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Módosítás 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. fr

Módosítás 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, 
szerzői jogi és szomszédos jogi oltalom
alatt álló műalkotások digitalizálásának és 
terjesztésének megkönnyítésére irányuló 
jogi keret kialakítását, amelyeknek nincs 
ismert jogtulajdonosa, vagy amelyek
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jogtulajdonosa ismeretlen helyen 
tartózkodik.

Or. en

Indokolás

A szomszédos jogokat be kell vonni a hatályba ahhoz, hogy az irányelvnek értelme legyen. 
Lásd a 2. cikket.

Módosítás 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 
jogtulajdonos előzetes hozzájárulása 
szükséges.

Or. fr

Módosítás 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(4) A jogtulajdonosnak műve 
többszörözésére és nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó – az információs 
társadalomban a szerzői és szomszédos 
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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.

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 
jogtulajdonos előzetes hozzájárulása 
szükséges.

Or. en

Indokolás

A bizottsági szövegben a „szerző” szó két alkalommal jelenik meg. Ezt a teljes irányelvben a 
„jogtulajdonos” szóval kell felváltani.

Módosítás 53
Jean-Marie Cavada

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 nyilvános közzétételére, köztük annak
hozzáférhetővé tételére 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 nyilvános közzétételéhez, köztük a 
kérésre történő hozzáférhetővé tételéhez a 
jogtulajdonos előzetes hozzájárulása 
szükséges.

Or. fr

Módosítás 54
Luigi Berlinguer
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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 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, és annak 
a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, 
oktatási létesítmények vagy múzeumok, 
valamint a sem közvetlenül, sem  közvetve 
kereskedelmi vagy gazdasági célra nem 
irányuló, a 2001/29/EK irányelv 5. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjában említett 
archívumok általi többszörözésre kell 
vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 55
Luis de Grandes Pascual

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezen irányelv nem érinti a 
2001/29/EK irányelvet, és kizárólag az 
árva művek egyes megengedett 
felhasználási módjaira vonatkozik. A 
szerzői és a szomszédos jogokkal 
kapcsolatban nem vezet be új kivételeket 
vagy korlátozásokat.

Or. es
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Indokolás

Az irányelv célját tekintve egy konkrét kérdésre, az árva művek Európai Unióban való egyes 
megengedett felhasználási módjaira vonatkozik. Nem célja a 2001/29/EK irányelv 
módosítása.

Módosítás 56
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szerzői jogok ösztönzik az 
innovációt, az alkotást, a beruházást és a 
termelést, ennélfogva a kreatív ipar 
gazdasági alapját képezik. A műalkotások 
tömeges digitalizálása és terjesztése ezért 
Európa kulturális öröksége védelmének 
eszköze.

Or. en

Módosítás 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Or. en
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Indokolás

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Módosítás 58
Jean-Marie Cavada

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

Or. fr

Módosítás 59
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagyméretű online könyvtárak 
létrehozása megkönnyíti az olyan 
elektronikus kereső- és feltáróeszközök 
működését, amelyek a kutatók és a tudósok 
előtt új forrásokat nyitnak meg, és amelyek 
nélkül az érintettek kénytelenek volnának 

(10) A nagyméretű online könyvtárak 
létrehozása megkönnyíti az olyan 
elektronikus kereső- és feltáróeszközök 
működését, amelyek a kutatók és a tudósok 
előtt új forrásokat nyitnak meg, és amelyek 
nélkül az érintettek kénytelenek volnának 
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hagyományosabb, analóg keresési 
módszerekkel beérni.

hagyományosabb, analóg keresési 
módszerekkel beérni. Emellett a számítási 
felhő technológiákat megfelelően fel kell 
használni az átfogó és egyszerűen 
hozzáférhető európai adatbázisok 
létrehozásához.

Or. en

Módosítás 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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) A nemzetközi udvariasság elve 
alapján indokolt, hogy ez az irányelv csak 
az először valamelyik tagállam területén
közzétett, bemutatott vagy sugárzott 
művekre legyen alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A filmművészeti alkotásokat jellemzően először a mozikban „bemutatják” és nem 
„sugározzák”.

Módosítás 61
Sajjad Karim

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) A nemzetközi udvariasság elve 
alapján indokolt, hogy ez az irányelv csak 
a valamelyik tagállam területéről 
származó művekre legyen alkalmazandó.
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Or. en

Módosítás 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 a jóhiszeműségnek és az 
ésszerűségnek megfelelően végrehajtott 
gondos keresés felelőssége az ebben az 
irányelvben említett szervezetekre hárul.

Or. fr

Módosítás 63
Alexandra Thein

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. Az 
erőfeszítések megkettőzésének elkerülése 
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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.

érdekében indokolt, hogy a gondos 
jogtulajdonos-keresésre kizárólag abban a 
tagállamban kerüljön sor, ahol a művet 
először tették közzé vagy sugározták.
Ezenkívül a többszöri, költséges 
digitalizálás elkerülése, illetve annak 
megállapítása érdekében, hogy az adott 
műalkotásokat egy másik tagállamban 
már árva műveknek minősítették-e, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy egy 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázis 
nyilvántartsa a területükön végrehajtott 
gondos jogtulajdonos-keresések 
eredményeit és az árva műveknek az ebben 
az irányelvben említett szervezetek általi 
felhasználását. A keresések eredményeiről 
és az árva művek felhasználásáról vezetett 
ingyenes és nyilvános adatbázisokat, 
amennyire csak lehetséges, úgy kell 
megtervezni és kialakítani, hogy 
összeurópai szinten összekapcsolhatók és 
átjárhatók legyenek, és egyetlen belépési 
ponton keresztül nyújtsanak hozzáférést.

Or. de

Indokolás

E módosítás összevonja a (13) és (15) preambulumbekezdést annak érdekében, hogy a szöveg 
koherensebb legyen.

