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RÖVID INDOKOLÁS 

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

tekintetében alkalmazzanak kötelező korlátokat és kivételeket 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 részes félként csatlakozott országok között.  

A Kulturális és Oktatási Bizottság előadója üdvözli a javasolt irányelvet, mivel az a 

„könyvínség” végét jelenti a vakok és látássérültek számára az Unióban és világszerte. 

Jelenleg a megjelenő könyvek csupán öt százaléka érhető el látássérültek számára, amely azt 

mutatja, hogy e műveknek nincs valódi piacuk. A marrákesi szerződés fontos előrelépés a 

kulturális és oktatási információhoz való hozzáférés terén a többi polgáréval azonos szintű 

hozzáférés célja felé.  

A szerzői jog és a szomszédos jogok terén megállapított kivételek vagy korlátozások csak a 

felhasználók erősen korlátozott csoportjára vonatkoznak, és kizárólag nem kereskedelmi 

célból alkalmazhatók. 

Továbbá meg kell jegyezni, hogy a vak és látássérült személyek által használt könyvek 

különleges formátumúak, pl. Braille-írással vagy Daisy szabvány szerint készültek, és ritkán 

versenytársai a látók számára készült könyveknek. Az előadó véleménye szerint semmi sem 

támasztja alá, hogy a „felhatalmazott szervezetek”, amelyek előállítják a hozzáférhető 

formátumú szövegeket, kalózkodás révén kárt okoznának a jogtulajdonosoknak vagy a 

kiadóknak.  

A szerződés nem ássa alá a hagyományos kiadói tevékenységet, és nem akadályozza meg a 

jogtulajdonosokat abban, hogy növeljék a hagyományos formátumban hozzáférhető műveik 

számát. Nem ösztönzi a kiadói üzletággal folytatott kereskedelmi versenyt. Nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy a marrákesi szerződés azért jött létre, mert a piac nem elégítette ki 

a vakok és látássérültek igényeit. 

Ennélfogva minden szükséges intézkedést meg kell hozni a marrákesi szerződés gyors és 

megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, és az előadó sürgeti az Európai Uniót annak 

mielőbbi megerősítésére. 

MÓDOSÍTÁSOK 

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

vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (2a) Az Európai Unió Alapjogi 

Chartája rögzíti a tájékoztatáshoz (11. 

cikk) és az oktatáshoz való jogot (14. 

cikk). 

 

Módosítás   2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a szerzői és szomszédos jogok 

védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Intézkedéseket kell hozni 

annak érdekében, hogy az említett művek 

hozzáférhető formátumú példányai 

elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük 

javuljon a belső piacon. 

(3) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek továbbra is számos akadályba 

ütköznek a szerzői és szomszédos jogok 

védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb 

nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés 

tekintetében. Tekintettel arra, hogy a 

súlyosan és hosszú távon látássérült 

személyek általi használat egyértelmű 

társadalmi érdek és alapvetően nonprofit 

alapon fogják végrehajtani, 

intézkedéseket kell hozni annak érdekében, 

hogy az említett művek hozzáférhető 

formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, 

és terjesztésük javuljon a belső piacon, 

továbbá szükség esetén növelni kell 

elérhetőségüket, amennyiben az ebben az 

irányelvben meghatározott feltételek 

teljesülnek, és adatgyűjtést kell végezni a 

hozzáférhetőségükre vonatkozóan, 

beleértve a tagállamok területén 

letelepedett felhatalmazott szervezetekre 

vonatkozó információ közzétételét. 

 

Módosítás   3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek rendelkeznek az információhoz 

való hozzáférés jogával, valamint a 
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kulturális, gazdasági és társadalmi életben 

másokkal azonos alapon való részvételhez 

való joggal. 

Indokolás 

A javasolt kiegészítés az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményéből , 

valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikkéből ered, amely rögzíti a 

fogyatékossággal élő személyek jogait és szabadságait. 
 

