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RÖVID INDOKOLÁS

Digitális korban élünk. Egyesek szerint amit az interneten nem lehet megtalálni, az egyáltalán 
nem is létezik. Tekintettel azokra a hatalmas előnyökre, amelyeket az információk ésszerű 
online terjesztése a belső piac számára magával hoz, a kulturális tartalmak digitalizálását 
európai szinten kell – a jövőben is – támogatni.

Az árva művek olyan művek, amelyeknek jogtulajdonosa vagy jogtulajdonosai nem 
azonosíthatók vagy nem lelhetők fel, miközben a művek nyilvánosság számára történő 
rendelkezésre bocsátása – a szerzői jog elveivel összhangban – a jogtulajdonos engedélyéhez 
kötött. A 2001/29/EK irányelv1 megenged bizonyos kivételeket, amelyek lehetővé teszik a 
művek megőrzési célú beszkennelését, ám azt tiltja, hogy a könyvtárak a digitalizált műveket 
az interneten – akár nem kereskedelmi céllal – online hozzáférhetővé tegyék.2

Ez a kezdeményezés a Bizottságnak a kulturális anyagok digitalizálásáról és online 
hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006. évi ajánlására3 épül. Az 
ajánlás dacára csak kevés tagállam alkotott jogszabályt az árva művekről, a jelenlegi 
megoldások pedig azért sem kielégítőek, mert az online hozzáférést csak a területükön lakó 
polgárok számára engedik meg, valamint nem ismerik el a más tagállamokban már elvégzett 
gondos jogtulajdonos-kereséseket.

Az Európai Parlament már jelezte, hogy támogatja, hogy jogalkotási megoldás révén 
szülessen válasz az árva művek problematikus kérdéseire, illetve hogy az információ 
megtalálásának megkönnyítése céljából hozzanak létre európai adatbázist4. A vállalkozások 
és a növekedés egységes piacáról szóló 2011. április 6-i állásfoglalásában5 a Parlament arra is 
rámutatott, hogy az innováció és a kreativitás támogatásához az egységes piacon belül 
feltétlenül szükség van a szerzői jog kezelése javított rendszerének létrehozására.

A Bizottság jelenlegi javaslata lehetővé kívánja tenni a könyvtárak, oktatási intézmények, 
múzeumok és archívumok számára, hogy olyan egyedi szolgáltatásokkal léphessenek ki az 
egységes piacra, amelyek megkívánják az árva művek online elérhetőségét. A javaslat egyik 
operatív célkitűzése az, hogy csökkenjenek az árva művek ezen intézmények általi online 
használatához kapcsolódó tranzakciós költségek, illetve esetükben könnyebbé váljon a 
határokon átnyúló hozzáférés.

A jogalkotási javaslatot kísérő hatáselemzésben a Bizottság hat lehetőséget sorol fel, köztük a 
„ne tégy semmit” változatot, valamint a jogszabályi kivétel és a licenc lehetőségeit, amelyek 
megkönnyítenék az árva művek digitalizálását. A számos érdekelttel való széles körű 
                                               
1 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelv az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok 

egyes vonatkozásainak összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.). 
2 A 2001. évi irányelv 5. cikke (3) bekezdésének n) pontja értelmében a könyvtárak a gyűjteményeikben 

található művekhez hozzáférést – kutatási vagy magáncélból – csak a helyiségeikben e célra felszerelt 
terminálokon keresztül engedélyezhetnek. 

3 HL L 236., 2006.8.31., 28–30. o.
4 2011. május 12-i állásfoglalás az alkotó jellegű iparágakban rejlő lehetőségek felszabadításáról 

(P7_TA(2011)0240, 71. pont) és 2010. május 5-i, az „Europeana: a fejlesztés következő szakaszai” 
című állásfoglalás (HL C 81., 2011.3.5., 16–25. o.).

5 2010/2277(INI), 56. pont.
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konzultációk eredményeinek figyelembevételével a javaslat a könyvtárakat az árva művek 
online közzétételére felhatalmazó nemzeti megoldások kölcsönös elismerése mellett teszi le a 
voksot. Megjegyzendő, hogy valamennyi – az illetékes joghatóság területén ilyenként számon 
tartott – árva művel kapcsolatos információt egyetemes jelleggel és ingyenesen 
hozzáférhetővé kellene tenni. Abban az esetben, ha egy jogtulajdonos indokolt tulajdonlási 
igénnyel lép fel az első közzététel szerinti országban, az illető tagállam hatóságai kötelesek 
lennének az „árva mű” állapotot megszüntetni és ez a határozat valamennyi tagállamban 
érvényesnek minősülne. 