Módosítás 64
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kulturális tartalom online 
elérhetősége és digitális megőrzése 
gyakran nem használja ki a lehetőségeket, 
többek között az elégtelen tagállami 
erőforrások és a nem kompatibilis 
adatbázisok összekapcsolása 
következtében. Ezen irányelv 
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alkalmazásában a tagállamokat fel kell 
kérni a műalkotások digitalizálása 
európai szabványosításának 
megfontolására, nyilvános adatbázisaik 
központi nyilvántartásának, 
elérhetőségének és kölcsönös 
átjárhatóságának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

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.

Or. fr

Módosítás 66
Alexandra Thein

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 

törölve
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minősítették-e, a tagállamoknak indokolt 
gondoskodniuk a területükön végrehajtott 
gondos jogtulajdonos-kereséseknek egy 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban 
való nyilvántartásáról.

Or. de

Módosítás 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 és jóhiszemű jogtulajdonos-
keresésre kizárólag abban a tagállamban 
kerüljön sor, ahol a művet először tették 
közzé vagy sugározták. Ugyanakkor egyes 
esetekben, mint például egy audiovizuális 
mű koprodukciója esetén a gondos és 
jóhiszemű keresés feltételezné, hogy az 
első közzététel vagy sugárzás tagállamán 
kívül más tagállamokban is keresést 
végeznek. 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.

Or. fr

Módosítás 68
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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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, vagy ha ez nem egyértelmű,
vagy a művet még nem tették közzé, az 
alkotással legszorosabb kapcsolatban álló 
országban. 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.

Or. en

Módosítás 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 és díjazásban 
részesüljenek.

Or. fr

Módosítás 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Amennyiben jogtulajdonosok 
jelentkeznek és érvényesíteni kívánják 
műveikhez kapcsolódó jogaikat, 
biztosítani kell számukra a lehetőséget, 
hogy saját vonatkozásukban
megszüntethessék a szóban forgó művek 
árvamű-állapotát.

Or. en

Indokolás

Amennyiben több jogtulajdonos létezik, mindegyik jogtulajdonosnak saját jogai felett kell 
ellenőrzést gyakorolnia, aminek következtében minden jogtulajdonost külön kell kezelni saját 
jogai vonatkozásában.

Módosítás 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a.) Ha valamely művet nem gondosan 
és ésszerűen vagy nem jóhiszeműen 
elvégzett keresést követően jogtalanul 
minősítettek árvának, a tagállamoknak a 
vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek és az 
uniós jognak megfelelően rendelkezniük 
kell a felhasználóknak a szerzői jog 
megsértéséért való felelősségéről.

Or. fr

Módosítás 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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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 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. 
Ezen irányelv alkalmazásában azokat a 
műsorszolgáltatókat kell közszolgálati 
műsorszolgáltatónak tekinteni, amelyek az 
egyes tagállamok által meghatározott és 
megszervezett közszolgálati feladatot 
látnak el.

Or. fr

Módosítás 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(17) A tanulás és a kultúra előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak célszerű 
lehetővé tenniük, hogy a nyilvánosan 
hozzáférhető könyvtárak, oktatási 
létesítmények és múzeumok, valamint az 
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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
megőrzését, restaurálását, valamint
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.

archívumok, a mozgóképörökség-védelmi 
intézmények és a műsorszolgáltatók az 
árva műveket nyilvánosságra hozzák, 
hozzáférhetővé tegyék és többszörözzék –
a 2001/29/EK irányelv szerint –, feltéve 
hogy ez a felhasználás közérdekű 
feladataik ellátását szolgálja, és biztosítja
azok művelődési és oktatási célú 
hozzáférhetőségét. 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.

Or. en

Indokolás

A „nyilvánosságra hoz” kifejezéshez lásd a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjához fűzött 
indokolást.

Módosítás 74
Luigi Berlinguer

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 

(18) Az európai kulturális örökség 
digitalizálásának előmozdításában szerepet 
játszhatnak a szerződéses megállapodások, 
vagyis a könyvtárak, az oktatási 
létesítmények, a múzeumok, az 
archívumok, a hangzó- 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 
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hozzájárulást nyújthatnak. ügyfelek pénzügyi hozzájárulást 
nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 75
Angelika Niebler

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 tagállamok azon lehetőségét, 
hogy az európai szerzői joggal és a 
nemzetközi egyezményekkel összhangban 
fenntartsák és továbbfejlesszék a
jogkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket,
például a kiterjesztett közös felhasználási 
engedélyeket, illetve ilyeneket vezessenek 
be.

Or. de

Indokolás

A tagállamok számára továbbra is biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy fenntartsák vagy 
továbbfejlesszék meglévő rendszereiket, például a kiterjesztett közös felhasználási 
engedélyeket, illetve ilyeneket vezessenek be.

Módosítás 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 meglévő tagállami 

(20) Indokolt, hogy ez az irányelv ne 
érintse a jogkezelésre, például a 
kiterjesztett közös jogkezelés körébe 
tartozó felhasználási engedélyekre 
vonatkozó meglévő tagállami 
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rendelkezéseket. rendelkezéseket. Indokolt továbbá, hogy 
az irányelv ne érintse a művek – például a 
hozzá nem férhető művek – tömeges 
digitalizálására vonatkozó tagállami 
rendelkezéseket.

Or. fr

Módosítás 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 meglévő tagállami 
rendelkezéseket.

(20) Indokolt, hogy ez az irányelv ne 
érintse a jogkezelésre, például a 
kiterjesztett közös jogkezelés körébe 
tartozó felhasználási engedélyekre, a 
képviseletre vagy átruházásra vonatkozó 
vélelmekre, a kötelező közös jogkezelésre 
vagy ezek kombinációjára vonatkozó 
meglévő vagy jövőbeni tagállami 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 8. cikk új bekezdésének folyománya, és pontosítja, hogy a tagállamok 
továbbra is szabadon kereshetnek megoldást a műsorszolgáltatók archívumaira más 
szabályok révén, mint a „kiterjesztett közös engedélyezés”, mivel több tagállam ezt már 
megtette vagy a közeljövőben erről dönthet.

