 

RR\1121784HU.docx 33/61 PE594.172v02-00 

 HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és 

más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és 

harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi 

cseréje 

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

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

JURI 

6.10.2016 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

EMPL 

24.11.2016 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Helga Stevens 

28.11.2016 

Vizsgálat a bizottságban 8.12.2016    

Az elfogadás dátuma 25.1.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 
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49 
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet 

Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, 

Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina 

Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, 

Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 

Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, 

Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn 

Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, 

Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana 

Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, 

Jana Žitňanská 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, 

Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, 

Flavio Zanonato 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Marco Valli 
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3.3.2017 

VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak 

hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló 

nemzetközi cseréjéről 

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

A vélemény előadója: Angel Dzhambazki 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

A marrákesi szerződést 2013-ban fogadta el a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), és 

több mint 60 ország, valamint az Európai Unió is aláírta. Legfőbb célja kötelező erejű 

kivételek és korlátozások bevezetése a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget más okból 

használni képtelen személyek javára. A szerzői jogra vonatkozó, az összes aláíró félnél 

bevezetendő kivételek és korlátozások lehetővé fogják tenni a megjelent szövegek vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget más okból használni képtelen személyek számára 

hozzáférhető formátumban történő többszörözését, terjesztését és rendelkezésre bocsátását, 

valamint e művek nemzetközi cseréjét. Az említett nemzetközi csere a Bizottság által javasolt 

jelenlegi rendelkezés célja. 

A javaslat a marrákesi szerződéssel összhangban módosítja az európai uniós jogalkotási 

keretet. Ennek eredménye a Szerződés szerinti uniós kötelezettségek végrehajtása lesz a 

hozzáférhető formátumú példányoknak az Unió és a marrákesi szerződéshez csatlakozott 

harmadik országok közötti, a kedvezményezett személyek érdekét szolgáló cseréje 

tekintetében. 

A vélemény előadója támogatja a Bizottság javaslatát és bízik benne, hogy ez a helyes lépés 

az Unió által aláírt kötelezettségek teljesítése érdekében. Ezenfelül néhány módosítást javasol, 

melyek célja, hogy a Bizottság javaslata jobban összhangban legyen a marrákesi szerződéssel, 

nevezetesen a meghatározásokat tartalmazó rész tekintetében: kik a kedvezményezettek, 

melyek a hozzáférhető formátumú példányok, illetve hogy kik a felhatalmazott szervezetek, 

amelyek terjesztik, közzéteszik és rendelkezésre bocsátják a hozzáférhető formátumú 

példányokat a kedvezményezettek számára. 

Az előadó továbbá úgy véli, hogy rendkívül fontos annak hangsúlyozása, hogy e példányok 
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kivitele ne vezessen kereskedelmi tevékenységekhez, és az ezzel összefüggésben javasolt 

kiegészítések célja a jogbiztonság megteremtése a tagállamokban székhellyel rendelkező 

felhatalmazott szervezetek számára a harmadik országokkal folytatott határokon átnyúló 

tevékenységek során. 

A Bizottság javaslata szerint a rendeletet legkorábban öt évvel a hatályba lépést követően 

kellene felülvizsgálni. Az előadó fontosnak tartja, hogy erre korábban (öt éven belül) kerüljön 

sor, tekintettel arra, hogy a Bizottság nem készített hatásvizsgálatot a rendelet esetleges 

társadalmi és gazdasági hatásairól.  

Végezetül pedig az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy valamennyi javaslat szövegezése a 

marrákesi szerződéshez igazodik. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  mivel az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 26. cikke, valamint a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezmény (UNCRPD) előírja a 

fogyatékossággal élő személyek 

integrációját; 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Egyes művek és más tartalmak 

hozzáférhető formátumú példányainak a 

marrákesi szerződés részes felei közötti 

nemzetközi cseréjét lehetővé tévő 

szükséges intézkedések elfogadásával a 

tagállamoknak meg kell felelniük a berni 

megállapodás, a szellemi tulajdonjogok 
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kereskedelmi vonatkozásairól szóló 

megállapodás és a WIPO Szerzői Jogi 

Szerződés szerinti kötelezettségeknek, 

illetve jogosultnak kell lenniük az e 

megállapodások szerinti jogok 

gyakorlására, a marrákesi szerződés 11. 

cikkének megfelelően, amely lehetővé 

teszi a részes felek számára, hogy olyan 

esetekre szűkítsék a korlátozásokat vagy 

kivételeket, amelyek nem sértik a mű 

rendes felhasználását és indokolatlanul 

nem károsítják a szerző jogos érdekeit. 

