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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 

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

marrákesi szerződéssel kapcsolatos tanulmányban2 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 felszólított3 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 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. 
2 PE 571.387. 
3 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 

képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel 

(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 

és az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, 
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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. 

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 

importálás feltételeinek meghatározása. 

(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 
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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. 

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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