 

Módosítás   4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ezen irányelv kedvezményezettjei a 

vakok és azok a személyek, akiknek 

látássérülése nem javítható olyan 

mértékben, hogy látásfunkciójuk 

lényegében megegyezzen az említett 

sérüléssel nem küzdő személyek 

látásfunkciójával, valamint az érzékelési 

vagy olvasási nehézséggel, többek között a 

diszlexiával küzdő személyek, akik ennek 

következtében képtelenek nyomtatott 

műveket a sérüléssel vagy nehézséggel 

nem küzdő személyekhez hasonlóan 

olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi 

fogyatékosság miatt képtelenek könyvet 

tartani vagy lapozni, vagy az olvasást 

rendes esetben lehetővé tevő mértékben 

szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az 

ezen irányelv által bevezetett intézkedések 

célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, 

folyóiratok, újságok, magazinok vagy 

egyéb írásos formában lévő művek, kották 

és más nyomtatott anyagok – ideértve az 

audio formában, akár digitálisan, akár 

analóg módon rögzítetteket is – olyan 

formátumú példányait, amelyek az említett 

műveket és más tartalmakat lényegében 

ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban 

forgó személyek számára, mint a 

sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő 

személyek számára. A hozzáférhető 

(5) Ezen irányelv kedvezményezettjei a 

vakok és azok a személyek, akiknek 

látássérülése nem javítható olyan 

mértékben, hogy látásfunkciójuk 

megegyezzen az említett sérüléssel nem 

küzdő személyek látásfunkciójával, 

valamint az érzékelési vagy olvasási 

nehézséggel, többek között a diszlexiával 

küzdő személyek, akik ennek 

következtében képtelenek nyomtatott 

műveket a sérüléssel vagy nehézséggel 

nem küzdő személyekhez hasonlóan 

olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi 

sérülés miatt képtelenek könyvet tartani 

vagy lapozni, vagy az olvasást rendes 

esetben lehetővé tevő mértékben szemüket 

fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen 

irányelv által bevezetett intézkedések célja, 

hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, 

folyóiratok, újságok, magazinok vagy 

egyéb írásos formában lévő művek, kották 

és más nyomtatott anyagok – ideértve az 

audio formában, akár digitálisan, akár 

analóg módon rögzítetteket is – olyan 

formátumú példányait, amelyek az említett 

műveket és más tartalmakat lényegében 

ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban 

forgó személyek számára, mint azon 

személyek számára, akik nem vakok, 

látássérültek vagy nyomtatott szöveget 
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formátumok közé tartozik a Braille-írás, a 

nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-

könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós 

műsorszolgáltatás. 

használni képtelenek, anélkül, hogy ez 

sértené a tartalom minőségét. A 

hozzáférhető formátumok közé tartozik 

többek között a Braille-írás, a nagyított 

betűs nyomtatás, az e-könyvek, a 

hangoskönyvek és a rádiós 

műsorszolgáltatás. 

Indokolás 

This recital aims to guarantee the quality of the adapted works to ensure that the cultural 

experience gained from accessing literary or artistic works is the same for all, and to 

maintain the precision of the definition for 'persons who are not blind, visually impaired or 

otherwise print disabled'. It also offers the distinction between 'disability' and 'impairment'; 

according to the Preamble (e) of the United Nations Convention of the Rights of Persons with 

Disabilities, disability results from 'the interaction between persons with impairments and 

attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in 

society on an equal basis with others'. In other words, it is these barriers that are disabling 

for people, not their impairments or different functional abilities. As such, 'impairment' is 

more appropriate here. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az irányelvnek ezért kötelező 

kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog 

által harmonizált és a marrákesi szerződés 

hatálya alá tartozó felhasználási módok és 

művek szempontjából releváns jogok 

tekintetében. Ezek közé tartoznak 

különösen a többszörözéshez, a 

nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a 

rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez 

és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK 

irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és 

a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, 

valamint a 96/9/EK irányelvben említett 

kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi 

szerződés által előírt kivételek és 

korlátozások hatálya kiterjed az audio 

formátumú művekre, például a 

hangoskönyvekre is, a szóban forgó 

kivételeket a szomszédos jogokra is 

alkalmazni kell. 

