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Módosítás 16
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A könyvtárak, múzeumok, archívumok, 
oktatási létesítmények, mozgóképörökség-
védelmi intézmények és közszolgálati
műsorszolgáltatók gyűjteményeik, illetve 
állományaik nagyszabású digitalizálásába 
kezdtek az európai digitális könyvtárak 
létrehozása céljából. A tagállamok 
könyvtárai, múzeumai, archívumai, 
oktatási létesítményei, mozgóképörökség-
védelmi intézményei és közszolgálati
műsorszolgáltatói hozzájárulnak Európa 
kulturális örökségének megőrzéséhez és 
népszerűsítéséhez, ami fontos az európai 
digitális könyvtárak – köztük az Europeana 
– létrehozása szempontjából is. A 
nyomtatott anyagok tömeges 
digitalizálására szolgáló, valamint az 
adatkeresési és -indexelési technológiák 
növelik a könyvtárak gyűjteményeinek 
hasznosíthatóságát a kutatásban.

(1) A könyvtárak, múzeumok, archívumok, 
oktatási létesítmények, mozgóképörökség-
védelmi intézmények és műsorszolgáltatók 
gyűjteményeik, illetve állományaik 
nagyszabású digitalizálásába kezdtek az 
európai digitális könyvtárak létrehozása 
céljából. A tagállamok könyvtárai, 
múzeumai, archívumai, oktatási 
létesítményei, mozgóképörökség-védelmi 
intézményei és műsorszolgáltatói 
hozzájárulnak Európa kulturális 
örökségének megőrzéséhez és 
népszerűsítéséhez, ami fontos az európai 
digitális könyvtárak – köztük az Europeana 
– létrehozása szempontjából is. A 
nyomtatott anyagok tömeges 
digitalizálására szolgáló, valamint az 
adatkeresési és -indexelési technológiák 
növelik a könyvtárak gyűjteményeinek 
hasznosíthatóságát a kutatásban.

Or. en

Módosítás 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 

(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 
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kulcsintézkedéseként jelöli meg az olyan 
műalkotások digitalizálásának és 
terjesztésének megkönnyítésére irányuló 
jogi keret kialakítását, amelyeknek nincs 
ismert szerzője, vagy amelyek szerzője
ismeretlen helyen tartózkodik.

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.)

Or. en

Módosítás 18
Ashley Fox

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.

Or. en

Módosítás 19
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 20
Zuzana Roithová

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.)

Or. en
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Módosítás 21
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerzőnek műve többszörözésére és 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó – az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 
2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel harmonizált – kizárólagos jogai 
következtében egy mű digitalizálásához 
vagy hozzáférhetővé tételéhez a szerző 
előzetes hozzájárulása szükséges.

(4) A jogtulajdonos műve többszörözésére 
és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó –
az információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 
2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel harmonizált – kizárólagos jogai 
következtében egy mű digitalizálásához 
vagy hozzáférhetővé tételéhez a szerző 
előzetes hozzájárulása szükséges.

Or. en

Módosítás 22
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerzőnek műve többszörözésére és 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó – az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 
2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel harmonizált – kizárólagos jogai 
következtében egy mű digitalizálásához 
vagy hozzáférhetővé tételéhez a szerző 
előzetes hozzájárulása szükséges.

(4) A jogtulajdonos műve többszörözésére 
és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó –
az információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 
2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel harmonizált – kizárólagos jogai 
következtében egy mű digitalizálásához 
vagy hozzáférhetővé tételéhez a szerző 
előzetes hozzájárulása szükséges.

Or. en
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Módosítás 23
Toine Manders

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 tevékenységeket, a 
beruházásokat és az új alkotások 
létrejöttét. A művek tömeges digitalizálása 
és terjesztése tehát Európa kulturális 
öröksége megőrzésének egyik eszköze.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 1. módosítás helyébe lép.

Módosítás 24
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szerzői jog fontos eszköz annak 
biztosítására, hogy a kreatív ágazat 
ellenszolgáltatásban részesüljön 
munkájáért.