Módosítás 78
Luigi Berlinguer

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ösztönözze a kötelező engedélyeken vagy a 
kiterjesztett közös jogkezelésen alapuló 
jogkezelésre vonatkozó tagállami 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 79
Sajjad Karim

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 meglévő tagállami 
rendelkezéseket.

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

Or. en

Módosítás 80
Toine Manders

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 meglévő tagállami 
rendelkezéseket.

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

Or. en
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Módosítás 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

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.

törölve

Or. fr

Módosítás 82
Toine Manders

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.

Or. en

Módosítás 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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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.

törölve

Or. fr

Módosítás 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, 

(22) Ha egy tagállam – az ebben az 
irányelvben rögzített feltételekkel –
engedélyezi, hogy a könyvtárak, oktatási 
létesítmények, múzeumok, archívumok, 
mozgóképörökség-védelmi intézmények 
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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.

vagy 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 az európai művek 
megőrzésében, restaurálásában, valamint 
művelődési és oktatási célú 
hozzáférhetővé tételében részt vevő 
intézmények vagy 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

Indokolás

Azt követően, hogy bevezetésre és kifizetésre kerülnek a kevés kiadással járó gondos 
jogtulajdonos-keresést támogató, szükséges információs rendszerek, a tagállamoknak 
továbbra is foglalkozniuk kell azzal a kérdéssel, hogy mi történjen a beszedett, de nem 
igényelt bevételekkel. A 7. cikk (5) bekezdése szerint a tagállamok szabadon dönthetnek e 
tekintetben, de továbbra is ösztönözhetjük őket a pénznek az irányelv szellemiségével 
összhangban álló célokra való felhasználására.

Módosítás 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az árva művek 
felhasználásának egyes módjaira 

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

vonatkozik a nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtárak, oktatási létesítmények, illetve 
múzeumok, valamint az archívumok, a 
mozgóképörökség-védelmi intézmények, a 
(2) bekezdés 1. pontjában felsorolt művek 
kiadói és a műsorszolgáltatók általi 
felhasználás esetén.

Or. de

Indokolás

Semmi sem indokolja a különbségtételt egy olyan mű esetében, amely például egy könyvtár 
archívumában és egy kiadó archívumában is megtalálható.

Módosítás 86
Luigi Berlinguer

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 az 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 az archívumok, a 
hangzó- és mozgóképörökség-védelmi 
intézmények és a közszolgálati 
műsorszolgáltatók általi felhasználás 
esetén.

Or. en

Módosítás 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv azokra a művekre (2) Ez az irányelv az olyan árva művek (1) 
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vonatkozik, amelyeket valamelyik 
tagállamban adtak ki vagy sugároztak 
először, továbbá amelyek:

bekezdésben említett intézményekben való 
felhasználására vonatkozik, amelyek a 
saját archívumukban megtalálhatók, és
amelyeket valamelyik tagállamban adtak ki 
vagy sugároztak először, továbbá amelyek:

Or. de

Indokolás

Az 1. cikk értelmében az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt felhasználók a más felhasználók 
archívumait és gyűjteményeit is digitalizálhatnák. Az említett felhasználói csoportok azonban 
csupán saját archívumaikat és gyűjteményeik digitalizálására lehetnének jogosultak. Az 1. 
cikkből azonban ez nem derül ki elég világosan. Ezért ez pontosításra szorul.

Módosítás 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 jogi 
oltalmat élvező művekre vonatkozik, 
amelyek az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett szervezetek gyűjteményeiben 
találhatóak, továbbá amelyek:

Or. en

Indokolás

A tagállamban történő kiadás követelménye az említett bekezdés pontjai közé került át.

Módosítás 89
Jean-Marie Cavada

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 

2. Ez az irányelv az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett szervezetek 
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tagállamban adtak ki vagy sugároztak 
először, továbbá amelyek:

gyűjteményeiben megtalálható, szerzői és 
szomszédos jogi védelem alatt álló olyan
művekre vonatkozik, amelyeket valamely 
tagállam területén adtak ki vagy 
sugároztak először, továbbá amelyek:

Or. fr

Módosítás 90
Sajjad Karim

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 az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett szervezetek 
gyűjteményeiben megtalálható, szerzői 
jogi védelem alatt álló olyan művekre 
vonatkozik, amelyek valamely tagállam 
területéről származnak, illetve amelyeket 
valamelyik tagállam területén adtak ki 
vagy sugároztak először, továbbá amelyek:

Or. en

Módosítás 91
Toine Manders

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 adtak ki, sugároztak vagy 
hoztak nyilvánosságra először, továbbá 
amelyek:

Or. en
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Módosítás 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) könyv, folyóirat, hírlap vagy egyéb 
írásmű formájában kiadott művek, és 
nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, 
oktatási intézmények, múzeumok vagy 
archívumok gyűjteményében találhatók, 
vagy

1) könyv, folyóirat, hírlap vagy egyéb 
írásmű formájában megjelenő művek és 
nyomtatott anyagok, amelyeket legalább 
öt évvel korábban valamely tagállam 
területén adtak ki, mutattak be vagy 
sugároztak első alkalommal, vagy

Or. en

Indokolás

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Módosítás 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) könyv, folyóirat, hírlap vagy egyéb 
írásmű formájában kiadott művek, és
nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, 
oktatási intézmények, múzeumok vagy 
archívumok gyűjteményében találhatók, 
vagy

1) Kiadott művek és hangfelvételek, 
amelyek nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtárak, oktatási intézmények, 
múzeumok vagy archívumok 
gyűjteményében találhatók, vagy

Or. en
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Módosítás 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) mozgóképörökség-védelmi intézmények 
gyűjteményében őrzött filmművészeti vagy 
audiovizuális alkotások, vagy

2) hangfelvételek vagy filmművészeti vagy 
audiovizuális alkotások, amelyeket 
legalább öt évvel korábban valamely 
tagállam területén adtak ki, mutattak be 
vagy sugároztak első alkalommal, vagy

Or. en

Indokolás

A kiadás óta eltelt legrövidebb idő: lásd a 1. cikk (2) bekezdése 1) pontjának módosítását. 
„Hangfelvétel”: lásd a (9) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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. de

Indokolás

Nem zárható ki, hogy 2002. december 31. után is születnek árva művek.