Indokolás 

A preambulumbekezdés célja a nemzetközi szerződési kötelezettségek fontosságának ismételt 

kiemelése, megfogalmazása pedig a marrákesi szerződés szövegét tükrözi. 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) a hozzáférhető formátumú 

példányok és a jogtulajdonosok által 

hozzáférhető formátumban készített 

kiadványok („born accessible 

publications”) kivitelének elősegítése 

érdekében egységes online adatbázist kell 

létrehozni az Európai Unióban. Az 

adatbázis a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott országok számára 

nyilvánosan hozzáférhető kell hogy legyen 

Ugyanezen kiadványok behozatalának 

elősegítése érdekében fontos, hogy az 

adatbázis interoperábilis legyen a WIPO-

n keresztül elérhető ABC TIGAR (Trusted 

Intermediary Global Accessible 

Resources) adatbázissal. 

Indokolás 

Az új preambulumbekezdés felhívja az Európai Bizottságot, hogy segítse elő az 

információcserét azáltal, hogy a marrákesi szerződéshez csatlakozott harmadik országok 

számára hozzáférést biztosít a(z) [...] irányelvben kért adatbázishoz. Ennek az új 

kezdeményezésnek a WIPO-n keresztül elérhető, az Accessible Book Consortium által 
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fejlesztett meglévő globális adatbázisra kell épülnie, és azzal interoperábilisnek kell 

maradnia. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A hozzáférhető formátumú 

példányok elérhetőségének javítása, 

valamint a művek és más tartalmak 

jogellenes terjesztésének megakadályozása 

érdekében a hozzáférhető formátumú 

példányok terjesztésével és rendelkezésre 

bocsátásával foglalkozó felhatalmazott 

szervezeteknek teljesíteniük kell bizonyos 

kötelezettségeket. 

(5) A hozzáférhető formátumú 

példányok elérhetőségének javítása, 

valamint a művek és más tartalmak 

jogellenes terjesztésének megakadályozása 

érdekében alapvetően fontos, hogy a 

tagállamok elősegítsék a bevált 

gyakorlatokkal kapcsolatos 

iránymutatásokra vonatkozó 

megállapodást a hozzáférhető formátumú 

példányok előállításával, terjesztésével és 

rendelkezésre bocsátásával foglalkozó 

felhatalmazott szervezetek, felhasználók és 

jogosultak között; 

 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „mű vagy más tartalom”: bármely 

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; 

1. „mű és más tartalom”: szöveg, 

jelzet és/vagy kapcsolódó illusztráció 

formájában – ideértve a kottákat – 

megjelent, szerzői jog vagy szomszédos 

jogok védelme alá tartozó könyv, e-könyv, 

folyóirat, újság, magazin formájában vagy 

egyéb írott formátumban, illetve bármely 

média formájában, ideértve az olyan 

audió formátumot is, mint például az 

audiokönyvek vagy a rádióműsorok, 

közzétett vagy egyéb jogszerű módon 

nyilvánosan hozzáférhetővé tett irodalmi, 

tudományos vagy művészeti mű; 
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Indokolás 

A módosítás célja a Bizottság által javasolt „mű” meghatározás felülvizsgálata a marrákesi 

szerződés fényében, amely különbséget tesz az irodalmi vagy művészeti alkotás „tartalma” és 

„médiuma” között. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre 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: 

Indokolás 

A kiegészítés a „kedvezményezett személy” marrákesi szerződésben szereplő 

meghatározásához igazodik. A 2. cikk (2) bekezdésének a), b) c) és d) pontjaira vonatkozik. 

Módosítás   7 

Rendeletre 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 is, és aki ennek következtében 

képtelen nyomtatott műveket ugyanúgy 

olvasni, mint a nem vak, nem látássérült 

vagy a nyomtatott szöveget más okból 

használni nem képtelen személyek;   

Indokolás 

A magyar változatot nem érinti. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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d) egyéb testi fogyatékosság miatt 

könyvet tartani vagy lapozni képtelen 

személy, valamint az olvasást rendes 

esetben lehetővé tevő mértékben szemeit 

fókuszálni, illetve mozgatni képtelen 

személy; 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  9 

Rendeletre 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 

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; 

(3) „hozzáférhető formátumú példány”: 

a megjelent mű vagy más tartalom 

formátumától eltérő módon vagy 

formában, nonprofit alapon közzétett 

példány, amely a kedvezményezett 

személyek számára a 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; 

Indokolás 

Fontos kiemelni a példányok nem kereskedelmi jellegét, ami még egyértelműbbé teszi a 

felhatalmazott szervezetek és nonprofit alapú tevékenységük meghatározását. 