(6) Az irányelv ezért kötelező 

kivételekről rendelkezik az uniós jog által 

harmonizált és a marrákesi szerződés 

hatálya alá tartozó felhasználási módok és 

művek szempontjából releváns jogok 

tekintetében. Ezek közé tartoznak 

különösen a többszörözéshez, a 

nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a 

rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez 

és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK 

irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és 

a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, 

valamint a 96/9/EK irányelvben említett 

kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi 

szerződés által előírt kivételek és 

korlátozások hatálya kiterjed az audio 

formátumú művekre, például az adaptált 

hangoskönyvekre is, a szóban forgó 

kivételeket a szomszédos jogokra is 

alkalmazni kell. Az ebben az irányelvben 
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előírt kivételek alkalmazása nem sérti a 

tagállamok által a fogyatékossággal élő 

személyekre vonatkozóan előírt egyéb, 

például a magáncélú felhasználásra 

vonatkozó kivételeket. 

 

Módosítás   6 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A kötelező kivételnek emellett 

korlátoznia is kell a többszörözési jogot 

annak érdekében, hogy szükség esetén 

lehetővé tegye a műnek vagy más 

tartalomnak a hozzáférhető formátumú 

példány előállításához szükséges 

módosítását, konvertálását, illetve 

adaptálását. Ez kiterjed az 

információnavigációs funkció biztosítására 

is a hozzáférhető formátumú 

példányokban. 

(8) Szükséges az is, hogy a kötelező 

kivétel emellett korlátozza a többszörözési 

jogot annak érdekében, hogy szükség 

esetén lehetővé tegye a műnek vagy más 

tartalomnak a hozzáférhető formátumú 

példány előállításához szükséges 

módosítását, konvertálását, illetve 

adaptálását. Ez kiterjed az 

információnavigációs funkció biztosítására 

a hozzáférhető formátumú példányokban, 

valamint a meglévő, a kedvezményezett 

személyek bizonyos csoportjai számára 

már hozzáférhető kiadványoknak olyan 

más kedvezményezett személyek 

igényeihez való adaptálásához szükséges 

tevékenységekre is, akiknek a műhöz való 

megfelelő hozzáféréshez alternatív 

formátumokra van szükségük. Lehetővé 

kell tenni a mű kölcsönzését a 

kedvezményezett személyek számára. 

Indokolás 

A módosítás egyértelműsíteni kívánja a 3. cikkben említett kivétel által engedélyezett 

„szükséges tevékenységek” meghatározását. Egy adott fájlformátum hozzáférhető lehet a 

fogyatékossággal élő személyek bizonyos csoportjai (például a látássérültek) számára, míg 

mások (például a diszlexiások) számára nem. Ebben az esetben annak ellenére, hogy egy fájlt 

nem kell átalakítani ahhoz, hogy vak vagy látássérült kedvezményezett személyek használni 

tudják, a diszlexiások számára hozzáférhetővé tételéhez szükség van átalakításra. Lehetővé 

kell tenni a kölcsönzést is. 

 

Módosítás   7 

Irányelvre irányuló javaslat 
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9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A kivételnek lehetővé kell tennie a 

felhatalmazott szervezetek számára, hogy 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek 

és más tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányait előállítsák és online vagy offline 

terjesszék az Unión belül. 

(9) A kivétel lehetővé teszi a 

felhatalmazott szervezetek számára, hogy 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

aktuális művek, archivált anyagok és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányait előállítsák és online vagy offline 

terjesszék az Unión belül. 

Indokolás 

Ez a preambulumbekezdés jelzi, hogy az archivált művek is előállíthatóak hozzáférhető 

formátumban. 

 

Módosítás   8 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A szövegalapú művek 

rendelkezésre állásának javítása 

érdekében a jogosultak szerepe a műveik 

látássérült vagy nyomtatott szöveget más 

okból használni képtelen személyek 

számára hozzáférhetővé tételében éppoly 

fontos, mint az ebben az irányelvben 

meghatározott kivételek, amikor a piac 

nem képes biztosítani e hozzáférést. 

Indokolás 

Az új preambulumbekezdés a marrákesi szerződés egyik preambulumbekezdésére utal. 

Felhívja a figyelmet a megfelelő korlátozások és kivételek, valamint a jogosultak által a 

művek látássérültek számára hozzáférhetővé tételében játszott szerep egyenlő fontosságára a 

tekintetben, hogy véget érjen a vak és látássérült személyek millióinak „könyvéhsége”. 