Módosítás 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadónak az 1. cikk (2) bekezdésének 2. pontjához fűzött módosítása a bizottsági javaslat 
1. cikke (2) bekezdésének 3. pontját feleslegessé teszi, mivel az 1. cikk (2) bekezdésének 2. 
pontja magában foglalja az 1. cikk (2) bekezdésének 3. pontja hatálya alá tartozó összes 
művet.

Módosítás 97
Jean-Marie Cavada

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) a valamely tagállamban először 
valamely közszolgálati műsorszolgáltató
által 2002. december 31. előtt előállított és 
sugárzott, és annak állományában őrzött 
hangzó vagy audiovizuális művek teljes
részét képező vagy azokba beillesztett 
művek.

Or. fr

Módosítás 98
Luigi Berlinguer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 3 pont
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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 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
művek teljes vagy beágyazott részét képező 
művek.

Or. en

Indokolás

Az alkalmazási körnek nem csak a művekre, hanem a más védett tárgykörökre is ki kell 
terjednie, mivel az irányelv egyébként nem gyakorolna semmiféle érezhető hatást a 
kedvezményezett műsorszolgáltató szervezetekre.

Módosítás 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 szerző jogi védelem alatt álló mű 
akkor tekintendő árva műnek, ha a mű
tekintetében a szerzői vagy szomszédos 
jogok valamelyikének jogtulajdonosa 
ismeretlen, vagy ha ismert ugyan, de 
holléte a 3. cikk szerinti gondos 
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jogtulajdonos-keresés lefolytatása és 
nyilvántartásba vétele nyomán nem 
határozható meg.

Or. en

Indokolás

Fel kell venni a szomszédos jogokat, mivel az irányelv egyébként nem gyakorolna semmiféle 
érezhető hatást a kedvezményezett műsorszolgáltató szervezetekre.

Módosítás 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 vagy hangfelvétel 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.

Or. en

Módosítás 102
Toine Manders

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.
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Or. en

Módosítás 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy műnek több jogtulajdonosa van, 
és azok egyikének kiléte és holléte 
megállapítható, a szóban forgó mű nem 
tekintendő árva műnek.

(2) Ha egy műnek több jogtulajdonosa van, 
és azok legalább egyikének kiléte és 
holléte sem állapítható meg, a szóban 
forgó mű árva műnek tekintendő. Ez nem 
érinti az ismert vagy azonosított 
jogtulajdonosok jogait.

Or. de

Indokolás

A Bizottság eredeti megfogalmazása ahhoz vezetne, hogy a művek nagy részét (különösen az 
audiovizuális művek esetében) nem lehetne hozzáférhetővé tenni. Ezért a meghatározás 
bővítésre és ezzel egyidejűleg pontosításra szorul, hogy mindez ne érintse az ismert vagy 
azonosított jogtulajdonosok jogait.

Módosítás 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha egy műnek több jogtulajdonosa van, 
és azok egyikének kiléte és holléte 
megállapítható, a szóban forgó mű nem 
tekintendő árva műnek.

2. Ha egy műnek több szerzői és 
szomszédos jogi jogtulajdonosa van, és 
azok egyikének kiléte és holléte 
megállapítható, a többi jogtulajdonos 
jogait ez az irányelv nem érinti.

Or. en

Indokolás

Fel kell venni a szomszédos jogokat. Az irányelv nem érintheti az ismert jogtulajdonosok 
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jogait.

Módosítás 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha egy műnek több jogtulajdonosa van, 
és azok egyikének kiléte és holléte 
megállapítható, a szóban forgó mű nem 
tekintendő árva műnek.

2. Ha egy műnek vagy hangfelvételnek 
több jogtulajdonosa van, és azok egyikének 
kiléte és holléte megállapítható, a szóban 
forgó mű nem tekintendő árvának.

Or. en

Módosítás 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 gondos és jóhiszemű
jogtulajdonos-keresésre kerüljön sor az 
adott műalkotás-kategóriára vonatkozó, 
megfelelő forrásokba való betekintés 
révén.

Or. fr

Módosítás 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 jóhiszemű,
gondos jogtulajdonos-keresésre kerüljön 
sor az adott műalkotás-kategóriára 
vonatkozó, megfelelő forrásokba való 
betekintés révén.

Or. en

Indokolás

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical.  Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However,  without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use.

Módosítás 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 

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

szervezetek gondoskodnak arról, hogy 
minden ilyen mű esetében gondos 
jogtulajdonos-keresésre kerüljön sor az 
adott műalkotás-kategóriára vonatkozó, 
megfelelő forrásokba való betekintés 
révén.

Or. en

Módosítás 109
Luigi Berlinguer

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 gondos 
jogtulajdonos-keresésre kerüljön sor az 
adott műalkotás-kategóriára vonatkozó, 
megfelelő forrásokba való betekintés 
révén.

Or. en

Módosítás 110
Alexandra Thein

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 
vagy a jogosult közös jogkezelő 
szervezetek gondoskodnak arról, hogy 
minden ilyen mű esetében gondos 
jogtulajdonos-keresésre kerüljön sor az 
adott műalkotás-kategóriára vonatkozó, 
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megfelelő forrásokba való betekintés 
révén.