 

Módosítás   10 

Rendeletre 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 

(4) „felhatalmazott szervezet”: a 

székhely szerinti tagállam által arra a 

feladatra felhatalmazott vagy elismert 

szervezet, hogy nonprofit alapon oktatást, 

speciális képzést, akadálymentesített 

olvasási lehetőségeket vagy 
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vagy információkhoz való hozzáférést 

biztosít a kedvezményezett személyek 

számára. 

információkhoz való hozzáférést 

biztosítson kedvezményezett személyek 

számára. Ide tartoznak az olyan 

kormányzati intézmények vagy nonprofit 

szervezetek is, amelyek egyik fő 

tevékenységük vagy intézményi 

kötelezettségük keretében biztosítják 

ugyanezen szolgáltatásokat a 

kedvezményezettek számára. 

Indokolás 

A módosítás célja a Bizottság által javasolt „felhatalmazott szervezet” fogalmának 

kiegészítése, figyelembe véve a marrákesi szerződést, amely meghatározza, hogy kinek kell e 

szerveket jogszerűen engedélyeznie vagy elismernie. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A valamely tagállamban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek az [...] 

irányelvvel összhangban elfogadott 

nemzeti jogszabályoknak megfelelően a 

marrákesi szerződéshez csatlakozott 

harmadik országokban letelepedett 

kedvezményezett személyek vagy 

felhatalmazott szervezetek körében 

terjeszthetik, közvetíthetik, illetve azok 

rendelkezésére bocsáthatják a hozzáférhető 

formátumú példányokat. 

A valamely tagállamban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek az [...] 

irányelvvel összhangban elfogadott 

nemzeti jogszabályoknak megfelelően, 

valamint feltéve, hogy a terjesztést vagy 

rendelkezésre bocsátást megelőzően az 

eredeti felhatalmazott szervezetnek nem 

volt tudomása vagy kellő gondosság 

mellett nem tudta, hogy a hozzáférhető 

formátumot a kedvezményezett 

személyeken kívül más is használni fogja, 
a marrákesi szerződéshez csatlakozott 

harmadik országokban letelepedett 

kedvezményezett személyek vagy 

felhatalmazott szervezetek körében 

nonprofit alapon terjeszthetik, 

közvetíthetik, illetve azok rendelkezésére 

bocsáthatják a hozzáférhető formátumú 

példányokat. 

Indokolás 

Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy e példányok kivitele ne vezessen kereskedelmi 

tevékenységhez. A szöveg kiegészítése a marrákesi szerződés szövegén alapuló módosítást 

tartalmaz, melyet fontosnak tartottunk beilleszteni ebbe a bekezdésbe annak érdekében, hogy 
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a harmadik országokkal folytatott határokon átnyúló tevékenységek során a tagállamokban 

székhellyel rendelkező felhatalmazott szervezetek számára jogbiztonságot teremtsünk. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A valamely tagállamban letelepedett 

kedvezményezett személyek vagy 

felhatalmazott szervezetek az [...] 

irányelvvel összhangban elfogadott 

nemzeti jogszabályoknak megfelelően 

importálhatják vagy egyéb módon 

megszerezhetik vagy elérhetik, majd 

felhasználhatják a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országokban 

letelepedett felhatalmazott szervezetek által 

kedvezményezett személyek vagy 

felhatalmazott szervezetek körében 

terjesztett, közvetített, illetve azok 

rendelkezésére bocsátott hozzáférhető 

formátumú példányokat. 

A valamely tagállamban letelepedett 

kedvezményezett személyek vagy 

felhatalmazott szervezetek az [...] 

irányelvvel összhangban elfogadott 

nemzeti jogszabályoknak megfelelően 

importálhatják vagy egyéb módon 

megszerezhetik vagy elérhetik, majd 

felhasználhatják a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országokban 

letelepedett felhatalmazott szervezetek által 

kedvezményezett személyek vagy 

felhatalmazott szervezetek körében 

terjesztett, közvetített, illetve azok 

rendelkezésére bocsátott hozzáférhető 

formátumú példányokat, feltéve, hogy az 

import vagy a hozzáférhetőség nem sérti a 

mű vagy más tartalom rendes 

felhasználását és indokolatlanul nem 

károsítja a szerző jogos érdekeit. 

