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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0245/120 

Módosítás  120 

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 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2001/29/EK rendelet 5. cikke (5) 

bekezdésének, valamint 6. cikke (4) 

bekezdése első, harmadik és ötödik 

albekezdésének rendelkezéseit alkalmazni 

kell az e címben meghatározott kivételekre 

és korlátozásokra. 
 

A 2001/29/EK rendelet 5. cikke (5) 

bekezdésének, valamint 6. cikke (4) 

bekezdése első, harmadik és ötödik 

albekezdésének rendelkezéseit alkalmazni 

kell az e címben meghatározott kivételekre 

és korlátozásokra. A jelen irányelv II. 

címében előírt kivételeket szerződés nem 

zárhatja ki.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Módosítás  121 

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 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedelemben már nem kapható 

művek kulturális örökséget ápoló 

intézmények általi felhasználása 

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, 

hogy amennyiben közös jogkezelő 

szervezet a tagjai nevében nem üzleti célra 

szóló, nem kizárólagos engedélyt ad 

kulturális örökséget ápoló intézménynek az 

intézmény gyűjteményének állandó részét 

képező, a kereskedelemben már nem 

kapható művek vagy egyéb teljesítmények 

digitalizálására, terjesztésére, 

nyilvánossághoz közvetítésére vagy 

hozzáférhetővé tételére, akkor ez a nem 

kizárólagos engedély kiterjeszthető vagy 

vélelmezhetően vonatkozik az engedély 

hatálya alá tartozó jogosultakkal azonos 

kategóriába tartozó, de a közös jogkezelő 

szervezet által nem képviselt jogosultakra 

is, feltéve ha: 

a) a közös jogkezelő szervezet a 

jogosultaktól kapott megbízások alapján a 

jogosultak szélesebb körű képviseletét 

látja el a művek vagy egyéb teljesítmények 

azon kategóriája, illetve azon jogok 

tekintetében, amelyekre az engedély 

hatálya kiterjed; 

b) minden jogosult számára 

biztosított az egyenlő bánásmód az 

A kereskedelemben már nem kapható 

művek kulturális örökséget ápoló 

intézmények általi felhasználása 

(1) A tagállamoknak – helyzetük és 

jogszabályaik figyelembe vétele mellett – 

hozzá kell járulniuk olyan egyszerűsített 

rendszerek létrehozásához, amelyek 

lehetővé teszik a kereskedelemben már 

nem kapható és a kulturális örökséget 

ápoló intézmények által online 

rendelkezésre bocsátott művek, köztük 

gyűjtemények – nem üzleti célú – szabad 

hozzáférését. 
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engedély feltételeivel összefüggésben; 

c) mindegyik jogosult bármikor 

felszólalhat művei vagy egyéb 

teljesítményei kereskedelemben már nem 

kaphatónak tekintett minősítése ellen, és 

kizárhatja az engedély műveire és egyéb 

teljesítményeire való alkalmazását. 

(2) Egy mű vagy egyéb teljesítmény 

akkor minősül kereskedelemben már nem 

kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 

teljesítmény egésze – minden fordítását, 

változatát és megjelenési módját ideértve – 

a szokásos kereskedelmi csatornákon 

keresztül nyilvánosan hozzáférhetetlen, és 

hozzáférhetővé válása észszerűen nem 

elvárható. 

A tagállamok a jogosultakkal, a közös 

jogkezelő szervezetekkel és a kulturális 

örökséget ápoló intézményekkel egyeztetve 

biztosítják, hogy a művek és egyéb 

teljesítmények (1) bekezdés szerinti 

engedélyezhetőségének megállapításához 

használt követelmények ne lépjék túl a 

szükséges és észszerű mértéket, és ne 

zárják ki a lehetőséget egész gyűjtemények 

kereskedelemben már nem kaphatónak 

tekintett minősítésére, ha észszerűen 

feltételezhető, hogy a gyűjtemény részét 

képező összes mű vagy egyéb teljesítmény 

kereskedelemben már nem kapható. 