Or. de

Módosítás 111
Alexandra Thein

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben ismeretes, hogy 
jóhiszemű és gondos kutatás tárgyát 
képező filmművészeti vagy audiovizuális 
alkotás koprodukció, ezt a kutatást a 
koprodukcióban érintett minden egyes 
tagállamra ki kell terjeszteni.

Or. de

Módosítás 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A műalkotások vagy egyéb, védelem 
alatt álló teljesítmények egyes kategóriái
esetében megfelelőnek minősülő források
– a jogtulajdonosokkal és a felhasználókkal 
egyeztetve – az egyes tagállamok 
meghatározott, nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázisok, és azok magukban 
foglalhatják a mellékletben felsorolt 
forrásokat.

Or. en

Indokolás

Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok: ezeket a bizottsági javaslat (13) 
preambulumbekezdése említi, így az egyértelműség érdekében magában a cikkben is 
szerepelnie kell. A megengedő mód használata: mivel a megfelelő forrásokat végső soron az 
egyes tagállamok egyénileg, az érdekeltekkel egyeztetve határozzák meg, a tagállamok 
dönthetnek további források felvételéről vagy az adott országban jelentőséggel nem bíró 
források (pl. a kötelespéldány-szolgáltatás) elhagyásáról.

Módosítás 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A műalkotások és hangfelvételek egyes 
kategóriái esetében megfelelőnek 
minősülő forrásokat – a jogtulajdonosokkal 
és a felhasználókkal egyeztetve – az egyes 
tagállamok határozzák meg, és azok 
magukban foglalják a mellékletben 
felsorolt forrásokat.

Or. en
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Módosítás 115
Luigi Berlinguer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az egyes műalkotás-kategóriák esetében 
megfelelőnek minősülő forrásokat – a 
jogtulajdonosokkal és a felhasználókkal 
egyeztetve – az egyes tagállamok 
határozzák meg, és azok magukban 
foglalják a mellékletben felsorolt 
forrásokat, feltéve, hogy ezek a források az 
interneten nyilvánosan hozzáférhetőek.

Or. en

Módosítás 116
Alexandra Thein

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kellő körültekintésre vonatkozó 
útmutatások – árva művek esetében 
végzendő gondos jogtulajdonos-keresésről
szóló egyetértési megállapodás 1. 
pontjában említett – forrásai szintén ide 
tartoznak.

Or. de

Indokolás

A 2008. június 4-én közzétett egyetértési megállapodást az Európai Bizottság jelenlétében 
könyvtárak, archívumok és jogtulajdonosok írták alá, amely tartalmazza a megbízható 
források harmonizált jegyzékét.

Módosítás 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland
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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 
tagállam területén kötelező lefolytatni.
Amennyiben a jelek arra utalnak, hogy 
más tagállamokból származó 
jogtulajdonosok is közreműködtek a 
műalkotás létrehozásában, a gondos 
jogtulajdonos-keresést csak akkor lehet 
lezárni, ha azt az érintett tagállamok 
területén is lefolytatják.

Or. de

Indokolás

A különböző országokból származó jogtulajdonosok közötti koprodukciók széles körben 
elterjedtek. Ezenfelül fennáll annak a lehetősége, hogy a műalkotást első ízben egy adott 
tagállamban sugározzák, holott más tagállamokban készült. Ezért, ha egy tagállamban 
indított gondos jogtulajdonos-keresés során a kiindulópont egy másik tagállam is lehet, a 
jogtulajdonos-keresést az adott tagállamon túlmenően az első kiadás/sugárzás helyére is ki 
kell terjeszteni.

Módosítás 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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
abban a tagállamban kötelező lefolytatni, 
amelynek területén a művet először adták 
ki, mutatták be vagy sugározták. A 
keresést jóhiszeműen és ésszerű körben 
kell elvégezni, a mű felhasználása előtt.

Or. en
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Indokolás

A jelentéstervezet szóhasználata, kiegészítve a „mutatták be” szavakkal, a filmművészeti 
alkotások figyelembevétele érdekében.

Módosítás 119
Jean-Marie Cavada

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 
abban a tagállamban kötelező lefolytatni, 
amelynek területén az első kiadás, illetve 
sugárzás történt. Azt minden felhasznált 
mű esetében a jóhiszeműségnek és az 
ésszerűségnek megfelelően kell 
végrehajtani.

Or. fr

Módosítás 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes esetekben a gondos és jóhiszemű 
kereséshez más tagállamokban is keresést 
kell végezni, mint amelyben az első 
közzététel vagy sugárzás történt.

Or. fr

Módosítás 121
Sajjad Karim
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben a művet nem adták ki 
vagy nem sugározták, vagy az első kiadás 
vagy sugárzás helye szerinti tagállam nem 
határozható meg, gondos kutatást kell 
végezni a származási országban vagy a 
művel legszorosabb kapcsolatban álló 
országban. Szükség esetén más
országokban hozzáférhető információk 
vizsgálatát is el kell végezni.

Or. en

Módosítás 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 biztosítják, hogy a 
területükön végrehajtott gondos 
jogtulajdonos-keresések eredményei 
rögzítésre kerüljenek egy nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázisban. A tagállamok 
adatbázisait úgy kell kialakítani és 
megvalósítani, hogy európai szinten 
összekapcsolhatók legyenek.

Or. fr

Módosítás 123
Alexandra Thein

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Közös jogkezelő szervezetek 
működnek közre az olyan jogtulajdonosok 
nevében, akiknek hollétét gondos kutatás 
után sem lehet megállapítani.

Or. de

Módosítás 124
Luis de Grandes Pascual

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben valamely filmművészeti 
és audiovizuális alkotás koprodukcióban 
készült, a jóhiszemű, gondos 
jogtulajdonos-keresést a koprodukcióban 
résztvevő minden tagállamban le kell 
folytatni.