Indokolás 

A szöveg a marrákesi szerződés szövegezésén alapul. 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kizárólag kedvezményezett 

személyek vagy felhatalmazott szervezetek 

körében terjesztik, illetve csak azok 

rendelkezésére bocsátják a hozzáférhető 

formátumú példányokat; 

a) nonprofit alapon, kizárólag 

kedvezményezett személyek vagy 

felhatalmazott szervezetek körében 

terjesztik, illetve csak azok rendelkezésére 

bocsátják a hozzáférhető formátumú 

példányokat; 
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Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) megteszik a megfelelő lépéseket a 

hozzáférhető formátumú példányok 

jogellenes többszörözésének, 

terjesztésének, közvetítésének és 

rendelkezésre bocsátásának visszaszorítása 

érdekében; 

b) megteszik a megfelelő lépéseket a 

hozzáférhető formátumú példányok 

jogellenes többszörözésének, 

terjesztésének, közvetítésének és 

rendelkezésre bocsátásának megelőzése 

érdekében, és a kedvezményezett 

személyek szükségleteinek maradéktalan 

kielégítése érdekében a bizalom alapján 

működnek; 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c) pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a műveket és más tartalmakat, 

továbbá azok hozzáférhető formátumú 

példányait kellő gondossággal kezelik, és 

azokról nyilvántartást vezetnek; továbbá 

c) a műveket és más tartalmakat, 

továbbá azok hozzáférhető formátumú 

példányait kellő gondossággal kezelik, és 

azokról nyilvántartást vezetnek, a 6. 

cikknek megfelelően tiszteletben tartva a 

kedvezményezett személyek magánéletét; 

továbbá 

Indokolás 

A marrákesi szerződés szövegén alapuló kiegészítés, amely az uniós jognak megfelelő 

adatvédelmet előíró cikkre hivatkozik. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A hozzáférhető formátumú 

példányt kizárólag a kedvezményezett 
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személyek használják és tiszteletben kell 

tartania az eredeti mű vagy más tartalom 

integritását, miközben kellően figyelembe 

kell venni a mű alternatív formátumban, a 

kedvezményezettek különböző igényeihez 

igazodó hozzáférhetővé tételéhez 

szükséges változtatásokat. 

Indokolás 

A szöveg a marrákesi szerződés szövegezésén alapul. 

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) a tagállamok ösztönzik az 

engedélyezett hatóságok közötti 

információcserét és a bevált gyakorlatok 

megosztását az igényekhez igazított 

művekhez vagy tartalmakhoz való 

hozzáférés hatékony elősegítése 

érdekében; 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Legkorábban [five years after the date of 

application]-án/én a Bizottság elvégzi e 

rendelet értékelését és megküldi annak 

főbb eredményeit az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, adott esetben a rendelet 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 

[Az alkalmazás kezdetének időpontjától 

számított öt évvel későbbi időpont]-ig a 

Bizottság elvégzi e rendelet értékelését és 

megküldi annak főbb eredményeit az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 

valamint az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, adott esetben a rendelet 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 

Indokolás 

Tekintettel arra, hogy a Bizottság nem készített hatásvizsgálatot a rendelet esetleges 
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társadalmi és gazdasági hatásairól, az előadó azt tanácsolja, hogy a felülvizsgálatra a 

rendelet hatályba lépését követő legfeljebb öt éven belül kerüljön sor. 
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és 

más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és 

harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi 

cseréje 
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27.1.2017 

VÉLEMÉNY A PETÍCIÓS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Jogi Bizottság részére 

egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak 

hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló 

nemzetközi cseréjéről  

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

Előadó: / A vélemény előadója: Margrete Auken 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

A szerződés előírja a részes feleknek, hogy a szerzői jog és a szomszédos jogok tekintetében 

alkalmazzanak kivételeket, illetve korlátozásokat a vakok, látássérültek és nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek javára, valamint lehetővé teszi a könyvek, 

hangoskönyvek és más nyomtatott anyagok különleges formátumú példányainak nemzetközi 

cseréjét a szerződéshez csatlakozott országok között. 

A Petíciós Bizottság (PETI) őszintén üdvözli a javasolt rendeletet. A PETI bizottság azóta 

aktív résztvevője a vakok és látássérültek személyek megjelent művekhez való hozzáférésével 

kapcsolatos dokumentumoknak, amióta 2011-ben két petíciót1 is kapott, amelyek kötelező 

erejű szerződés kidolgozására szólítottak fel. A PETI bizottság megelégedéssel nyugtázta a 

marrákesi szerződés 2013-ban történő elfogadását és 2013 szeptemberi hatálybalépését. 