(3) A tagállamok gondoskodnak a 

megfelelő közzétételi intézkedések 

meghozataláról az alábbiakat illetően: 

a) mű vagy egyéb teljesítmény 

kereskedelemben nem kaphatónak 

minősítése; 

b) az engedély és különösen annak a 

nem képviselt jogosultakra való 

alkalmazása; 

c) a jogosultak (1) bekezdés c) pontja 

szerinti felszólalási joga; 

a művek vagy egyéb teljesítmények 

digitalizálását, terjesztését, 

nyilvánossághoz közvetítését vagy 
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hozzáférhetővé tételét megelőző észszerű 

időszak során is. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett engedélyeket 

olyan közös jogkezelő szervezettől kérik, 

amely széles körű képviseletet lát el abban 

a tagállamban, ahol: 

a) a műveket vagy hangfelvételeket – 

filmművészeti és audiovizuális alkotások 

kivételével – első alkalommal kiadták, 

vagy kiadás hiányában először 

sugározták; 

b) filmművészeti és audiovizuális 

alkotások esetében a művek előállítójának 

székhelye vagy szokásos tartózkodási 

helye található; vagy 

c) a kulturális örökséget ápoló 

intézmény székhelye található, ha az a) és 

b) pont alapján észszerű erőfeszítéseket 

követően nem határozható meg a tagállam 

vagy harmadik ország. 

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem 

alkalmazandó harmadik ország 

állampolgárainak műveire vagy egyéb 

teljesítményeire, azokat az eseteket kivéve, 

amelyekre a (4) bekezdés a) és b) pontja 

vonatkozik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Módosítás  122 

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 

8 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Határokon átnyúló felhasználás 

(1) A kulturális örökséget ápoló 

intézmény a 7. cikk szerint megadott 

engedély hatálya alá tartozó műveket vagy 

egyéb teljesítményeket az engedély 

feltételeinek megfelelően az összes 

tagállamban felhasználhatja. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 

cikk szerint megadott engedély hatálya alá 

tartozó művek vagy egyéb teljesítmények 

azonosítását lehetővé tevő, illetve a 

jogosultak 7. cikk (1) bekezdésének c) 

pontja szerinti felszólalási lehetőségével 

kapcsolatos információk legalább hat 

hónappal a művek vagy egyéb 

teljesítmények engedély megadásának 

helye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban történő digitalizálása, 

terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 

vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 

engedély teljes időtartamára nyilvánosan 

hozzáférhetőek legyenek egy egységes 

online portálon. 

(3) A (2) bekezdésben említett portált 

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala hozza létre és üzemelteti a 

386/2012/EU rendeletnek megfelelően. 
 

Határokon átnyúló felhasználás 

(1) A szabad hozzáférés és az 

ismeretek megosztásának elősegítése 

érdekében a tagállamok közötti 

együttműködés révén ösztönözni és 

erősíteni kell a 7. cikk szerint megadott 

engedély hatálya alá tartozó művek vagy 

egyéb teljesítmények határokon átnyúló 

felhasználását. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Módosítás  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk 

Sajtókiadványok védelme a digitális 

felhasználást illetően 

(1) A tagállamok biztosítják a 

2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 

cikke (2) bekezdésében meghatározott 

jogokat a sajtókiadványok kiadói számára 

a sajtókiadványaik digitális 

felhasználásához. 

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 

nem érinti és semmilyen módon nem 

befolyásolja az uniós jog értelmében a 

szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 

sajtókiadványba beépített művekhez és 

egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 

ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 

szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 

szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 

attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 

teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 

beépülnek. 

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét 

és a 2012/28/EU irányelvet kell 

értelemszerűen alkalmazni az (1) 

bekezdésben említett jogokra. 

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 

sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 

elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 

törölve 
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a kiadás dátumát követő év januárjának 

első napjától kell számítani. 
 

Or. pt 

Indokolás 

Olyan tagállamokban készített tanulmányok eredményei, amelyek követték a Bizottság 

ajánlásait, ellentmondásosak, bizonyos értelemben aggasztóak és a kitűzött célokkal 

ellentétesek voltak. Ezért alaposabban át kell gondolni a lehetséges megoldásokat, és az a 

javaslatunk, hogy ezeket a kérdéseket ne a jelen irányelv keretein belül tárgyaljuk. 

 

 