Or. es

Indokolás

Számos filmművészeti és audiovizuális alkotás koprodukcióban készül. Ha a jóhiszemű, 
gondos jogtulajdonos-keresés arra a tagállamra korlátozódna, amelyben a művet először 
tették közzé vagy sugározták, az gyakran arra az eredményre vezethetne, hogy az 
audiovizuális koprodukció árva mű, miközben megeshet, hogy az ennek eldöntéséhez 
szükséges releváns információ rendelkezésre áll a koprodukcióban résztvevő többi 
tagállamban. Éppen ezért a jóhiszemű, gondos jogtulajdonos-keresést a koprodukcióban 
résztvevő minden tagállamban le kell folytatni.

Módosítás 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 vagy hangfelvétel 
valamennyi tagállamban árvának
tekintendő.

Or. en

Módosítás 126
Jean-Marie Cavada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a jogkezelésre, 
például a kiterjesztett közös jogkezelés 
körébe tartozó felhasználási engedélyekre 
vonatkozó meglévő vagy jövőbeni 
tagállami rendelkezéseket.

Or. fr

Módosítás 127
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a jogkezelésre, 
például a kiterjesztett közös jogkezelés 
körébe tartozó felhasználási engedélyekre 
vagy az engedélyezési követelményekre 
vonatkozó meglévő vagy jövőbeni 
tagállami rendelkezéseket.

Or. en



PE475.839v01-00 44/65 AM\882180HU.doc

HU

Módosítás 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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.

Ha egy árvának tekintett műnek csak egy 
jogtulajdonosa van, a tagállamok 
biztosítják, hogy a jogtulajdonos bármikor 
megszüntethesse annak árvamű-állapotát; 
ha egy árvának tekintett műnek több 
jogtulajdonosa van, csak akkor lehet 
megszüntetni annak árvamű-állapotát, ha 
minden jogtulajdonos kilétét és hollétét 
megállapították a 2. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően.

Or. de

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdésével összefüggésben a szöveg egyértelművé tétele (több jogtulajdonos 
esetében).

Módosítás 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
megszüntethesse annak árvamű-állapotát, a 
maga vonatkozásában, azzal, hogy 
megfelelő módon ismertté teszi magát.

Or. en

Indokolás

Amennyiben több jogtulajdonos létezik, mindegyik jogtulajdonosnak saját jogai felett kell 
ellenőrzést gyakorolnia, és minden jogtulajdonost külön kell kezelni saját jogai 
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vonatkozásában.

Módosítás 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 vagy hangfelvétel 
jogtulajdonosa bármikor megszüntethesse 
annak árvamű-állapotát.

Or. en

Módosítás 131
Alexandra Thein

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, továbbá e célból egy 
gyors, egységes és költséghatékony 
eljárást határoznak meg.

Or. de

Módosítás 132
Toine Manders

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, 
ténylegesen megszüntethesse annak 
árvamű-állapotát, gyors, egységes és 
költséghatékony módon, a választása 
szerinti tagállamban.

Or. en

Módosítás 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az árvamű-állapotnak a magát ismertté 
tevő jogtulajdonos vonatkozásában 
történő megszüntetése nem kérdőjelezheti 
meg a korábban az adott jogtulajdonos 
vonatkozásában árva műnek minősülő 
alkotás felhasználása vonatkozásában az 
irányelv rendelkezései szerint megkötött 
szerződéseket.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű szabályok szükségesek az egy vagy több árva művet tartalmazó produkciók 
felhasználására kötött megállapodások védelmére. A megállapodások – különösen a 
műsorszórási produkciók tekintetében – az anyag tényleges sugárzását jóval megelőzően 
megkötésre kerülnek és így valamennyi érintett félnek (beleértve a műsorszerkesztőket, 
reklámozókat stb.) jogbiztonságra van szüksége.

Módosítás 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett szervezetek az 
alábbi módokon használhassanak fel árva 
műveket: a)

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett szervezetek az 
alábbi módokon használhassanak fel árva 
műveket vagy hangfelvételeket: 

Or. en

Módosítás 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árva műnek a 2001/29/EK irányelv 3. 
cikke szerinti hozzáférhetővé tétele; 

a) az árva műnek vagy hangfelvételnek a 
2001/29/EK irányelv 3. cikke szerinti 
hozzáférhetővé tétele; 

Or. en

Módosítás 136
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árva műnek a 2001/29/EK irányelv 3. 
cikke szerinti hozzáférhetővé tétele;

a) az árva mű nyilvános közzététele, 
beleértve annak nyilvános hozzáférhetővé 
tétele, hogy ahhoz bárki az általa 
egyénileg választott helyen és időpontban 
hozzáférjen;

Or. fr

Módosítás 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az árva mű vezetékes vagy vezeték 
nélküli közlésével – beleértve annak 
nyilvánosságra hozatalát –, hogy ahhoz 
bárki az egyedileg megválasztott helyen és 
időpontban hozzáférhessen.

Or. en

Indokolás

A javaslat jelenlegi megfogalmazása szerint a megengedett felhasználás a kérésre történő 
felhasználásra korlátozódik. Ezért ez soha nem fedné le a műsorszolgáltatók archívumainak 
újrasugárzását (vagy az ilyen újrasugárzás párhuzamos sugárzását). Ezen túlmenően a 6. 
cikk (2) bekezdése szerinti, kérésre történő felhasználás általában a felhasználó 
„közszolgálati küldetésének” keretén belüli egyes felhasználásokra korlátozódik. Ez 
szükségtelenül korlátozza a tagállamok szabadságát más, megfelelő megoldás 
megtalálásában.

Módosítás 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. 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.

Or. fr
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Módosítás 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 vagy 
hangfelvételeket a – különösen a 
gyűjteményeikben található művek 
megőrzésére, restaurálására, valamint 
művelődési és oktatási célú hozzáférhetővé 
tételére kiterjedő – közérdekű feladataiktól 
eltérő célokra.

Or. en

Módosítás 140
Luis de Grandes Pascual

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, 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.