Mindazonáltal további lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió 

további késlekedés nélkül eleget tegyen a marrákesi szerződés és a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezmény (UNCRPD) szerinti nemzetközi kötelezettségeinek, 

tudatában annak, hogy az egyezmény végrehajtása az egész világ – és különösen az EU – 

szintjén jelentős hatást gyakorol az érintett szereplőkre.  

Ahogyan az a Petíciós Bizottság C. szakpolitikai főosztálya megbízásából elkészített, és a 

                                                 
1 Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU), illetve a Royal National Institute of 

Blind People (Vakok Királyi Nemzeti Intézete) nevében benyújtott 0924/2011. számú petíció a vakok 

könyvekhez és más nyomtatott termékekhez való hozzáféréséről, és 

Michael Kalmar osztrák állampolgár által a Diszlexiások Európai Szövetségének (EDA) nevében benyújtott 

0964/2011. számú petíció a vak, diszlexiás vagy egyéb fogyatékossággal élő személyek könyvekhez való 

hozzáféréséről. 



 

PE594.172v02-00 48/61 RR\1121784HU.docx 

HU 

fogyatékosságokról szóló 2016. november 9-i PETI-munkaértekezleten bemutatott, a 

marrákesi szerződéssel kapcsolatos tanulmányban1 olvasható, a marrákesi szerződés egyrészt 

győzelemnek tekinthető a fogyatékosság társadalmi modellje számára, másrészt megfelelő 

nemzetközi megoldást kínál a globális „könyvéhségre”. Ennélfogva minden szükséges 

intézkedést meg kell hozni a marrákesi szerződés gyors és megfelelő végrehajtásának 

biztosítása érdekében. A PETI bizottság ezenkívül még felszólított2 a marrákesi szerződés 

Európai Unió általi gyors végrehajtására anélkül, hogy a ratifikációt az EU jogi keretének 

felülvizsgálatától tennék függővé. 

A véleménytervezet a rendeletben használt terminológia összehangolására törekszik annak 

érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen a marrákesi szerződésnek és 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek. A véleménytervezet 

nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy a kedvezményezettek listája bővülhessen, és a javasolt 

rendeletet az adatvédelemről szóló új, uniós szintű átfogó jogi kerethez igazodva frissíti. Még 

ennél is fontosabb a véleménytervezet azon javaslata, hogy a tagállamokban panaszkezelési 

vagy jogorvoslati mechanizmusokat kellene bevezetni azokra az esetekre, amelyekben a 

kedvezményezettek akadályokba ütköznek a megengedett kivételek igénybevétele 

tekintetében.  

                                                 
1 PE 571.387. 
2 Az Európai Parlament 2016. február 3-i állásfoglalása a beérkezett petíciók, különösen a 924/2011. számú 

petíció alapján a marrákesi szerződés ratifikálásáról (2016/2542(RSP)). 
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MÓDOSÍTÁS: 

A Petíciós Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye 

figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Nemzetközi szinten is 

elismerik, hogy növelni kell a művek és 

más tartalmak szóban forgó személyek 

számára hozzáférhető formátumú 

példányainak számát, és javítani kell ezek 

forgalmazását és terjesztését. A vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződést (a továbbiakban: a marrákesi 

szerződés) az Unió nevében 2014. április 

30-án írták alá12. A szerződés előírja a 

szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és a 

szomszédos jogok jogosultjainak 

kizárólagos jogai tekintetében 

alkalmazzanak kivételeket és 

korlátozásokat egyes művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállítása és terjesztése, 

valamint az említett hozzáférhető 

formátumú példányok nemzetközi cseréje 

tekintetében. A marrákesi szerződés 

kedvezményezettjei a vakok, látássérültek 

és az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, 

többek között a diszlexiával küzdő 

személyek, akik ennek következtében 

(1) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Nemzetközi szinten is 

elismerik, hogy sokkal nagyobb mértékben 

kell növelni a művek és más tartalmak 

szóban forgó személyek számára teljesen 

hozzáférhető formátumú példányainak 

számát, és jelentősen javítani kell ezek 

forgalmazását és terjesztését. A vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződést12 (a továbbiakban: a marrákesi 

szerződés) az Unió nevében 2014. április 

30-án írták alá, miután a Szellemi 

Tulajdon Világszervezete már 2013-ban 

elfogadta. A szerződés előírja a szerződő 

feleknek, hogy a szerzői jog és a 

szomszédos jogok jogosultjainak 

kizárólagos jogai tekintetében 

alkalmazzanak kivételeket és 

korlátozásokat egyes művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállítása és terjesztése, 

valamint az említett hozzáférhető 

formátumú példányok nemzetközi cseréje 

tekintetében. A marrákesi szerződés 

kedvezményezettjei a vakok, látássérültek 
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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. 