A Bizottság fontos hivatkozást tesz egyrészről a Google, más részről az Authors’ Guild (Írók 
Szövetsége) és az Association of American Publishers (Amerikai Kiadók Szövetsége) között 
2008–2009-ben megkötött „Google Könyvek” megállapodásra, amely a Google számára 
megengedi, hogy a legtöbb árva művet bármiféle előzetes engedély nélkül felhasználhassa, 
illetve online közzétegye őket az Egyesült Államokban, ami azt jelenti, hogy Európa 
jelentősen hátrébb szorult versenyképesség és az emberiség örökségéhez való hozzáférés 
tekintetében. Mivel a Dél-New York-i Körzeti Bíróság 2011 márciusában fellépett a 
megállapodás ellen (egyebek mellett azon az alapon, hogy a megállapodás állítólagos 
monopolhelyzetet biztosított a Google-nak az árva művek felhasználása tekintetében) és 
jogalkotási megoldást javasolt1, az Európai Uniónak meg kell ragadnia az alkalmat és példát 
kell mutatnia arra, hogy miképpen lehet a helyzetet kielégítő módon megoldani valamennyi 
jövőbeli felhasználó és kedvezményezett – köztük a jogtulajdonosok – javára.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és egyetért azzal a konkrét célkitűzésével, hogy az 
árva művek európai szintű online elérhetősége hozzá fog járulni Európa kulturális 
sokféleségéhez és bővíteni fogja a tudásanyaghoz és a tanuláshoz rendelkezésre álló források 
körét. 

Egyidejűleg az előadó néhány helyen módosítaná a Bizottság javaslatát. Az előadó általában 
szeretné hangsúlyozni, hogy a szerzői jog az innováció, a kreatív tevékenység, a kreatív 
iparágakba történő beruházások, illetve az általuk előállított művek alapját képezi. Az árva 
művekkel kapcsolatos nehézségek megfelelő keretet igényelnek, és az intézkedések nem 
lehetnek túlságosan széles körben érvényesek. Továbbá az előadó véleménye szerint – annak 
érdekében, hogy uniós szintű jogbiztonság és garanciák jöjjenek létre – harmonizálni kell a 
jogtulajdonosok díjazásának kritériumait. Fontosnak tartja, hogy a jogtulajdonosoknak 
lehetőségük legyen arra, hogy a választásuk szerinti tagállamban egyszerű és egységes eljárás 
útján véget vethessenek a művek „árva” állapotának.

Az előadó külön is szeretné hangsúlyozni az összekapcsolt adatbázisok kompatibilitásának és 
interoperabilitásának fontosságát. El kell kerülni azt a helyzetet, hogy egy mű indokolatlanul 
„árva mű” minősítést kaphasson. 

Az előadó szerint továbbra is választ igénylő kérdések, hogy a Bizottság javaslatában említett 
kedvezményezettek esetében szükség van-e harmonizált meghatározásra, és hogy miképpen 
fogják a tagállamok kezelni azokat a helyzeteket, amikor valamely tagállamnak gondos 
keresést kell végeznie, ám az egy másik tagállamban rendelkezésre álló adatok pontosabbak 
és frissebbek, azaz jobban szolgálnák az adott keresés céljait. További figyelem fordítandó az 

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, 23. o.
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engedélyezett felhasználás körére is, mivel a javaslat nyitva hagyja a kaput nemcsak a 
meghatározás tág értelmezése, hanem az előtt is, hogy az egyes tagállamokban sokféle 
felhasználás váljon lehetővé.  
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Az európai 
digitális menetrend” című közlemény az 
európai digitális menetrend egyik 
kulcsintézkedéseként jelöli meg az olyan 
műalkotások digitalizálásának és 
terjesztésének megkönnyítésére irányuló 
jogi keret kialakítását, amelyeknek nincs 
ismert szerzője, vagy amelyek szerzője
ismeretlen helyen tartózkodik.

(3) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Az európai 
digitális menetrend” című közlemény az 
európai digitális menetrend egyik 
kulcsintézkedéseként jelöli meg az olyan 
műalkotások digitalizálásának és 
terjesztésének megkönnyítésére irányuló 
jogi keret kialakítását, amelyeknek nincs 
ismert jogtulajdonosa, vagy amelyek 
jogtulajdonosa ismeretlen helyen 
tartózkodik.

(E módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szerzői jog a kreatív iparág 
gazdasági alapját képezi, mivel serkenti az 
innovációt, a kreatív tevékenységet, a 
beruházást és az új alkotások létrejöttét. A 
művek tömeges digitalizálása és 
terjesztése tehát Európa kulturális 
öröksége megőrzésének egyik eszköze. A 
szerzői jog fontos eszköz annak 
biztosítására, hogy a kreatív ágazat 
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ellenszolgáltatásban részesüljön 
munkájáért.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezen irányelv alkalmazásában indokolt 
a közszolgálati műsorszolgáltatók 
állományában lévő filmművészeti, hangzó 
és audiovizuális alkotásokat úgy 
értelmezni, hogy azok magukban foglalják 
az említett műsorszolgáltatók 
megbízásából, azok kizárólagos 
felhasználására készült műveket is.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nemzetközi udvariasság elve 
alapján indokolt, hogy ez az irányelv csak 
az először valamelyik tagállamban 
közzétett vagy sugárzott művekre legyen 
alkalmazandó.

