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 HU 

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról 

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

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12629/2017), 

– tekintettel a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek 

megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló, marrákesi 

egyezményre (5905/2015), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkével és 

218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban 

előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0375/2017), 

– tekintettel a Bíróság 2017. február 14-i véleményére1,  

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A8-0400/2017), 

1. egyetért a marrákesi szerződés megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Szellemi Tulajdon 

Világszervezetének (WIPO). 

                                                 
1 A Bíróság 2017. február 14-i véleménye, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114. 
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INDOKOLÁS 

A 2013. június 27-én elfogadott marrákesi szerződés1 a Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) által kezelt nemzetközi szerzői jogi szerződések összességének része. Egyértelmű 

humanitárius és szociális fejlesztési dimenzióval rendelkezik és fő célja, hogy egy sor 

kötelező korlátozást és kivételt vezessen be a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek javára.  

A szerződés célja, hogy megkönnyítse a látássérültek és nyomtatott szöveget használni 

képtelen személyek számára a művekhez való hozzáférést számukra hozzáférhető 

formátumban, megvédve egyúttal a szerzői jogok tulajdonosainak jogait. A szerződés ebből a 

célból harmonizálja a nemzetközi szerzői jogi rendszer alóli kivételeket és lehetővé teszi a 

hozzáférhető formátumú példányok határokon átnyúló cseréjét. 

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága sikeresen lezárta a marrákesi szerződést az uniós jogba 

átültető jogalkotási csomagról szóló intézményközi tárgyalásokat. A Parlament és a Tanács 

2017. szeptember 13-án írta alá az irányelvet és a rendeletet2. Az előadó üdvözli a nemzetközi 

szerződés megkötéséről szóló tanácsi határozatot. Ez egy újabb sarkalatos lépés e jelentős 

szerzői jogi jogszabály teljes végrehajtása felé.  

                                                 
1 A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való 

hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi egyezmény 
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1564 irányelve (2017. szeptember 13.) a szerzői és szomszédos 

jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott 

szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, 

valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról 

szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról (HL L 242., 2017.9.20., 6. o.) és az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2017/1563 rendelete (2017. szeptember 13.) a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes 

művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott 

szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik 

országok közötti cseréjéről (HL L 242., 2017.9.20., 1. o.)    
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről 
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