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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0245/112 

Módosítás  112 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/113 

Módosítás  113 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

45a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (45a) A jelen irányelv biztosítja a 

visszalépés tilalmának elvét, vagyis 

amennyiben egy tagállamban a szerzőkre, 

alkotókra, előadóművészekre és 

felhasználókra vonatkozóan előnyösebb 

jogi keretek vannak érvényben, vagy 

amennyiben a jelen irányelv hatályba 

lépését követően előnyösebb jogi keretek 

lépnek életbe, azok az irányadóak. 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/114 

Módosítás  114 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kivételt biztosítanak a 

2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 

96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 

és 7. cikkének (1) bekezdésében, valamint 

ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól 

azoknak a kutatóhelyeknek, amelyek a 

számukra tudományos kutatás céljából 

jogszerűen hozzáférhető műveken vagy 

egyéb teljesítményeken végzendő szöveg- 

és adatbányászathoz többszörözést és 

tartalomkimásolást hajtanak végre. 

(1) A tagállamok kivételt biztosítanak a 

2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 

96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 

és 7. cikkének (1) bekezdésében, valamint 

ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól 

azoknak a kutatóhelyeknek, oktatási 

intézményeknek és kulturális örökséget 

ápoló intézményeknek, amelyek a 

számukra tudományos kutatás céljából 

vagy a kulturális örökség védelmét 

szolgáló feladatai keretében jogszerűen 

hozzáférhető műveken vagy egyéb 

teljesítményeken végzendő szöveg- és 

adatbányászathoz többszörözést és 

tartalomkimásolást hajtanak végre. A 

tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 

kutatást és az innovációt, ugyanakkor a 

szöveg- és adatbányászatot nemcsak 

tudományos kutatás céljából kellene 

engedélyezni. A tagállamoknak meg 

kellene fontolniuk a kivételek hatálya alá 

tartozó szervezetek körének kibővítését, 

feltéve, ha azok közérdekű célokat 

szolgálnak. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Módosítás  115 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A jogosultak a műveket vagy egyéb 

teljesítményeket tároló hálózatok vagy 

adatbázisok biztonságának és 

sértetlenségének megőrzése érdekében 

intézkedéseket tehetnek. Ezen 
intézkedések nem léphetik túl az e cél 

eléréséhez szükséges mértéket. 

(3) Garantálni kell a műveket vagy 

egyéb védett teljesítményeket tároló 

hálózatok vagy adatbázisok biztonságát és 

sértetlenségét. Az e cél elérése érdekében 

tett intézkedések nem léphetik túl a 

szükséges mértéket. A kivétel nem 

szüntethető meg technológiai védelmi 

intézkedések révén. 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/116 

Módosítás  116 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

3 cikk – 4a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (4a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a szöveg- és adatbányászat 

céljaira készült többszörözés és kimásolt 

tartalom biztonságos módon kerül 

tárolásra oly módon, hogy biztosítva 

legyen, hogy a másolatokat tudományos 

kutatás, valamint a kutatóintézetek, 

oktatási intézmények, a kulturális 

örökséget ápoló intézmények. illetve a 

tagállamok által meghatározott egyéb 

intézmények közötti tudásmegosztás 

céljaira használják. 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/117 

Módosítás  117 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

4 cikk – 4a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (4a) Az e cikkben meghatározott 

intézkedések védett anyagok kulturális 

örökséget ápoló intézményeken belüli 

vagy kizárólag az ezen intézményekhez 

tartozó felhasználók számára 

hozzáférhető biztonságos elektronikus 

hálózatokon keresztül történő 

felhasználására vonatkoznak. A jelen cikk 

továbbá a képzéssel foglalkozó vagy a 

munkatársaiknak képzést nyújtó 

vállalatokra is vonatkozik; olyan esetekre, 

amikor védett elektronikus hálózat áll 

rendelkezésre, amelyhez kizárólag a 

tanulók, diákok, szülők, gondviselők és a 

tanintézmény oktatói férnek hozzá; 

tanintézményen kívüli konferenciák, 

műhelytalálkozókra és egyéb oktatási 

rendezvényekre; nyitott oktatási 

segédanyagokra, nyitott 

tanulóközösségekre és nyílt hozzáférésű 

távoktatási kurzusokra; 

Or. pt 

 

 