(11) Ez az irányelv csak az először 
valamelyik tagállamban közzétett vagy 
sugárzott művekre legyen alkalmazandó. A 
Bizottságnak tanulmányoznia kell azon 
művek helyzetét, amelyeket valamely 
tagállami személy állított elő és terjesztett, 
de amelyeket először az Európai Unión 
kívül tettek közzé.

Indokolás

A Bizottságnak tovább kell tanulmányoznia azon művek problémáját, amelyeket európai 
földön készítettek, és amelyeket európai terjesztésre szántak, de a közzétételre Európán kívüli 
országban került sor az alacsonyabb költségek miatt. A British Library esetében például a 
könyvek 30%-át – elsősorban az Indiában nyomtatottakat – érinti ez a probléma.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Indokolt, hogy egy műalkotás csak a 
szerző felkutatása érdekében a 
jóhiszeműségnek és az ésszerűségnek 
megfelelően végrehajtott gondos keresés 
után minősüljön árva műnek. A 
tagállamoknak indokolt lehetővé tenniük, 
hogy az említett gondos keresést az ebben 
az irányelvben említett szervezetek vagy 
más szervezetek hajtsák végre.

(12) Indokolt, hogy egy műalkotás csak a 
jogtulajdonos felkutatása érdekében a 
jóhiszeműségnek és az ésszerűségnek 
megfelelően végrehajtott gondos keresés 
után minősüljön árva műnek. A 
tagállamoknak indokolt lehetővé tenniük, 
hogy az említett gondos keresést az ebben 
az irányelvben említett szervezetek vagy 
más szervezetek hajtsák végre mindaddig, 
amíg ezek a szervezetek az indokolt 
keresést jóhiszeműen és ésszerű módon 
végzik, az eredményeket pedig – eltérő 
rendelkezés hiányában – a köz érdekét 
szolgáló célok elérésére használják fel. Ez 
utóbbi esetben indokolt, hogy az ezen 
irányelvben említett szervezetek a 
későbbiekben is felelősséget viseljenek az 
elvégzett gondos keresésért. A 
tagállamoknak a gondos keresés 
megfelelő és jóhiszemű, megfelelő módon 
való végrehajtásának ellenőrzésére 
jogosult állami szerveket kell kijelölniük.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt e gondos jogtulajdonos-
keresés vonatkozásában harmonizált 
megközelítésről rendelkezni a szerzői jog 
magas szintű védelmének biztosítására az 
Unióban. A gondos jogtulajdonos-
keresésnek magában kell foglalnia a művek 
szerzői jogi helyzetéről információt 
szolgáltató, nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázisokba való betekintést. Ezenkívül a 
többszöri, költséges digitalizálás 

(13) Indokolt e gondos jogtulajdonos-
keresés vonatkozásában harmonizált 
megközelítésről rendelkezni a szerzői jog 
magas szintű védelmének biztosítására az 
Unióban. A gondos jogtulajdonos-
keresésnek magában kell foglalnia a művek 
szerzői jogi helyzetéről információt 
szolgáltató, nyilvánosan hozzáférhető
adatbázisokba való betekintést. A keresésre 
fordított erőfeszítések megkettőzésének 
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elkerülésére a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy egy nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázis nyilvántartsa az árva műveknek 
az ebben az irányelvben említett 
szervezetek általi felhasználását. A 
keresések eredményeiről és az árva művek 
felhasználásáról vezetett nyilvános 
adatbázisokat, amennyire csak lehetséges, 
úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy 
összeurópai szinten összekapcsolhatók 
legyenek, és egyetlen belépési ponton 
keresztül nyújtsanak hozzáférést.

elkerülése érdekében indokolt, hogy 
gondos és ésszerű, jóhiszeműen folytatott 
jogtulajdonos-keresésre abban a 
tagállamban kerüljön sor, ahol a művet 
először kiadták, sugározták, közzétették 
vagy terjesztették, és néhány esetben 
szükség lehet az egyéb tagállamokban 
rendelkezésre álló információk további 
megtekintésére. Ezenkívül a többszöri, 
költséges digitalizálás elkerülésére és az 
arról való megbizonyosodás érdekében, 
hogy egy művet valamely tagállamban 
árva műnek minősítettek-e, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy egy 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázis 
nyilvántartsa a területükön elvégzett 
gondos jogtulajdonos-keresés eredményeit 
és az árva műveknek az ebben az 
irányelvben említett szervezetek általi 
felhasználását. A keresések eredményeiről 
és az árva művek felhasználásáról vezetett 
nyilvános és ingyenesen hozzáférhető
adatbázisokat, amennyire csak lehetséges, 
úgy kell megtervezni és kialakítani világos 
és felhasználóbarát keretrendszerben, 
hogy összeurópai szinten 
összekapcsolhatók és interoperábilisak
legyenek a különböző tagállamok között, 
és egyetlen belépési ponton keresztül 
nyújtsanak hozzáférést.