 

Módosítás   9 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (9b) A tagállamok közti csere 

támogatása érdekében az Európai Unió 

Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) 

létre kell hoznia és működtetnie kell egy 

egységes, nyilvánosan hozzáférhető online 

adatbázist, amely információt tartalmaz a 

felhatalmazott szervezetekről, valamint 

bibliográfiai adatokat a felhatalmazott 

szervezetek által előállított és 

rendelkezésre bocsátott, hozzáférhető 

formátumban elérhető művekről. Ennek 

az adatbázisnak tartalmaznia kell a már 

eleve hozzáférhető formában előállított 

kiadványokra vonatkozó információkat is, 

és biztosítani kell az átjárhatóságot az 

adatbázis és a WIPO által működtetett 

ABC TIGAR (Trusted Intermediary 

Global Accessible Resources) adatbázis 

között. 

Indokolás 

Az új preambulumbekezdés felhívja az Európai Bizottságot az információcsere 

megkönnyítésére azáltal, hogy létrehoz egy egységes adatbázist a hozzáférhető formátumú 

példányok számára, ideértve a kiadók által már eleve hozzáférhető formátumban előállított 

könyveket is. Ennek az új kezdeményezésnek a WIPO-n keresztül elérhető, az Accessible Book 

Consortium által fejlesztett meglévő globális adatbázisra kell épülnie, és azzal 

interoperábilisnek kell maradnia. 

 

Módosítás   10 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Annak biztosítása érdekében, hogy 

szerte a belső piacon elérhetőbbé váljanak 

a hozzáférhető formátumú példányok, 

lehetővé kell tenni, hogy a valamely 

tagállamban készült hozzáférhető 

formátumú példányok valamennyi 

tagállamban elérhetőek legyenek. Ez 

csökkentené az ugyanazon művek vagy 

más tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállításához szükséges 

megkettőzött munka iránti keresletet az 

Unióban, és ezáltal megtakarításokhoz és 

(10) Annak biztosítása érdekében, hogy 

szerte a belső piacon elérhetőbbé váljanak 

a hozzáférhető formátumú példányok, 

lehetővé válik, hogy a valamely 

tagállamban készült hozzáférhető 

formátumú példányok valamennyi 

tagállamban elérhetőek legyenek. Ez 

csökkentené az ugyanazon művek vagy 

más tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak előállításához szükséges 

megkettőzött munka iránti keresletet az 

Unióban, és ezáltal megtakarításokhoz és 
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hatékonyságnöveléshez vezetne. Ennek az 

irányelvnek ezért valamennyi tagállamban 

biztosítania kell a más tagállamokban 

készült hozzáférhető formátumú példányok 

terjesztésének és elérhetőségének 

lehetőségét. A felhatalmazott szervezetek 

számára ezért lehetővé kell tenni a szóban 

forgó példányoknak a kedvezményezett 

személyek és a felhatalmazott szervezetek 

körében, bármely tagállamban történő 

online vagy offline terjesztését. A 

felhatalmazott szervezetek és a 

kedvezményezett személyek számára ezen 

túlmenően lehetővé kell tenni, hogy 

bármely tagállam bármely felhatalmazott 

szervezetén keresztül hozzáférjenek a 

szóban forgó példányokhoz. 

hatékonyságnöveléshez vezetne. Ez az 

irányelv ezért valamennyi tagállamban 

biztosítja a más tagállamokban készült 

hozzáférhető formátumú példányok 

terjesztésének és elérhetőségének 

lehetőségét a kedvezményezett személyek 

és a felhatalmazott szervezetek számára. A 

felhatalmazott szervezetek számára ezért 

lehetővé kell tenni a szóban forgó 

példányoknak a kedvezményezett 

személyek és a felhatalmazott szervezetek 

körében, bármely tagállamban történő 

online vagy offline terjesztését. A 

felhatalmazott szervezetek és a 

kedvezményezett személyek számára ezen 

túlmenően lehetővé kell tenni, hogy 

bármely tagállam bármely felhatalmazott 

szervezetén keresztül hozzáférjenek a 

szóban forgó példányokhoz. 

 

Módosítás   11 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Tekintettel a kivétel sajátos 

jellegére, annak jól meghatározott 

hatókörére, valamint arra, hogy a 

kedvezményezetteknek jogbiztonságra van 

szükségük, a tagállamok számára nem 

szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel 

alkalmazására vonatkozó további 

követelményeket írjanak elő, mint például 

kártalanítási rendszereket vagy a 

hozzáférhető formátumú példányok 

kereskedelmi forgalomban való 

rendelkezésre állásának előzetes 

vizsgálatát. 