Or. es

Indokolás

Az árva művek az Európai Unióban való korlátozott felhasználását a művek megőrzéséhez, 
restaurálásához, valamint művelődési, kutatási és oktatási célokra való hozzáférhetővé 
tételéhez kapcsolódó feltételekhez kötve kell meghatározni.
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Módosítás 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az árva műnek egy vagy több 
ismert jogtulajdonosa van, de azok holléte 
nem állapítható meg, akkor a mű minden 
egyes felhasználásakor feltüntetik a 
szóban forgó jogtulajdonos(ok) nevét .

Or. de

Indokolás

A 7. cikk (1) bekezdésének 3. pontjához hasonlóan ez a szabály a nem kereskedelmi 
felhasználásokra is vonatkozik.

Módosítás 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok előírják, hogy azok a 
jogtulajdonosok, amelyek az 5. cikk 
alapján megszüntették a műalkotás 
árvaműállapotát, díjazásban részesülnek a 
műnek az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
szervezetek általi felhasználása után.

Or. fr

Módosítás 143
Marielle Gallo, Piotr Borys
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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. 
Ezeket a nyilvántartásokat úgy kell 
kialakítani és megvalósítani, hogy 
páneurópai szinten összekapcsolhatók 
legyenek.

Or. fr

Módosítás 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 vagy hangfelvételeknek az 
(1) bekezdés szerinti felhasználása során 
nyilvántartják az általuk végzett gondos 
jogtulajdonos-kereséseket, és nyilvánosan 
hozzáférhető felhasználási nyilvántartást 
vezetnek.

Or. en

Módosítás 145
Alexandra Thein

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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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 (1) bekezdés szerint felhasználhatják az 
árva műveket, feltéve, hogy:

1. az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
szervezetek nyilvántartják az általuk 
végzett gondos jogtulajdonos-kereséseket;

2. a szervezetek az árva művekről
nyilvánosan hozzáférhető felhasználási 
nyilvántartást vezetnek;
3. ha az árva műnek van ismert 
jogtulajdonosa, de annak holléte nem 
állapítható meg, akkor a jogtulajdonos 
neve a mű minden egyes felhasználásakor 
feltüntetésre kerül;
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. E 
díjazásnak a más ismert és azonosított
jogtulajdonosnak az ugyanilyen 
műalkotásért és felhasználásért járó 
díjazáshoz hasonló mértékűnek kell 
lennie.

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

Or. de

Módosítás 146
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok biztosítják, hogy 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.

Or. fr

Módosítás 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ha az árva műnek van ismert 
jogtulajdonosa, de annak holléte nem 
állapítható meg, akkor a mű minden egyes 
felhasználásakor feltüntetésre kerül a 
jogtulajdonos;

Or. en

Módosítás 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 cikk törölve
Árva művek felhasználásának 
engedélyezése
1. A tagállamok az 1. cikk (1) bekezdése 
szerinti szervezetek számára 
engedélyezhetik árva műveknek a 6. cikk 
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérő célú 
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felhasználását, feltéve, hogy:
(1) az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
szervezetek nyilvántartást vezetnek gondos 
jogtulajdonos-kereséseikről;
(2) a szervezetek nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartást vezetnek az 
árva művek általuk történő 
felhasználásáról;
(3) ha az árva műnek van ismert 
jogtulajdonosa, de annak holléte nem 
állapítható meg, akkor a mű minden egyes 
felhasználásakor feltüntetésre kerül a 
jogtulajdonos;
(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;
(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.
2. A tagállamok határozzák meg az (1) 
bekezdés szerinti engedélyezés módját, és 
maguk döntenek azon bevételek 
felhasználásáról, amelyeket az (1) 
bekezdés 5. pontja alapján rögzített 
határidő elteltével senki nem igényelt.

Or. fr

Módosítás 149
Luis de Grandes Pascual

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Árva művek felhasználásának 
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engedélyezése
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) az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
szervezetek nyilvántartást vezetnek gondos 
jogtulajdonos-kereséseikről;
(2) a szervezetek nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartást vezetnek az 
árva művek általuk történő 
felhasználásáról;
(3) ha az árva műnek van ismert 
jogtulajdonosa, de annak holléte nem 
állapítható meg, akkor a mű minden egyes 
felhasználásakor feltüntetésre kerül a 
jogtulajdonos;
(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;
(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.
2. A tagállamok határozzák meg az (1) 
bekezdés szerinti engedélyezés módját, és 
maguk döntenek azon bevételek 
felhasználásáról, amelyeket az (1) 
bekezdés 5. pontja alapján rögzített 
határidő elteltével senki nem igényelt.

Or. es

Módosítás 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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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 
engedélyezhetik árva műveknek vagy 
hangfelvételeknek a 6. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaktól eltérő célú 
felhasználását, feltéve, hogy:

Or. en

Módosítás 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2) a szervezetek nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartást vezetnek az árva művek vagy 
hangfelvételek általuk történő 
felhasználásáról;

Or. en

Módosítás 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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;

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

Or. en
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Módosítás 153
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
szervezetek ésszerű módon és jóhiszeműen 
forgalmazhatják az árva művet addig a 
napig, amikor a jogtulajdonos 
igénybejelentést tesz a műre, és az 5. 
cikkel összhangban véget vet az árvamű-
állapotnak. Eddig a napig a jogtulajdonos 
nem kap díjazást és a szerzői jogi 
jogszabályok nem alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 154
Toine Manders

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;

törölve

Or. en

Módosítás 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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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 megszüntették a műalkotás 
árvamű-állapotát, a tagállamok által 
meghatározott, rögzített díjszabás szerint 
díjazásban részesülnek a műnek az 1. cikk 
(1) bekezdése szerinti szervezetek általi 
felhasználása után;

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv célkitűzése éppen az, hogy jogbiztonságot nyújtson az irányelv 
kedvezményezettjeinek minősülő könyvtárak, múzeumok és műsorszolgáltatók számára. Ha az 
előkerülő jogtulajdonos jogosult meg nem határozott összegű díjazásra, a jogbiztonság 
eltűnik és az irányelv 7. cikke értelmetlenné válik.