Indokolás

A nagyobb koherencia érdekében a (13) és a (15) preambulumbekezdés összevonása.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kulturális tartalmak online 
hozzáférhetősége és a digitális megőrzés 
lehetőségei gyakran kihasználatlanok 
maradnak, mert – egyebek mellett – a 
tagállamokban nem állnak rendelkezésre 
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a megfelelő erőforrások, továbbá 
hasztalanul törekednek a kompatibilitási 
problémák miatt nem összekapcsolható 
adatbázisok összekapcsolására. Ezen 
irányelv alkalmazásában a tagállamokat 
fel kell kérni a műalkotások digitalizálása 
európai szabványosításának 
megfontolására, nyilvános adatbázisaik 
központi nyilvántartásának, 
elérhetőségének és kölcsönös 
átjárhatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A keresések eredményeiről és az 
árva művek felhasználásáról vezetett 
nyilvános online adatbázisokhoz való 
határokon átnyúló hozzáférés elősegítése 
érdekében indokolt, hogy a tagállamok 
közöljék a Bizottsággal a területükön 
működő adatbázisok online elérhetőségét, 
és a Bizottság megossza ezeket az 
információkat a többi tagállammal. Olyan 
gyakorlati megoldásokat kell kialakítani, 
amelyek lehetővé teszik a nyilvánosság 
számára ezen adatbázisok online 
megtekintését és egy távolból, elektronikus 
úton elérhető egységes európai belépési 
ponton keresztül történő összekapcsolását, 
és megkönnyítik az ezekben található 
információkhoz való hozzáférést, 
elsősorban műszaki mechanizmusok, 
például gépi fordítás révén a nyelvi 
akadályok mérséklése céljából.

Indokolás

A keresések eredményeiről és az árva művek felhasználásáról vezetett nyilvános online 
adatbázisokhoz való határokon átnyúló hozzáférés elősegítése érdekében a tagállamoknak 
együtt kell működniük a Bizottsággal.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az erőfeszítések megkettőzésének 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
gondos jogtulajdonos-keresésre kizárólag 
abban a tagállamban kerüljön sor, ahol a 
művet először tették közzé vagy 
sugározták. Annak érdekében, hogy a 
többi tagállam megállapíthassa a 
műalkotásokról, hogy azokat egy másik 
tagállamban már árva műveknek 
minősítették-e, a tagállamoknak indokolt 
gondoskodniuk a területükön végrehajtott 
gondos jogtulajdonos-kereséseknek egy 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban 
való nyilvántartásáról.

törölve

Indokolás

A nagyobb koherencia érdekében a (13) és a (15) preambulumbekezdés összevonása.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tanulás és a kultúra előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak célszerű 
lehetővé tenniük, hogy a nyilvánosan 
hozzáférhető könyvtárak, oktatási 
létesítmények és múzeumok, valamint az 
archívumok, a mozgóképörökség-védelmi 
intézmények és a közszolgálati 
műsorszolgáltatók az árva műveket 
hozzáférhetővé tegyék és többszörözzék, 
feltéve, hogy ez a felhasználás közérdekű 
feladataik ellátását, és különösen a 
gyűjteményeikben meglévő művek 
művelődési és oktatási célú hozzáférhetővé 
tételét szolgálja. Indokolt, hogy ezen 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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irányelv alkalmazásában azok a 
szervezetek minősüljenek 
mozgóképörökség-védelmi intézménynek, 
amelyeket a tagállamok a kulturális 
örökségük részét képező filmek 
összegyűjtésére, nyilvántartására, 
megőrzésére és helyreállítására jelölnek ki.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az európai kulturális örökség 
digitalizálásának előmozdításában szerepet 
játszhatnak a szerződéses megállapodások, 
vagyis a könyvtárak, az oktatási 
létesítmények, a múzeumok, az 
archívumok és a mozgóképörökség-
védelmi intézmények – az e rendelettel 
megengedett felhasználások céljából –
kereskedelmi ügyfelekkel 
megállapodásokat köthetnek az árva
művek digitalizálása és hozzáférhetővé 
tétele érdekében. E megállapodások 
keretében ezek az ügyfelek pénzügyi 
hozzájárulást nyújthatnak.

