KONZULTÁCIÓ
AZ UNIÓS SZERZŐI JOGI SZABÁLYOK MODERNIZÁLÁSA CÉLJÁBÓL
AZ EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA
ÁLTAL KÉSZÍTETT JAVASLATOK KAPCSÁN

Az Európai Bizottság 2016. szeptember 14-én hozta nyilvánosságra a szerzői jogi
keretrendszer modernizálásával kapcsolatos második szabályozási csomagját. A szabályozási
csomag egyes dokumentumai a következők:
-

Egy méltányos, hatékony és versenyképes szerzői jogon alapuló európai gazdaság
Egységes Digitális Piacon való előmozdításáról szóló közlemény 1
A Közleményben megfogalmazott cél az európai filmipar fejlesztése és az
audiovizuális művekhez való könnyebb és legális hozzáférés biztosítása.

-

Szerzői jog a Digitális Egységes Piacon elnevezésű irányelv-javaslat2
A több részből álló irányelv-javaslat célja
-

-

-

a kivételek és korlátozások digitális világhoz való igazítása, amelynek keretében
többek között kutatási, oktatási és megőrzési célú kivételeket tartalmaz
a kereskedelmi forgalomban már nem elérhető (’out-of-commerce’) művek
kulturális örökség megőrzésére hivatott intézmények általi felhasználásának
lehetővé tételét elősegítő uniós rezsim kialakítása
az audiovizuális művek VOD platformokon való jobb hozzáférhetősége
érdekében egy független szakmai egyeztető fórum kötelező létrehozása
a sajtóban foglalt publikációk (’press publication’) online felhasználásaival
kapcsolatos szabályok lefektetése
a felhasználók által online környezetbe feltöltött szerzői jogilag védett
tartalmakkal kapcsolatos bizonyos kérdések kezelése
a szerzők és előadóművészek esetében a jogdíjakra vonatkozó információk
átláthatóbbá tétele és ezek tekintetében egy az aránytalanság megelőzését
biztosító mechanizmus kialakítása.

A műsorsugárzó szervezetek egyes online közvetítéseivel és a televízió-és
rádióműsorok továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői és szomszédos jogok
gyakorlása kapcsán alkalmazandó szabályokról szóló rendelet-tervezet3
A rendelet-tervezet célja
-

1

a műsorsugárzó szervezetek által kiegészítő jelleggel végzett online
közvetítések tekintetében a műholdas műsorsugárzásról szóló (93/83/EGK)
irányelvben szereplő származási ország elvének bevezetése

Communication on Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single
Market
2
’Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market’
3
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and
related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and
radio programmes

-

-

a továbbközvetítési jog és annak gyakorlását érintő új szabályozok lefektetése

A szerzői műveknek és kapcsolódó jogi teljesítményeknek a vakok, látássérültek
és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek javára
megengedett egyes felhasználásairól, és az információs társadalomban a szerzői
és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK
irányelv módosításáról szóló irányelv-javaslat 4 és a szerzői és szomszédos jogi
védelem alatt álló egyes művek és teljesítmények hozzáférhető formátumú
másolatainak az Európai Unió és harmadik országok közötti, a vakok,
látássérültek és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek
javára történő határon átnyúló cseréjéről szóló rendelet-tervezet.5
E javaslatok célja a vakok és gyengénlátók, illetve a látási képességeikben egyéb
okból korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítését
célzó a Marrakeshi Szerződés uniós szintű implementációja.

A reformhoz kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el.
Annak érdekében, hogy az előbb felsorolt javaslatok kapcsán kialakítandó magyar
álláspontban a hazai érdekeltek véleménye megfelelően tükröztetve lehessen, e helyt
kívánunk buzdítani minden érintettet, hogy juttassa el számunkra a fenti dokumentumokkal
kapcsolatos véleményét, esetleges aggályait és javaslatait.
A javaslatokkal kapcsolatos észrevételeiket
2016. október 10-ig
várjuk az uniosszerzoijogireform@hipo.gov.hu továbbá a niehat@im.gov.hu e-mail címekre.
(Amennyiben módjuk van észrevételeiknek a fenti határidőt megelőző megküldésére, akkor
kérjük, hogy ezt tegyék meg, mert a javaslatok uniós szintű tárgyalása az előzetes információk
alapján már október elején megkezdődik, s így mód lenne ezeknek már az itt jelzett határidő
előtti képviseletére is.)
E közlemény nyilvános és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján, az alábbi
címen is elérhető:
Együttműködését előre is köszönjük!

Igazságügyi Minisztérium
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

’Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other
subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or
otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society
5
’Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union
and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related
rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled’