Módosítás 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 megszüntették a műalkotás 
árvamű-állapotát, díjazásban részesülnek a 
műnek vagy hangfelvételnek az 1. cikk (1) 
bekezdése szerinti szervezetek általi 
felhasználása után;

Or. en

Módosítás 157
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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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 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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.

5) a jogtulajdonosok az igénylés alapjául 
szolgáló aktus keltétől számított öt éven
belül igényelhetik díjazásukat a 4. pont 
alapján.

Or. en

Indokolás

A harmonizáció biztosítására az irányelvnek rögzített határidőt kell megállapítania, ahelyett, 
hogy ennek eldöntését a tagállamra hagyná.

Módosítás 159
Jean-Marie Cavada

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 

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

Or. fr

Módosítás 160
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok határozzák meg az (1) 
bekezdés szerinti engedélyezés módját, és 
maguk döntenek azon bevételek 
felhasználásáról, amelyeket az (1) 
bekezdés 5. pontja alapján rögzített 
határidő elteltével senki nem igényelt.

2. A tagállamok határozzák meg az (1) 
bekezdés szerinti engedélyezés módját. 
Maguk döntenek azon bevételek 
felhasználásáról, amelyeket az (1) 
bekezdés 5. pontja alapján rögzített 
határidő elteltével senki nem igényelt;
ugyanakkor ezeket a bevételeket 
elsősorban a művek restaurálására és 
digitalizálására, valamint az alkotást 
támogató intézkedésekre kell fordítani.

Or. fr

Módosítás 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb jogi rendelkezések további 
alkalmazása

Egyéb jogi rendelkezések betartása

Or. fr

Módosítás 162
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a művek –
például a hozzá nem férhető művek –
tömeges digitalizálására vonatkozó 
tagállami rendelkezéseket.

Or. fr

Módosítás 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a művekhez és 
egyéb, védelem alatt álló alkotásokhoz 
kapcsolódó jogok kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket, különösen a közös 
jogkezelés körébe tartozó felhasználási 
engedélyekre, a képviseletre vagy 
átruházásra vonatkozó jogszabályi
vélelmekre, a kötelező közös jogkezelésre 
vagy ezek kombinációjára vonatkozó 
rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy 
ezek a művek és egyéb, védelem alatt álló 
alkotások a 2. cikk értelmében árva 
művek, az uniós joggal vagy a szerzői és 
szomszédos jogokról szóló nemzetközi 
szerződésekkel összhangban. Amennyiben 
ilyen rendelkezések már léteznek vagy 
ilyeneket vezetnek be, minden más 
tagállam biztosítja, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében rögzített kedvezményezettek
jogvédelemben részesüljenek az e 
rendelkezések alapján engedélyezett vagy 
felhasználható művek, vagy egyéb, 
védelem alatt álló teljesítmények 
felhasználása tekintetében.

Or. en
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Indokolás

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Módosítás 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Jogkezelés

Ez az irányelv nem érinti a jogkezelésre, 
például a kiterjesztett közös jogkezelés 
körébe tartozó felhasználási engedélyekre 
vonatkozó tagállami rendelkezéseket.

Or. fr

Módosítás 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv valamennyi olyan, az 1. 
cikkben említett mű vonatkozásában 
alkalmazandó, amely [az átültetés napja]-
án/-én a tagállam szerzői jogi szabályozása 
alapján védelemben részesül.

1. Ez az irányelv valamennyi olyan, az 1. 
cikkben említett mű vagy hangfelvétel 
vonatkozásában alkalmazandó, amely [az 
átültetés napja]-án/-én a tagállam szerzői 
jogi szabályozása alapján védelemben 
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részesül.

Or. en

Módosítás 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 felsoroltaktól eltérő 
kedvezményezettekre, és olyan 
műalkotásokra és egyéb, védelem alatt álló 
teljesítményekre, amelyekre az jelenleg 
nem terjed ki, különösen a különálló 
fényképekre és az egyéb képekre, valamint 
az Európában készített, valamennyiféle  ki 
nem adott alkotásra.

Or. en

Indokolás

A múzeumoktól, könyvtáraktól stb. eltérő jogtulajdonosokra is szükség van, ha az árva 
műveket hozzáférhetővé kívánják tenni pl. dokumentumfilm-készítők számára, akik a történeti 
emlékeket a filmben szerepeltetni kívánják, vagy általánosságban szólva a kulturális ágazat 
minden vállalkozója számára, akik esetleg az európai kulturális örökséget új alkotásokban 
kívánják hasznosítani. A kiadatlan művek nagy kulturális jelentőséggel bírnak, hiszen a 
múzeumi és könyvtári gyűjteményekben lévő alkotások közül sok ilyen. A jelenlegi irányelv 
kiindulópont az árva művek kérdéskörének rendezéséhez, de korántsem teljes körű megoldás.

Módosítás 167
Rolandas Paksas
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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 szervek 1. cikk (1) 
bekezdésében rögzített listáját.

Or. lt

Módosítás 168
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott ország kiadóinak szövetsége, 
valamint a szerzők és az újságírók 
szövetségei;

a) az adott ország kiadói és kiadóinak 
szövetsége, valamint a szerzők és az 
újságírók szövetségei;

Or. en

Módosítás 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 5 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a közreműködők mű csomagolásán 
feltüntetett névsora és az ott megjelenő 
más információk;

Or. en

Módosítás 170
Piotr Borys, Marielle Gallo
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 5 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) adatbázisok és a jogtulajdonosok adott 
kategóriáját képviselő szövetségek vagy 
intézmények tagjainak névsora.

Or. en