és 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. 

__________________ __________________ 

Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU 

határozata a vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való 

hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 

marrakesh-i szerződésnek az Európai Unió 

nevében történő aláírásáról (HL L 115., 

2014.4.17., 1. o.) 

Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU 

határozata a vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való 

hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 

marrakesh-i szerződésnek az Európai Unió 

nevében történő aláírásáról (HL L 115., 

2014.4.17., 1. o.) 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) az [...] irányelv célja a marrákesi 

szerződés szerinti uniós kötelezettségek 

összehangolt módon történő végrehajtása 

annak érdekében, hogy a 

kedvezményezettek számára elérhetőbbé 

váljanak a hozzáférhető formátumú 

példányok, valamint javuljon ezek 

terjesztése a belső piacon. Az irányelv 

kötelező kivétel bevezetését írja elő a 

tagállamoknak a jogosultak egyes, uniós 

szinten harmonizált jogai tekintetében. E 

rendelet célja a marrákesi szerződés 

szerinti kötelezettségek végrehajtása a 

hozzáférhető formátumú példányoknak az 

Unió és a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országok közötti, a 

kedvezményezett személyek érdekét 

szolgáló exportja és importja tekintetében, 

valamint az említett exportálás és 

(2) az [...] irányelv célja a marrákesi 

szerződés szerinti uniós kötelezettségek 

összehangolt módon történő végrehajtása 

annak érdekében, hogy a 

kedvezményezettek számára az EU 

minden tagállamában elérhetőbbé 

váljanak a hozzáférhető formátumú 

példányok, valamint javuljon ezek 

terjesztése a belső piacon. Az irányelv 

kötelező kivétel bevezetését írja elő a 

tagállamoknak a jogosultak egyes, uniós 

szinten harmonizált jogai tekintetében. E 

rendelet célja a marrákesi szerződés 

szerinti kötelezettségek végrehajtása a 

hozzáférhető formátumú példányoknak az 

Unió és a marrákesi szerződéshez 

csatlakozott harmadik országok közötti, a 

kedvezményezett személyek érdekét 

szolgáló exportja és importja tekintetében, 
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importálás feltételeinek meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy a művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak cseréje a szellemi tulajdon 

kereskedelmi vetületeit érinti, ilyen 

intézkedéseket csak uniós szinten lehet 

hozni. Az egyetlen megfelelő jogi aktus a 

rendelet. 

valamint az említett exportálás és 

importálás feltételeinek meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy a művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak cseréje a szellemi tulajdon 

kereskedelmi vetületeit érinti, ilyen 

intézkedéseket csak uniós szinten lehet 

hozni. Az egyetlen megfelelő jogi aktus a 

rendelet. 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A rendeletnek biztosítania kell azt a 

lehetőséget, hogy a könyveknek, 

folyóiratoknak, újságoknak, magazinoknak 

és egyéb írásoknak, kottáknak és más 

nyomtatott anyagoknak az [...] irányelvvel 

összhangban elfogadott nemzeti 

rendelkezéseknek megfelelően bármely 

tagállamban előállított, hozzáférhető 

formátumú példányait exportálják a 

marrákesi szerződéshez csatlakozott 

harmadik országokba. A hozzáférhető 

formátumok közé tartozik a Braille-írás, a 

nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-

könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós 

műsorszolgáltatás. A hozzáférhető 

formátumú példányoknak a nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek, 

illetve felhatalmazott szervezetek részére, 

harmadik országokban történő terjesztését, 

közvetítését és rendelkezésre bocsátását 

kizárólag az Unióban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek végezhetik, 

nonprofit alapon. 

(3) A rendeletnek biztosítania kell azt a 

lehetőséget, hogy a könyveknek, 

folyóiratoknak, újságoknak, magazinoknak 

és egyéb írásoknak, kottáknak és más 

nyomtatott anyagoknak az [...] irányelvvel 

összhangban elfogadott nemzeti 

rendelkezéseknek megfelelően bármely 

tagállamban előállított, hozzáférhető 

formátumú példányait exportálják a 

marrákesi szerződéshez csatlakozott 

harmadik országokba. A hozzáférhető 

formátumok közé tartozik a Braille-írás, a 

nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-

könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós 

műsorszolgáltatás. A hozzáférhető 

formátumú példányoknak a vakok, a 

látássérültek, illetve a nyomtatott szöveget 

más okból használni képtelen személyek, 

illetve felhatalmazott szervezetek részére, 

harmadik országokban történő terjesztését, 

közvetítését és rendelkezésre bocsátását 

kizárólag az Unióban letelepedett 

felhatalmazott szervezetek végezhetik, 

nonprofit alapon. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) E rendeletnek azt is lehetővé kell 