(18) Az európai kulturális örökség 
digitalizálásának előmozdításában szerepet 
játszhatnak a szerződéses megállapodások, 
vagyis a könyvtárak, az oktatási 
létesítmények, a múzeumok, az 
archívumok, a mozgóképörökség-védelmi 
intézmények és a közszolgálati 
műsorszolgáltatók – az e rendelettel 
megengedett felhasználások céljából –
kereskedelmi ügyfelekkel 
megállapodásokat köthetnek az árva 
művek digitalizálása és hozzáférhetővé 
tétele érdekében. E megállapodások 
keretében ezek az ügyfelek pénzügyi 
hozzájárulást nyújthatnak, de a 
megállapodások nem ruházhatnak 
semmilyen hasznosítási jogot az 
ügyfelekre. Az ilyen megállapodások nem 
tartalmazhatnak az árva művek 
könyvtárak, oktatási létesítmények, 
múzeumok, archívumok és 
mozgóképörökség-védelmi intézmények 
általi, ezen irányelv értelmében 
engedélyezett, közérdekű feladataik 
ellátása céljából történő felhasználásának 
módjára vonatkozó korlátozásokat, 
különösen az árva művekhez való nem 
kizárólagos és megkülönböztetésmentes 
hozzáférés biztosítása tekintetében.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A kreatív ágazat gazdasági alapját a 
meglévő kulturális örökség védelme és 
fejlesztése, a minőségi oktatás és az ipar, 
illetve a kreatív ágazat közötti 
kölcsönhatás fekteti le. A minőségi kreatív 
ágazat érdekében következetes tagállami 
politika elfogadására van szükség ezen 
területek mindegyikén.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Indokolt, hogy ez az irányelv ne 
érintse a jogkezelésre, például a 
kiterjesztett közös jogkezelés körébe 
tartozó felhasználási engedélyekre 
vonatkozó tagállami rendelkezéseket.

(20) Indokolt, hogy ez az irányelv ne 
érintse a jogkezelésre, például a 
kiterjesztett közös jogkezelés körébe 
tartozó felhasználási engedélyekre 
vonatkozó jelenlegi és jövőbeli, jogilag 
elismert tagállami rendelkezéseket.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Indokolt, hogy a tagállamok olyan 
célokra is engedélyezhessék az árva művek 
felhasználását, amelyek túlmennek az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó szervezetek 
közérdekű feladatain. Ilyen esetben a 
jogtulajdonosok jogainak és jogos 
érdekeinek védelmet kell élvezniük.

(21) Indokolt, hogy a tagállamok olyan 
célokra is engedélyezhessék az árva művek 
felhasználását, amelyek túlmennek az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó szervezetek 
közérdekű feladatain.
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Indokolás

Ez a módosítás a 7. módosítás helyébe lép.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ha egy tagállam – az ebben az 
irányelvben rögzített feltételekkel –
engedélyezi, hogy a nyilvánosság számára 
hozzáférhető könyvtárak, oktatási 
létesítmények, múzeumok, archívumok, 
mozgóképörökség-védelmi intézmények 
vagy közszolgálati műsorszolgáltatók a 
közérdekű feladataikon túlmenően 
használjanak fel árva műveket, akkor a 
jogaikat érvényesíteni kívánó 
jogtulajdonosokat díjazásban kell 
részesíteni. E díjazást a mű jellege és a 
szóban forgó felhasználás 
figyelembevételével kell megállapítani. A 
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 
árva művek felhasználásából származó, 
díjazás céljára összegyűjtött, de az ezen 
irányelvvel összhangban rögzített határidőn 
belül nem igényelt bevételt azon szerzői 
jogi információforrások finanszírozására 
kell fordítani, amelyek kevés kiadással 
járó, automatizált eszközökkel segítik elő a 
gondos jogtulajdonos-keresést a 
műalkotások azon kategóriái esetében, 
amelyek ténylegesen vagy potenciálisan 
ezen irányelv hatálya alá tartoznak.

(22) Ha egy tagállam – az ebben az 
irányelvben rögzített feltételekkel –
engedélyezi, hogy a nyilvánosság számára 
hozzáférhető könyvtárak, oktatási 
létesítmények, múzeumok, archívumok, 
mozgóképörökség-védelmi intézmények 
vagy közszolgálati műsorszolgáltatók a 
közérdekű feladataikon túlmenően 
használjanak fel árva műveket, akkor a 
jogaikat érvényesíteni kívánó 
jogtulajdonosokat díjazásban kell 
részesíteni. E díjazásnak méltányosnak 
kell lennie, és figyelembe kell vennie a mű 
jellegét és a szóban forgó felhasználást. A 
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 
árva művek felhasználásából származó, 
díjazás céljára összegyűjtött, de az ezen 
irányelvvel összhangban rögzített határidőn 
belül nem igényelt bevételt azon szerzői 
jogi információforrások finanszírozására 
kell fordítani, amelyek kevés kiadással 
járó, automatizált eszközökkel segítik elő a 
gondos jogtulajdonos-keresést a 
műalkotások azon kategóriái esetében, 
amelyek ténylegesen vagy potenciálisan 
ezen irányelv hatálya alá tartoznak.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv azokra a művekre (2) Ez az irányelv azokra a szerzői jog 
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vonatkozik, amelyeket valamelyik 
tagállamban adtak ki vagy sugároztak 
először, továbbá amelyek:

védelme alá eső művekre vonatkozik, 
amelyeket valamelyik tagállamban adtak 
ki, sugároztak, a nyilvánosság felé 
közvetítettek vagy terjesztettek először, 
továbbá amelyek:

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A különálló fénykép vagy más kép 
formájában megjelent, az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett intézmények 
gyűjteményeiben található művek, 
amennyiben a gondos jogtulajdonos-
keresés az adott munkához kapcsolódó 
azonosító információ (például a 
fényképész műhelyének bélyegzője stb.) 
alapján folytatódhat, és a személyiségi 
jogok nem jelentenek jogi akadályt, vagy

Indokolás

Ez a módosítás kiterjeszti a javaslat hatályát legalább azokra a fényképekre és egyéb képekre, 
amelyek esetében a gondos jogtulajdonos-keresést le lehet folytatni, és amelyek nem érintenek 
személyiségi jogokat (pl. természetfotók).

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. közszolgálati műsorszolgáltatók által 
2002. december 31. előtt előállított és azok 
állományában őrzött filmművészeti, 
hangzó vagy audiovizuális művek.

3. közszolgálati műsorszolgáltatók által 
előállított és azok állományában őrzött 
filmművészeti, hangzó vagy audiovizuális 
művek.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy mű akkor tekintendő árva műnek, 
ha a mű jogtulajdonosa ismeretlen, vagy ha 
ismert ugyan, de holléte a 3. cikk szerinti 
gondos jogtulajdonos-keresés lefolytatása 
és nyilvántartásba vétele nyomán nem 
határozható meg.

(1) Egy mű akkor tekintendő árva műnek, 
ha a mű jogtulajdonosa ismeretlen, vagy ha 
ismert ugyan, de holléte a 3. cikk szerinti, 
jóhiszemű és ésszerűen gondos 
jogtulajdonos-keresés lefolytatása és 
nyilvántartásba vétele nyomán nem 
határozható meg.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a gondos jogtulajdonos-
keresést az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett szervezetektől eltérő szervezet 
folytatja le, ez utóbbi a későbbiekben is 
felelősséget visel az elvégzett keresésért.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gondos jogtulajdonos-keresést csak 
az első kiadás, illetve sugárzás szerinti 
tagállamban kötelező lefolytatni.

(3) A jóhiszeműségnek és az 
ésszerűségnek megfelelően végrehajtott
gondos jogtulajdonos-keresést csak az első 
kiadás, sugárzás, illetve más módon 
történő nyilvánosságra vagy terjesztés 
hozatal szerinti tagállamban kötelező 
lefolytatni. Amennyiben az első kiadásra, 
sugárzásra vagy más módon történő 
nyilvánosságra hozatalra vagy terjesztésre 
egyidejűleg két vagy több tagállamban 
került sor, a gondos keresést ezen 
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tagállamok mindegyikében el kell végezni.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azokban az esetekben, amelyekben 
valamely tagállam területi határai az idők 
során megváltoztak, az első közzététel 
szerinti tagállamban folytatott gondos 
jogtulajdonos-keresés szükségessé teheti a 
betekintést más, földrajzi, nyelvi vagy más 
lényeges szempontok miatt a műhöz 
legszorosabban kapcsolódó tagállamban 
található információkba.

Indokolás

Azokban az esetekben, ahol a tagállamok határai a történelem során változtak, a gondos 
jogtulajdonos-keresésnek ahhoz a tagállamhoz kell kapcsolódnia, amelyhez földrajzi, nyelvi 
vagy más lényeges okokból a mű a legszorosabban kapcsolódik.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben ismeretes, hogy a 
filmművészeti vagy audiovizuális mű 
koprodukció, a gondos jogtulajdonos-
keresést a koprodukcióban részt vevő 
minden egyes tagállamban el kell végezni.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön végrehajtott gondos 
jogtulajdonos-keresések eredményei 
rögzítésre kerüljenek egy nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázisban.

(4) A tagállamok a gondos jogtulajdonos-
keresés jóhiszemű és ésszerű 
végrehajtásának tanúsítására jogosult 
állami szerveket jelölhetnek ki, és
biztosítják, hogy a területükön végrehajtott 
gondos jogtulajdonos-keresések 
eredményei rögzítésre kerüljenek egy 
nyilvánosan és ingyenesen hozzáférhető 
adatbázisban.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az árvának 
tekintett mű jogtulajdonosa bármikor 
megszüntethesse annak árvamű-állapotát.