Or. nl

Módosítás 25
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Így az árva művek jogi helyzetének és 
megengedett felhasználásainak 
meghatározása közös megközelítést 
igényel annak érdekében, hogy a belső 
piacon jogbiztonság uralkodjék az árva 
műveknek könyvtárak, múzeumok, oktatási 
létesítmények, archívumok, 
mozgóképörökség-védelmi intézmények és
közszolgálati műsorszolgáltatók általi 
felhasználása tekintetében.

(7) Így az árva művek jogi helyzetének és 
megengedett felhasználásainak
meghatározása közös megközelítést 
igényel annak érdekében, hogy a belső 
piacon jogbiztonság uralkodjék az árva 
műveknek könyvtárak, múzeumok, oktatási 
létesítmények, archívumok, 
mozgóképörökség-védelmi intézmények és 
műsorszolgáltatók általi felhasználása
tekintetében.

Or. en

Módosítás 26
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közszolgálati műsorszolgáltatók 
állományában lévő és általuk előállított 
filmművészeti, hangzó és audiovizuális 
alkotások árva műveket is magukban 
foglalnak. Figyelemmel arra, hogy a 
műsorszolgáltatók annyiban különös 
szerepet töltenek be, hogy maguk is 
előállítanak hangzó és audiovizuális 
anyagokat, és hogy intézkedések 
elfogadására van szükség az árva művek 
jelenségének jövőbeli visszaszorítása 
érdekében, indokolt ezen irányelvnek a 
műsorszolgáltatók állományában lévő 
művek tekintetében történő alkalmazását 
időben behatárolni.

(8) A műsorszolgáltatók állományában 
lévő és általuk előállított filmművészeti, 
hangzó és audiovizuális alkotások árva 
műveket is magukban foglalnak.
Figyelemmel arra, hogy a 
műsorszolgáltatók annyiban különös 
szerepet töltenek be, hogy maguk is 
előállítanak hangzó és audiovizuális 
anyagokat, és hogy intézkedések 
elfogadására van szükség az árva művek 
jelenségének jövőbeli visszaszorítása 
érdekében, indokolt ezen irányelvnek a 
műsorszolgáltatók állományában lévő 
művek tekintetében történő alkalmazását 
időben behatárolni.

Or. en

Módosítás 27
Zuzana Roithová
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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.

(9) (A magyar nyelvű változatot nem 
érinti.)

Or. cs

Módosítás 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A zeneműveket, ideértve az 1. cikk (2) 
bekezdésének 2. és 3. pontjában említett 
filmművészeti, hangzó vagy audiovizuális 
művekbe ágyazott műveket is, ki kell zárni 
ezen irányelv hatálya alól. 

Or. en

Módosítás 29
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nemzetközi udvariasság elve 
alapján indokolt, hogy ez az irányelv csak 

(11) Indokolt, hogy ez az irányelv csak az 
először valamelyik tagállamban közzétett 
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az először valamelyik tagállamban 
közzétett vagy sugárzott művekre legyen 
alkalmazandó.

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.

Or. en

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.

Módosítás 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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. 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 végrehajtásának 
tanúsítására jogosult szerveket kell 
kijelölniük.

Or. en
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Módosítás 31
Ashley Fox

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.

Or. en

Módosítás 32
Phil Prendergast

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.

Or. en

Módosítás 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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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 
szerző felkutatása érdekében a 
jóhiszeműségnek és az ésszerűségnek 
megfelelően, a szerzők és a kiadók vagy az 
első közzététel helye szerinti tagállamban 
található képviselőik által meghatározott 
módon 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.

Or. en

Módosítás 34
Zuzana Roithová

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. Ez utóbbi 
esetben indokolt, hogy az ezen 
irányelvben említett szervezetek a 
későbbiekben is felelősséget viseljenek az 
elvégzett gondos keresésért.

Or. en
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Módosítás 35
Louis Grech

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 
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.