tennie, hogy az Unióban található 

kedvezményezett személyek, valamint az 

Unióban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek a marrákesi szerződés 

végrehajtásának megfelelően előállított, 

hozzáférhető formátumú példányokat 

importáljanak harmadik országokból, 

illetve hozzáférjenek azokhoz. Lehetővé 

kell tenni, hogy a szóban forgó 

hozzáférhető formátumú példányok 

terjesztése a belső piacon ugyanolyan 

feltételek mellett történjen, mint az [...] 

irányelvnek megfelelően az Unióban 

előállított hozzáférhető formátumú 

példányoké. 

(4) E rendeletnek azt is lehetővé kell 

tennie, hogy az Unióban található 

kedvezményezett személyek, valamint az 

Unióban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek a marrákesi szerződés 

végrehajtásának megfelelően előállított, 

hozzáférhető formátumú példányokat 

importáljanak harmadik országokból, 

illetve hozzáférést biztosítsanak azokhoz a 

vakok, a látássérültek, illetve a nyomtatott 

szöveget más okból használni képtelen 

személyek számára. Lehetővé kell tenni, 

hogy a szóban forgó hozzáférhető 

formátumú példányok terjesztése a belső 

piacon ugyanolyan feltételek mellett 

történjen, mint az [...] irányelvnek 

megfelelően az Unióban előállított 

hozzáférhető formátumú példányoké. 

 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 a preambulumbekezdés (új)

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A hozzáférhető formátumú 

példányoknak a marrákesi szerződés 

szerinti kedvezményezett személyek 

rendelkezésére bocsátására vonatkozó 

kormányzati iránymutatásokat, illetve a 

legjobb gyakorlatokat a felhatalmazott 

szervek képviselői csoportjaival – például 

könyvtári egyesületekkel és könyvtári 

konzorciumokkal – és a hozzáférhető 

formátumú példányok egyéb 

felhatalmazott gyártói szervezeteivel, 

valamint felhasználókkal és jogosultakkal 

konzultálva kell kidolgozni. 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A személyes adatok e rendelet 

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 

irányelvnek13, amely a személyes adatok 

feldolgozását szabályozza, és amelynek 

rendelkezései szerint a felhatalmazott 

szervezetek e rendelet keretei között, a 

tagállamok illetékes hatóságai, különösen a 

tagállamok által kijelölt független 

hatóságok felügyelete alatt végezhetik az 

adatfeldolgozást. 

(6) A személyes adatok e rendelet 

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 

irányelvnek13, valamint az (EU) 2016/679 

európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek13a amelyek a személyes adatok 

feldolgozását szabályozzák, és amelyek 

rendelkezései szerint a felhatalmazott 

szervezetek e rendelet keretei között, a 

tagállamok illetékes hatóságai, különösen a 

tagállamok által kijelölt független 

hatóságok felügyelete alatt végezhetik az 

adatfeldolgozást. 

__________________ __________________ 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

 A természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (általános 

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.). 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (6a) Az Európai Unió Alapjogi 

Chartája tiltja a hátrányos 

megkülönböztetés minden formáját, 

közöttük a fogyatékosság alapján történő 

megkülönböztetést is, és leszögezi, hogy az 

Unió elismeri és tiszteletben tartja a 

fogyatékossággal élő személyek jogát az 

önállóságuk, társadalmi és foglalkozási 

beilleszkedésük, valamint a közösség 

életében való részvételük biztosítását célzó 

intézkedésekre. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 

továbbiakban: UNCRPD) biztosítja a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

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. 

(7) A fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a 

továbbiakban: UNCRPD) – amelynek az 

EU is részes fele, és amely kötelező jogi 

erővel bír az EU tagállamai számára – 

biztosítja a fogyatékossággal élő 

személyek számára 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  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában elismert elveket. Ezt 

a rendeletet e jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

(8) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában és a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezményben (UNCRPD) 

elismert elveket. Ezt a rendeletet e 

jogokkal és elvekkel összhangban kell 

értelmezni és alkalmazni. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont– d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) tekintet nélkül bármely más 

fogyatékosságra. 