A tagállamok biztosítják, hogy az árvának 
tekintett mű jogtulajdonosa bármikor, 
ténylegesen megszüntethesse annak 
árvamű-állapotát, gyors, egységes és 
költséghatékony módon, a választása 
szerinti tagállamból intézkedve.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2001/29/EK irányelv 2. cikke szerinti, 
digitalizálás, hozzáférhetővé tétel, 
indexelés, katalogizálás, megőrzés vagy 
restaurálás céljából történő többszörözés.

b) a 2001/29/EK irányelv 2. cikke szerinti 
célokból (például keresés, digitalizálás, 
hozzáférhetővé tétel, indexelés, 
katalogizálás, megőrzés vagy restaurálás)
történő többszörözés.



AD\885897HU.doc 19/26 PE473.720v02-00

HU

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi a célok nyitott felsorolását annak érdekében, hogy lehetőséget 
adjon arra, hogy reagálni lehessen az információs technológia következő években mutatott 
fejlődésére anélkül, hogy a jövőben rendelkezésre álló minden egyes felhasználási cél 
megjelenésekor a jogszabály módosítására lenne szükség. Továbbá az (1) és (10) 
preambulumbekezdéssel összhangban kibővíti az engedélyezett többszörözés céljaira 
vonatkozó példákat a kereséssel.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazonáltal, hacsak a 7. cikk ettől 
eltérően nem rendelkezik, az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett szervezetek nem 
használhatnak fel árva műveket a –
különösen a gyűjteményeikben található 
művek megőrzésére, restaurálására, 
valamint művelődési és oktatási célú 
hozzáférhetővé tételére kiterjedő –
közérdekű feladataiktól eltérő célokra.

(2) Mindazonáltal, hacsak a 7. cikk ettől 
eltérően nem rendelkezik, az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett szervezetek nem 
használhatnak fel árva műveket a –
különösen a gyűjteményeikben található 
művek megőrzésére, restaurálására, 
valamint művelődési, kutatási és oktatási 
célú hozzáférhetővé tételére kiterjedő –
közérdekű feladataiktól eltérő célokra.

Indokolás

Az (1) és (10) preambulumbekezdéssel összhangban kiemeli az árva művekhez kutatási céllal 
való hozzáférést is.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) bekezdésében említett szervezetek 
az árva műveknek az (1) bekezdés szerinti 
felhasználása során nyilvántartják az 
általuk végzett gondos jogtulajdonos-
kereséseket, és nyilvánosan hozzáférhető 
felhasználási nyilvántartást vezetnek.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) bekezdésében említett szervezetek 
az árva műveknek az (1) bekezdés szerinti 
felhasználása során nyilvántartják az 
általuk végzett gondos jogtulajdonos-
kereséseket, és nyilvánosan hozzáférhető 
felhasználási nyilvántartást vezetnek, 
továbbá ezek a szervezetek gondoskodnak 
arról, hogy amennyiben egy adott árva mű 
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jogtulajdonosának kiléte ismert, de holléte 
ismeretlen, a jogtulajdonos nevét a mű 
bármilyen felhasználása során 
feltüntessék.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön működő azon adatbázisok 
jegyzékét és online elérhetőségét és ezek 
bármilyen ezt követő módosulását, 
amelyekben az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett szervezetek az általuk végrehajtott 
gondos jogtulajdonos-keresésekre és az 
árva művek felhasználására vonatkozó 
nyilvántartásaikat vezetik. A Bizottság 
ezen információkat valamennyi tagállam 
felé továbbítja.

Indokolás

A keresések eredményeiről és az árva művek felhasználásáról vezetett nyilvános online 
adatbázisokhoz való határokon átnyúló hozzáférés elősegítése érdekében a tagállamoknak 
együtt kell működniük a Bizottsággal.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottsággal együtt a tagállamok 
gyakorlati eljárásokat vezetnek be annak 
biztosítására, hogy a fent említett 
adatbázisok egyetlen uniós szintű belépési 
ponton keresztül megtekinthetők 
legyenek.
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Indokolás

A keresések eredményeiről és az árva művek felhasználásáról vezetett nyilvános online 
adatbázisokhoz való hozzáférés elősegítése céljából a tagállamoknak és a Bizottságnak együtt 
kell működniük annak érdekében, hogy egyetlen uniós szintű belépési pontot hozzanak létre.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A többszöri, költséges digitalizálás 
elkerülése érdekében a tagállamok 
engedélyezik az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett szervezetek számára az 
összekapcsolódást azzal a céllal, hogy 
elérhetővé tegyék egymás számára azokat 
az árva műveket, amelyek saját 
gyűjteményeikben megtalálhatók.