(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 
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 világos 
és felhasználóbarát keretrendszerben, 
hogy összeurópai szinten 
összekapcsolhatók és interoperábilisak
legyenek a különböző tagállamok között, 
és egyetlen belépési ponton keresztül 
nyújtsanak hozzáférést.

Or. en

Módosítás 36
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt e gondos jogtulajdonos-
keresés vonatkozásában harmonizált 

(13) Indokolt e gondos jogtulajdonos-
keresés vonatkozásában harmonizált 
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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 
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.

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 
elkerülése érdekében indokolt, hogy 
gondos jogtulajdonos-keresésre kizárólag 
abban a tagállamban kerüljön sor, ahol a 
művet először kiadták, sugározták vagy 
közzétették. 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, hogy 
összeurópai szinten összekapcsolhatók és 
interoperábilisak legyenek, és egyetlen 
belépési ponton keresztül nyújtsanak 
hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. módosítás helyébe lép.

Módosítás 37
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) 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 találni, 
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.

Or. en

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 38
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egy árva műnek több szerzője is lehet, 
vagy magában foglalhat más műveket vagy 
védelem alatt álló teljesítményt. Indokolt, 
hogy ez az irányelv ne érintse az ismert 
vagy azonosított jogtulajdonosok jogait.

(14) Egy árva műnek több jogtulajdonosa
is lehet, vagy magában foglalhat más 
műveket vagy védelem alatt álló 
teljesítményt. Indokolt, hogy ez az irányelv 
ne érintse az ismert vagy azonosított 
jogtulajdonosok jogait.
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Or. en

Módosítás 39
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egy árva műnek több szerzője is lehet, 
vagy magában foglalhat más műveket vagy 
védelem alatt álló teljesítményt. Indokolt, 
hogy ez az irányelv ne érintse az ismert 
vagy azonosított jogtulajdonosok jogait.

(14) Egy kreatív műnek több
jogtulajdonosa is lehet, vagy magában 
foglalhat más műveket vagy védelem alatt 
álló teljesítményt. Indokolt, hogy ez az 
irányelv ne érintse az ismert vagy 
azonosított jogtulajdonosok jogait.

Or. en

Módosítás 40
Ashley Fox

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.

(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, illetve adott esetben abban az 
országban, amely a leginkább 
összefüggésbe hozható a művel. 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.
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Or. en

Indokolás

Lehetővé teszi a kiadatlan/nem sugárzott művek bevonását az irányelv hatálya alá, és kezeli 
azokat az eseteket, amelyekben a műveket először az Unión kívül tették közzé (például számos 
egyesült királyságbeli kiadványt Indiában adtak ki először), vagy amelyekben az első 
közzététel helye ismeretlen.

Módosítás 41
Zuzana Roithová

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. Az első közzététel vagy 
sugárzás helye szerinti tagállam forrásai 
között a jóhiszeműségnek és az 
ésszerűségnek megfelelően végrehajtott 
gondos jogtulajdonos-keresés egyes 
esetekben szükségessé teheti más 
tagállamokban elérhető információk 
további megtekintését.

Or. en

Indokolás

E módosítás tovább pontosítja, hol kell folytatni a gondos jogtulajdonos-keresést

Módosítás 42
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Indokolt, hogy az irányelv hatálya 
kiterjedjen az először valamely 
tagállamban közzétett vagy sugárzott 
művekben foglalt művekre és más, 
védelem alatt álló teljesítményekre is.

Or. en

Módosítás 43
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 
műveikhez fűződő jogaikat érvényesíteni 
kívánó szerzők megszüntethessék az 
árvamű-állapotot.

(16) Helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 
műveikhez fűződő jogaikat érvényesíteni 
kívánó jogtulajdonosok megszüntethessék 
az árvamű-állapotot.

Or. en

Módosítás 44
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 
műveikhez fűződő jogaikat érvényesíteni 
kívánó szerzők megszüntethessék az 
árvamű-állapotot.

(16) Helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 
műveikhez fűződő jogaikat érvényesíteni 
kívánó jogtulajdonosok megszüntethessék 
az árvamű-állapotot.

Or. en
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Módosítás 45
Zuzana Roithová

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 
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.