Indokolás 

A marrákesi szerződés nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy a kedvezményezettek listája 

bővülhessen, tekintet nélkül bármely más fogyatékosságra. Hasonlóképpen, a javasolt 

irányelv a 16 preambulumbekezdésben és a 7. cikkben említi azt a lehetőséget, hogy a belső 

piac keretei között egy későbbi szakaszban a fogyatékosságok más típusait is felvehessék. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre 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 

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 

(3) „hozzáférhető formátumú példány”: 

a megjelent mű vagy más tartalom 

formátumától eltérő módon vagy formában 

közzétett példány, amely a 

kedvezményezett személyek számára a 

művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé 

teszi, többek között lehetővé téve, hogy a 

kedvezményezettek a (2) bekezdésben 

említett nehézségek vagy fogyatékosságok 

egyikével sem sújtott személyekhez 

hasonlóan, azonos kényelem mellett 
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férjenek hozzá a műhöz vagy más 

tartalomhoz; 

férjenek hozzá a műhöz vagy más 

tartalomhoz; 

 

Módosítás  12 

Rendeletre 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”: olyan, a 

kormány által felhatalmazott vagy 

elismert szervezet, amely fő tevékenysége, 

illetve egyik fő tevékenysége vagy 

közérdekű feladata keretében nonprofit 

alapon oktatást, speciális képzést, 

akadálymentesített olvasási lehetőségeket 

vagy információkhoz való hozzáférést 

biztosítson kedvezményezett személyek 

számára. 

Indokolás 

A „felhatalmazott szerv” fogalmának a marrákesi szerződés 2. cikkében foglalt 

meghatározása olyan szervekre hivatkozik, amelyeket a kormányok hatalmaznak fel vagy 

ismernek el. Egy ilyen rendelkezés beillesztése megkönnyítené a felhatalmazott szervezetek 

azonosítását és felügyeletét. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy 

panaszkezelési és jogorvoslati 

mechanizmusok kerüljenek bevezetésre és 

álljanak a felhasználók rendelkezésére 

abban az esetben, ha a 3. és 4. cikkben 

említett intézkedések alkalmazásával 

összefüggésben jogvita merül fel. 
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Indokolás 

Még ennél is fontosabb a véleménytervezet azon javaslata, hogy a tagállamokban 

panaszkezelési vagy jogorvoslati mechanizmusokat kellene bevezetni azokra az esetekre, 

amelyekben a kedvezményezettek akadályokba ütköznek a megengedett kivételek 

igénybevétele tekintetében. Ilyen mechanizmus bevezetése a rendeletben foglalt rendelkezések 

hatékony végrehajtásának biztosítása szempontjából rendkívül célszerű volna. Ez 

összhangban áll a marrákesi szerződés 10. cikkének (1) bekezdésével, amely előírja, hogy a 

szerződő felek meghozzák a szerződés hatékony végrehajtásának biztosításához szükséges 

valamennyi „intézkedést”. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek szavatolják, hogy: 

(1) A 3. és a 4. cikkben említett 

tevékenységeket végző, valamely 

tagállamban letelepedett felhatalmazott 

szervezetek kialakítják és követik saját 

gyakorlataikat annak szavatolása 

érdekében, hogy: 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok támogatják felhatalmazott 

szerveiket a 3. és 4. cikk szerint végzett 

gyakorlataikra vonatkozó információk 

hozzáférhetővé tételében, egyrészt a 

felhatalmazott szervek közötti 

információmegosztás révén, másrészt a 

szakpolitikáikkal és gyakorlataikkal – 

többek között a hozzáférhető formátumú 

példányok határokon átnyúló cseréjével – 

kapcsolatos információknak az érdekelt 

felek, és szükség esetén a nyilvánosság 

tagjai számára történő rendelkezésre 

bocsátása révén. 

Módosítás   16 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő feldolgozását a 95/46/EK 

irányelvnek megfelelően kell végezni. 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő feldolgozását a 95/46/EK 

irányelvnek, a 2002/58/EK irányelvnek, 

valamint az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek1a 
megfelelően kell végezni. 

 __________________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács  

2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 

a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 

2016.5.4, 1.o.). 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Legkorábban [five years after the date of 

application]-án/én a Bizottság elvégzi e 

rendelet értékelését és megküldi annak 

főbb eredményeit az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, adott esetben a rendelet 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 

Legkésőbb [három évvel az alkalmazás 

után]-án/én a Bizottság elvégzi e rendelet 

értékelését és megküldi annak főbb 

eredményeit az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottságnak, adott esetben a 

rendelet módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 
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FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 
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NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÉS AZ VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
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