(11) Tekintettel a kivétel sajátos 

jellegére, annak jól meghatározott 

hatókörére, valamint arra, hogy a 

kedvezményezetteknek jogbiztonságra van 

szükségük, a tagállamok számára nem lesz 

megengedett, hogy a kivétel alkalmazására 

vonatkozó további követelményeket 

írjanak elő, mint például kártalanítási 

rendszereket vagy a hozzáférhető 

formátumú példányok kereskedelmi 

forgalomban való rendelkezésre állásának 

előzetes vizsgálatát. 

 

Módosítás   12 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A felhatalmazott szervezetek 

azonosításának keretében a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

művek és más tartalmak nonprofit, jó 

minőségű és hatékony hozzáférhető 

formátumának nyújtása terén e 

szervezetek rendelkezésére álló 

szakértelmet, valamint a megbízható 

közvetítőre vonatkozó elveket, amelyeket 

az Európai Bizottság által kezdeményezett 

és a jogosultak, valamint a nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek 

képviselői által 2010-ben aláírt, a 

diszlexiás vagy látássérült olvasók 

művekhez való hozzáféréséről szóló 

egyetértési megállapodás határozott meg. 

Indokolás 

A javaslat az elmúlt évtizedben alkalmazott európai politikára kíván építeni, amelynek alapját 

a területen működő érdekelt felek közötti együttműködés előmozdítása mellett azon értékes 

tudás és tapasztalat elismerése képezi, amelyet csak a kedvezményezett személyeket szolgáló 

szakosodott szervezetek tudnak nyújtani. 

 

Módosítás   13 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az Európai Unió alapjogi chartája 

értelmében az Unió elismeri és tiszteletben 

tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az 

önállóságuk, társadalmi és foglalkozási 

beilleszkedésük, valamint a közösség 

életében való részvételük biztosítását célzó 

intézkedésekre. 

(14) Az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 26. cikke kimondja, hogy az 

Unió elismeri és tiszteletben tartja a 

fogyatékkal élő személyek jogát az 

önállóságuk, társadalmi és szakmai 

beilleszkedésük, valamint a közösség 

életében való részvételük biztosítását célzó 

intézkedésekre. 

 

Módosítás   14 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A Bizottság nyomon követi ezen 

irányelv hatását. Ennek részeként az ezen 

irányelv hatályán kívül eső művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak elérhetőségével kapcsolatos 

helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek 

milyen mértékben elérhetők az egyéb 

fogyatékossággal élő személyek számára. 

A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a 

helyzetet. Szükség esetén megfontolás 

tárgyát képezheti ezen irányelv hatályának 

módosítása. 

(16) A Bizottság nyomon követi ezen 

irányelv hatását. Ennek részeként az ezen 

irányelv hatályán kívül eső művek és más 

tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak elérhetőségével kapcsolatos 

helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek 

milyen mértékben elérhetők az egyéb 

sérüléssel élő személyek számára. A 

Bizottság szoros figyelemmel kíséri a 

helyzetet. Szükség esetén megfontolás 

tárgyát képezheti ezen irányelv hatályának 

módosítása. 

 

Módosítás   15 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Ez az irányelv tehát tiszteletben 

tartja az alapvető jogokat, és szem előtt 

tartja különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában elismert alapelveket. Ezt az 

irányelvet e jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

(18) Ez az irányelv tehát tiszteletben 

tartja az alapvető jogokat, és szem előtt 

tartja különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában elismert alapelveket. Ezt az 

irányelvet e jogokkal és elvekkel 

összhangban szükséges értelmezni és 

alkalmazni. 

 

Módosítás   16 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A marrákesi szerződés megállapít 

bizonyos kötelezettségeket a hozzáférhető 

formátumú példányoknak az Unió és a 

szerződéshez csatlakozott harmadik 

országok közötti cseréje tekintetében. Az 

említett kötelezettségek teljesítése 

érdekében hozott uniós intézkedések az 

[...] rendelet tartalmazza, amelyet ezen 

irányelvvel együtt kell értelmezni. 