Indokolás

E módosítás célja a többszöri digitalizálás elkerülése azokban az esetekben, ahol az adott 
szervezetek gyűjteményében már megtalálhatók az árva művek fizikai példányai, így 
összekapcsolhatják árva műveik digitális példányait anélkül, hogy ismét el kellene végezniük 
a digitalizálási eljárást.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a jogtulajdonosok a tagállamok által 
rögzített, az igénylés alapjául szolgáló 
aktus keltétől számított öt évnél nem 
rövidebb határidőn belül igényelhetik 
díjazásukat a 4. pont alapján.

törölve

Módosítás 33
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. ha a tagállamok lehetővé teszik az 
árva művek kereskedelmi hasznosítását, 
az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
szervezetek a jogtulajdonos jogosultságát 
létrehozó cselekmény első alkalommal 
való megtörténtének napjáig az 
ésszerűségnek és a jóhiszeműségnek 
megfelelően folytathatják az árva mű 
kereskedelmi hasznosítását. Mindaddig a 
jogtulajdonos nem jogosult díjazásra, és a 
szerzői jogi jogszabályok sem 
alkalmazandók.

Indokolás

A kereskedelmi hasznosításnak megvan az az előnye, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
szervezeteket az árva művek digitalizálására ösztönzi. A jogtulajdonosok számára ösztönzést 
jelent, hogy bejelentsék a műveikkel kapcsolatos igényeiket, a nyilvánosság számára pedig 
lehetővé válik, hogy hamarabb élvezhessék az árva műveket.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
meglévő vagy jövőbeli nemzeti programok 
révén elősegítik az árva művek tömeges 
digitalizálását, és lehetővé teszik az árva 
művek kereskedelmi hasznosítását.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk 
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A jogkezelésre vonatkozó rendelkezések
Ez az irányelv nem érinti a jogkezelésre, 
például a kiterjesztett közös jogkezelés 
körébe tartozó felhasználási engedélyekre 
vonatkozó, jogilag elismert, meglévő és 
jövőbeli tagállami rendelkezéseket.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk 
Megelőző intézkedések

A tagállamok az érintett felekkel 
együttműködve támogatják az árva művek 
jövőbeli előfordulásának megelőzésére 
irányuló intézkedéseket.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a különösen a 
szabadalmi jogokra, a védjegyekre, a 
formatervezési és használati mintákra, a 
félvezető termékek topográfiájára, a 
tipográfiai jelekre, a feltételes 
hozzáférésre, a műsorközvetítő 
szolgáltatások kábelrendszereihez való 
hozzáférésre, a nemzeti kincsek védelmére, 
a törvényi letétbe helyezési 
követelményekre, a versenykorlátozó 
magatartással és a tisztességtelen 
versennyel kapcsolatos szabályokra, az 
üzleti titokra, a biztonságra, a titok- és az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére, a 
közérdekű dokumentumokhoz való 
hozzáférésre, valamint a szerződési jogra 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság folyamatosan nyomon követi a 
szerzői jogi információforrások alakulását, 
és legkésőbb az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven belül, 
majd egyéves időközönként jelentést nyújt 
be annak lehetőségéről, hogy az irányelv 
hatályát kiterjesszék olyan műalkotásokra 
és egyéb, védelem alatt álló
teljesítményekre, amelyekre az jelenleg 
nem terjed ki, különösen a 
hangfelvételekre, a különálló fényképekre 
és az egyéb képekre.

A Bizottság folyamatosan nyomon követi a 
szerzői jogi információforrások alakulását, 
és legkésőbb az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven belül, 
majd egyéves időközönként jelentést nyújt 
be annak lehetőségéről, hogy az irányelv 
hatályát kiterjesszék az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett szervezeteken túl 
más kedvezményezettekre, továbbá olyan 
műalkotásokra és egyéb, védelem alatt álló 
teljesítményekre, amelyekre az jelenleg 
nem terjed ki, különösen a 
hangfelvételekre, a különálló fényképekre 
és az egyéb képekre.

Indokolás

Szükség van arra, hogy a múzeumokon, könyvtárakon stb. kívül más kedvezményezettek is 
legyenek, ha az árva műveket hozzáférhetővé kívánjuk tenni pl. az új alkotásaikban történelmi 
képsorokat használni kívánó dokumentumfilm-készítők vagy a kulturális ágazatban 
tevékenykedő és Európa közös kulturális örökségét új műveikben felhasználni kívánó 
vállalkozók számára. Noha a jelen irányelv jó kiindulópont az árva művek problémájának 
rendezéséhez, korántsem jelent átfogó megoldást.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság folyamatosan nyomon követi 
a kereskedelmi forgalomból kikerülő 
művek alakulását, és legkésőbb az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított két 
éven belül, majd ezt követően rendszeres 
időközönként jelentést tesz közzé a művek 
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digitalizálásának és tagállamokon 
átnyúló, széleskörű hozzáférhetővé 
tételének lehetséges megoldásairól.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen (legalább 
kétévente) frissíti az árva művek 
kezeléséért felelős, az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett szervezetek 
jegyzékét.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
források a következők:

A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
források a következőket tartalmazzák:
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