(17) (A magyar nyelvű változatot nem 
érinti.)

Or. cs

Módosítás 46
Zuzana Roithová

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 

(18) Az európai kulturális örökség 
digitalizálásának előmozdításában szerepet 
játszhatnak a szerződéses megállapodások, 
vagyis a könyvtárak, az oktatási 
létesítmények, a múzeumok, az 



PE475.793v01-00 20/45 AM\881941HU.doc

HU

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.

archívumok és a mozgóképörökség-
védelmi intézmények – az ezen irányelvvel
megengedett felhasználások céljából –
kereskedelmi ügyfelekkel 
megállapodásokat köthetnek az árva 
művek digitalizálása és hozzáférhetővé 
tétele érdekében. E megállapodások 
keretében ezek az ügyfelek pénzügyi 
hozzájárulást nyújthatnak. E 
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.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek nem 
kényszeríthetnek olyan korlátozásokat a közintézményekre, amelyek megszabják, hogy a 
digitalizálást és a közzétételt követően ki férhessen hozzá az árva művekhez.

Módosítás 47
Ashley Fox

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 

(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 
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megállapodásokat köthetnek az árva 
művek digitalizálása és hozzáférhetővé 
tétele érdekében. E megállapodások 
keretében ezek az ügyfelek pénzügyi 
hozzájárulást nyújthatnak.

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.

Or. en

Módosítás 48
Phil Prendergast

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 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.

Or. en

Módosítás 49
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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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 
politikára van szükség ezen területek 
mindegyikén1.
1 A Premsela.org megbízásából készült, 
„Vormgeving verder op de kaart” című 
tanulmány (TNO, 2011. szeptember 12.: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350)

Or. nl

Módosítás 50
Christel Schaldemose

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) Ez az irányelv nem érinti a 
jogkezelésre, például a kiterjesztett közös 
jogkezelés, a képviselet vagy az átruházás 
törvényes védelme, vagy a kötelező közös 
jogkezelés körébe, vagy ezek bármilyen 
kombinációjába tartozó felhasználási 
engedélyekre vonatkozó tagállami 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 51
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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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, jogilag elismert tagállami 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 52
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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

Or. en

Indokolás

This amendment replaces AM 7.

Módosítás 53
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ha egy tagállam – az ebben az 
irányelvben rögzített feltételekkel –

(22) Ha egy tagállam – az ebben az 
irányelvben rögzített feltételekkel –
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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.

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 és 
arányosnak 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.

Or. en

Módosítás 54
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az árva művek 
felhasználásának egyes módjaira 
vonatkozik a nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtárak, oktatási létesítmények, illetve 
múzeumok, valamint a archívumok, a 
mozgóképörökség-védelmi intézmények és 
a közszolgálati műsorszolgáltatók általi 
felhasználás esetén.

(1) Ez az irányelv az árva művek 
felhasználásának egyes módjaira 
vonatkozik a nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtárak, oktatási létesítmények, illetve 
múzeumok, valamint a archívumok, a 
mozgóképörökség-védelmi intézmények és 
a műsorszolgáltatók általi felhasználás 
esetén.

Or. en
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Módosítás 55
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ez az irányelv azokra a művekre 
vonatkozik, amelyeket valamelyik 
tagállamban, illetve adott esetben a műhöz
a leginkább kapcsolódó országban adtak 
ki vagy sugároztak először, továbbá 
amelyek:

Or. en

Indokolás

Lehetővé teszi a kiadatlan/nem sugárzott művek bevonását az irányelv hatálya alá. 
Előfordulhat, hogy egy adott mű első közzétételének helye nem ismert, és a módosítás 
megoldást jelent azon egyesült királyságbeli kiadványok problémájára is, amelyeket Indiában 
adtak ki először.

Módosítás 56
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 57
Zuzana Roithová
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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

Or. en

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 58
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Módosítás 59
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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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
jóhiszeműségnek megfelelően és ésszerű 
keretek között végrehajtott, 3. cikk szerinti 
gondos jogtulajdonos-keresés lefolytatása 
és nyilvántartásba vétele nyomán nem 
határozható meg.