(19) A marrákesi szerződés megállapít 

bizonyos kötelezettségeket a hozzáférhető 

formátumú példányoknak az Unió és a 

szerződéshez csatlakozott harmadik 

országok közötti cseréje tekintetében. Az 

említett kötelezettségek teljesítése 

érdekében hozott uniós intézkedéseket az 

[...] rendelet tartalmazza, amelyet ezen 

irányelvvel együtt kell figyelembe venni. 
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Módosítás   17 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) A tagállamoknak az irányelvet hat 

hónapon belül át kell ültetniük az 

Európai Unió Alapjogi Chartája, illetve a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény által elismert 

jogok haladéktalan végrehajtása 

érdekében. 

Indokolás 

A módosítás célja figyelembe venni a marrákesi szerződés 4. cikke (3) bekezdésének és 10. 

cikkének azon rendelkezéseit, amelyek magának a szerződésnek a végrehajtására 

vonatkoznak. 

 

Módosítás   18 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „mű és 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; 

Indokolás 

A „mű és más tartalom” fogalmának pontosabb és részletesebb meghatározása. 

 

Módosítás   19 
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Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „kedvezményezett személy”: 2. „kedvezményezett személy”, 

tekintet nélkül bármely más 

fogyatékosságra a következők bármelyike: 

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   20 

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 zavarral 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; vagy 

Indokolás 

A preambulumbekezdés célja a „disability” (a szövegkörnyezettől függően „fogyatékosság”, 

illetve „nehézség”) és az „impairment” (a szövegkörnyezettől függően „sérülés” vagy 

„zavar”) közti különbségtevés. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény ((e) preambulumbekezdés) szerint a fogyatékosság „a fogyatékossággal élő 

személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, 

amely gátolja őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő 

részvételben” Más szavakkal, ezek az akadályok azok, amelyek gátolják az illetőt, nem a 

károsodása vagy különböző funkcionális képességei. Ezért itt helyesebb a „zavar” szót 

használni. 

 

Módosítás   21 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

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; 

d. egyéb testi sérülés miatt könyvet 

tartani vagy lapozni képtelen személy, 

valamint az olvasást rendes esetben 

lehetővé tevő mértékben szemeit 

fókuszálni, illetve mozgatni képtelen 

személy. 

 

Módosítás   22 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „hozzáférhető formátumú példány”: 

a megjelent mű vagy más tartalom 

formátumától eltérő módon vagy formában 

közzétett példány, amely a 

kedvezményezett személyek számára a 

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   23 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „felhatalmazott szervezet”: olyan 

szervezet, amely fő tevékenysége, illetve 

egyik fő tevékenysége vagy közérdekű 

feladata keretében nonprofit alapon 

4. „felhatalmazott szervezet”: a 

működés helye szerinti tagállam által arra 

a feladatra felhatalmazott vagy elismert 

szervezet, hogy nonprofit alapon oktatást, 
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oktatást, speciális képzést, 

akadálymentesített olvasási lehetőségeket 

vagy információkhoz való hozzáférést 

biztosít a kedvezményezett személyek 

számára. 

speciális képzést, akadálymentesített 

olvasási lehetőségeket vagy 

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   24 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

hozzáférhető formátumú példány 

tiszteletben tartsa a mű vagy más tartalom 

integritását, miközben kellően figyelembe 

veszik a mű alternatív formátumban való 

hozzáférhetővé tételéhez szükséges 

változtatásokat. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

hozzáférhető formátumú példány 

tiszteletben tartsa a mű vagy más tartalom 

integritását, miközben kellően figyelembe 

veszik a mű alternatív formátumban, a 

kedvezményezettek különböző igényeihez 

igazodó módon való hozzáférhetővé 

tételéhez szükséges változtatásokat. 

 

Módosítás   25 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Legkorábban [five years after the date of 

transposition]-án/én a Bizottság elvégzi 

ezen irányelv értékelését és megküldi 

annak főbb eredményeit az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Legkésőbb [öt évvel az átültetés időpontját 

követően]-ig a Bizottság elvégzi ezen 

irányelv értékelését és megküldi annak 

főbb eredményeit az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 

Európai Gazdasági és Szociális 
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Bizottságnak, adott esetben az irányelv 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 

Bizottságnak, adott esetben az irányelv 

módosítására irányuló javaslatok 

kíséretében. 

Indokolás 

Tekintettel arra, hogy a Bizottság nem készített hatásvizsgálatot a rendelet esetleges 

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 A szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és 
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