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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0245/97 

Módosítás  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38a) Az ilyen intézkedések 

végrehajtásához elengedhetetlen az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 

jogosultak közötti együttműködés. A 

jogosultaknak pontosan meg kell 

határozniuk az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 

vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 

vonatkozóan szerzői jogi igénnyel lépnek 

fel. A jogosultaknak továbbra is 

felelősséget kell vállalniuk harmadik felek 

olyan művek használatára vonatkozó 

igényeivel kapcsolatban, amelyeket a 

jogosultak sajátjukként azonosítanak az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött 

valamely megállapodás végrehajtása 

során. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Módosítás  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) A technológiák (például a 

tartalomfelismerő technológia) 

működéséhez elengedhetetlen, hogy a 

felhasználók által feltöltött nagyszámú, 

szerzői joggal védett művet és egyéb 

teljesítményt zároló és nyilvánosan 

hozzáférhetővé tevő, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók együttműködjenek. 

Ilyen esetekben a jogosultaknak 

közölniük kell azokat az adatokat, 

amelyek alapján a szolgáltatások 

azonosítani tudják az e jogosultakat 

megillető tartalmakat, a szolgáltatásoknak 

pedig az alkalmazott technológiák 

tekintetében a jogosultak számára 

átláthatónak kell lenniük, lehetővé téve 

azok helyénvalóságának értékelését. A 

szolgáltatásoknak különösen a felhasznált 

technológiák típusáról, azok 

üzemeltetésének módjáról, valamint a 

jogosultakat megillető tartalmak 

azonosításában való sikerességükről kell 

tájékoztatniuk a jogosultakat. A 

technológiáknak lehetővé kell tenniük, 

hogy a jogosultak az őket megillető 

tartalmak megállapodás alapján történő 

felhasználásáról tájékozódjanak az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknál. 

törölve 



 

AM\1162305HU.docx  PE321.321v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 



 

AM\1162305HU.docx  PE321.321v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/99 

Módosítás  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV cím – 2 fejezet – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A védett tartalmak online szolgáltatók 

általi felhasználásának bizonyos módjai 

A védett tartalmak online felhasználásának 

bizonyos módjai 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Módosítás  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Védett tartalmaknak a felhasználók által 

feltöltött nagyszámú művet és egyéb 

teljesítményt tároló és hozzáférhetővé tevő, 

az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általi 

használata 

Védett tartalmaknak nagyszámú művet és 

egyéb teljesítményt tároló és 

hozzáférhetővé tevő, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók általi használata 

Or. en 



 

AM\1162305HU.docx  PE321.321v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/101 

Módosítás  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felhasználók által feltöltött 

nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 

tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 

jogosultakkal együttműködve olyan 

intézkedéseket hoznak, amelyekkel 

biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 

egyéb teljesítményük felhasználására 

kötött megállapodások működése, és 

elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 

együttműködés keretében a jogosultak 

által megjelölt művek és egyéb 

teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 

elérhetővé tétele. Ezeknek az 

intézkedéseknek – például a hatékony 

tartalomfelismerő technológiák 

használatának – megfelelőnek és 

arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 

megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 

az intézkedések működéséről és 

bevezetéséről, valamint adott esetben 

megfelelő jelentést kell tenniük a művek 

és egyéb teljesítmények felismeréséről és 

használatáról. 

(1) Amennyiben az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók a felhasználók 

számára tartalomtároló szolgáltatást 

nyújtanak és a nyilvánosság számára a 

tartalomhoz hozzáférést biztosítanak, és 

amennyiben e tevékenység nem felel meg 
a 2000/31/EK irányelvben meghatározott, 

a felelősség alóli mentességeknek, 

megfelelő és arányos intézkedéseket kell 

hozniuk, amelyekkel biztosítható a 

jogosultakkal kötött engedélyezési 

megállapodások működése. E 

megállapodások végrehajtása során 

tiszteletben kell tartani a felhasználók 

alapvető jogait, és az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára a 2000/31/EK 

irányelv 15. cikkének megfelelően nem 

írható elő az általuk továbbított vagy tárolt 

információk nyomon követésére 

vonatkozó általános kötelezettség. 

Or. en 

 

 