Or. en

Módosítás 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak megállapítása céljából, hogy egy 
műalkotás árva műnek minősül-e, az 1. 
cikk (1) bekezdése szerinti szervezetek 
gondoskodnak arról, hogy minden ilyen 
mű esetében gondos jogtulajdonos-
keresésre kerüljön sor az adott műalkotás-
kategóriára vonatkozó, megfelelő 
forrásokba való betekintés révén.

(1) Annak megállapítása céljából, hogy egy 
műalkotás árva műnek minősül-e, az 1. 
cikk (1) bekezdése szerinti szervezetek 
gondoskodnak arról, hogy minden ilyen 
mű esetében a jóhiszeműségnek és az 
ésszerűségnek megfelelően végrehajtott
gondos jogtulajdonos-keresésre kerüljön 
sor az adott műalkotás-kategóriára 
vonatkozó, megfelelő forrásokba való 
betekintés révén.

Or. en

Módosítás 61
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak megállapítása céljából, hogy egy 
műalkotás árva műnek minősül-e, az 1. 
cikk (1) bekezdése szerinti szervezetek 
gondoskodnak arról, hogy minden ilyen 
mű esetében gondos jogtulajdonos-
keresésre kerüljön sor az adott műalkotás-
kategóriára vonatkozó, megfelelő 
forrásokba való betekintés révén.

(1) Annak megállapítása céljából, hogy egy 
műalkotás árva műnek minősül-e, az 1. 
cikk (1) bekezdése szerinti szervezetek 
gondoskodnak arról, hogy gondos 
jogtulajdonos-keresésre kerüljön sor az 
adott műalkotás-kategóriára vonatkozó, 
megfelelő forrásokba való betekintés 
révén.

Or. en

Módosítás 62
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak megállapítása céljából, hogy egy 
műalkotás árva műnek minősül-e, az 1. 
cikk (1) bekezdése szerinti szervezetek 
gondoskodnak arról, hogy minden ilyen 
mű esetében gondos jogtulajdonos-
keresésre kerüljön sor az adott műalkotás-
kategóriára vonatkozó, megfelelő 
forrásokba való betekintés révén.

(1) Annak megállapítása céljából, hogy egy 
műalkotás árva műnek minősül-e, az 1. 
cikk (1) bekezdése szerinti szervezetek 
gondoskodnak arról, hogy minden ilyen 
mű esetében a jóhiszeműségnek és az 
ésszerűségnek megfelelően végrehajtott
gondos jogtulajdonos-keresésre kerüljön 
sor az adott műalkotás-kategóriára 
vonatkozó, megfelelő forrásokba való 
betekintés révén.

Or. en

Módosítás 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes műalkotás-kategóriák (2) Az egyes műalkotás-kategóriák 
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esetében megfelelőnek minősülő forrásokat 
– a jogtulajdonosokkal és a felhasználókkal 
egyeztetve – az egyes tagállamok 
határozzák meg, és azok magukban 
foglalják a mellékletben felsorolt 
forrásokat.

esetében megfelelőnek minősülő forrásokat 
– a jogtulajdonosokkal és a felhasználókkal 
egyetértésre jutva – az egyes tagállamok 
határozzák meg, és azok magukban 
foglalják a mellékletben felsorolt 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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 
említettektől eltérő más szervezetek 
folytatják le, ez utóbbiak a későbbiekben 
is felelősséget viselnek az elvégzett 
keresésért.

Or. en

Módosítás 65
Zuzana Roithová

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 
említettektől eltérő más szervezetek 
folytatják le, ez utóbbiak a későbbiekben 
is felelősséget viselnek az elvégzett 
keresésért.

Or. en
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Módosítás 66
Ashley Fox

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 gondos jogtulajdonos-keresést csak 
az első kiadás, illetve sugárzás szerinti 
tagállamban vagy adott esetben a műhöz 
leginkább kapcsolódó országban kötelező 
lefolytatni a mű felhasználása előtt.

Or. en

Indokolás

Lehetővé teszi a kiadatlan/nem sugárzott művek bevonását az irányelv hatálya alá, és kezeli 
azokat az eseteket, amelyekben a műveket először az Unión kívül tették közzé (például számos 
egyesült királyságbeli kiadványt Indiában adtak ki először), vagy amelyekben az első 
közzététel helye ismeretlen.

Módosítás 67
Phil Prendergast

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 hozatal szerinti 
tagállamban kötelező lefolytatni a mű 
felhasználása előtt.

Or. en

Módosítás 68
Zuzana Roithová
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Különleges esetekben, ahol 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 okok miatt a műhöz 
legszorosabban kapcsolódó tagállamban 
található információkba.

Or. en

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 69
Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
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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 végrehajtásának 
tanúsítására jogosult szerveket jelölnek ki, 
és biztosítják, hogy a területükön 
végrehajtott gondos jogtulajdonos-
keresések eredményei rögzítésre kerüljenek 
egy nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázisban.

Or. en

Módosítás 71
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a tagállamok, amelyek olyan 
végrehajtási módszert választanak, amely 
egyéni ellenszolgáltatásra jogosítja fel a 
jogtulajdonosokat műveik 
felhasználásáért, utólagosan elvégzett 
gondos jogtulajdonos-keresésre és az árva 
művek jogtulajdonosainak járó 
ellenszolgáltatás egy részének 
jogszabályban előírt időszakra szóló 
tartalékolására vonatkozó kötelezettséget 
vezetnek be.

Or. en

Módosítás 72
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk alapján valamelyik tagállamban 
árva műnek tekintett mű valamennyi 
tagállamban árva műnek tekintendő.

A 2. cikk alapján valamelyik tagállamban 
árva műnek tekintett mű valamennyi 
tagállamban árva műnek tekintendő, és a 
tagállamok elismerik egymás végrehajtási 
szabályait, továbbá elismerik, hogy a 
többszörözés és a 6. és 7. cikk 
alkalmazásában történő első 
hozzáférhetővé tételi cselekmény, 
valamint a védett műveknek az első 
cselekmény szerinti tagállamon kívüli 
hozzáférhetővé tétele jogszerű 
cselekmények.

Or. en

Módosítás 73
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk alapján valamelyik tagállamban 
árva műnek tekintett mű valamennyi 
tagállamban árva műnek tekintendő.

A 2. cikk alapján valamelyik tagállamban 
árva műnek tekintett mű valamennyi 
tagállamban árva műnek tekintendő. Ez az 
irányelv nem érinti a jogkezelésre, például 
a kiterjesztett közös jogkezelés körébe 
tartozó felhasználási engedélyekre 
vonatkozó, jogilag elismert tagállami 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 74
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk
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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
igényt formálhasson a szerzői jogi 
oltalomra anélkül, hogy ez sértené az 
adott mű árvamű-állapotát azon 
jogtulajdonosok jogai tekintetében, 
akiknek kiléte vagy holléte ismeretlen.
Egy mű csak abban az esetben veszítheti 
el árva műként történt besorolását, ha 
valamennyi jogtulajdonosát sikerül 
azonosítani vagy hollétét meghatározni.

Or. en

Módosítás 75
Christel Schaldemose

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 
többszörözés;

Or. en

Módosítás 76
Zuzana Roithová

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)
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történő többszörözés.

Or. en

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 77
Phil Prendergast

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 
többszörözés;

Or. en

Módosítás 78
Zuzana Roithová

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 –

(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 –
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közérdekű feladataiktól eltérő célokra. közérdekű feladataiktól eltérő célokra.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 79
Ashley Fox

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 gondoskodnak arról, hogy 
amennyiben egy adott árva mű 
jogtulajdonosának kiléte ismert, de holléte 
ismeretlen, a jogtulajdonos nevét a mű 
bármilyen felhasználása során 
feltüntessék.

Or. en

Módosítás 80
Phil Prendergast

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 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) bekezdésében említett szervezetek 
az árva művek 6. cikk (2) bekezdése
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felhasználása során nyilvántartják az 
általuk végzett gondos jogtulajdonos-
kereséseket, és nyilvánosan hozzáférhető
felhasználási nyilvántartást vezetnek.

szerinti felhasználása során:

a) nyilvántartják az általuk végzett gondos 
jogtulajdonos-kereséseket;
b) nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást 
vezetnek az árva művek általuk történő 
felhasználásáról;
c) feltüntetik minden olyan azonosított 
jogtulajdonos nevét, akinek a holléte 
ismeretlen.

Or. en

Módosítás 81
Zuzana Roithová

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 későbbi 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.

Or. en

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 82
Zuzana Roithová

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 európai szintű 
belépési ponton keresztül megtekinthetők 
legyenek.

Or. en

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 európai szintű belépési pontot hozzanak létre.

Módosítás 83
Zuzana Roithová

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 között azokat az 
árva műveket, amelyek mindkét 
gyűjteményben megtalálhatók.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 84
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az 1. cikk (1) bekezdése 
szerinti szervezetek számára 
engedélyezhetik árva műveknek a 6. cikk 
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérő célú 
felhasználását, feltéve, hogy:

(1) A tagállamok az 1. cikk (1) bekezdése 
szerinti szervezetek számára a 6. cikk (4) 
bekezdésében foglaltak teljesítése mellett
engedélyezhetik árva műveknek a 6. cikk 
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérő célú 
felhasználását, feltéve, hogy:

Or. en

Módosítás 85
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
szervezetek nyilvántartást vezetnek gondos 
jogtulajdonos-kereséseikről;

törölve

Or. en

Módosítás 86
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a szervezetek nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartást vezetnek az árva művek 
általuk történő felhasználásáról;

törölve

Or. en

Módosítás 87
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. ha az árva műnek van ismert 
jogtulajdonosa, de annak holléte nem 
állapítható meg, akkor a mű minden egyes 
felhasználásakor feltüntetésre kerül a 
jogtulajdonos;

törölve

Or. en

Módosítás 88
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. azok a jogtulajdonosok, amelyek az 5. 
cikk alapján megszüntették a műalkotás 
árvamű-állapotát, díjazásban részesülnek a 
műnek az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
szervezetek általi felhasználása után;

4. azok a jogtulajdonosok, amelyek az 5. 
cikk alapján igényt tartanak az őket 
megillető jogokra, ezt követően méltányos 
és arányos díjazásban részesülnek a műnek 
az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
szervezetek általi felhasználása után. A 
jogtulajdonosok a tagállamok által 
rögzített, az igény alapjául szolgáló 
cselekmény napjától számított öt évnél 
nem rövidebb időszakon belül jogosultak 
a 4. pont alapján történő méltányos és 
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arányos díjazásra.

Or. en

Módosítás 89
Phil Prendergast

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

Or. en

Módosítás 90
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a díj kifizetéséért a végső felelősség 
azon tagállamot terheli, ahol a művet 
felhasználták.

Or. en

Módosítás 91
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. 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. E napig a 
jogtulajdonos nem jogosult díjazásra, és a 
szerzői jogi jogszabályok sem 
alkalmazandók.

Or. en

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 92
Ashley Fox

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.

Or. en

Módosítás 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk 
Megelőző intézkedések

A tagállamok az érintett felekkel 
összhangban támogatják az árva művek 
jövőbeli kialakulásának megelőzésére 
irányuló intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 94
Zuzana Roithová

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 
vonatkozó rendelkezéseket.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. cs

Módosítás 95
Christian Engström
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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.

Or. en

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 96
Zuzana Roithová

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 egyéves 
időközönként jelentést nyújt be a 
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kereskedelmi forgalomból kikerülő művek 
digitalizálásának és tagállamokon 
átnyúló, széleskörű hozzáférhetővé 
tételének lehetséges megoldásáról.

Or. en

Módosítás 97
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a 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.

Or. lt

Módosítás 98
Phil Prendergast

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:

Or. en


