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11 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk 11. cikk 

Sajtókiadványok védelme a digitális 

felhasználást illetően 

A digitális felhasználást illető jogok 

engedélyezése és érvényesítése 

sajtókiadványokban  

(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. 

(1)  A tagállamok előírják, hogy 

ellenkező bizonyíték hiányában a 

sajtókiadvány kiadóját kell annak a 

személynek tekinteni, aki jogosult 

engedélyek megkötésére, illetve a 

2004/48/EK irányelvben, valamint a 

2001/29/EK irányelv 8. cikkében említett 

intézkedések, eljárások és jogorvoslatok 

alkalmazásának kérelmezésére a 

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

cikkének (2) bekezdésében meghatározott, 

egy ilyen sajtókiadványba beépített művek 

és egyéb teljesítmények digitális 

felhasználására vonatkozó jogok 

tekintetében, feltéve, hogy a kiadó neve 

megjelenik a kiadványon. 

(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 

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt vélelem 

nem érinti az uniós jog értelmében a 

szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 

sajtókiadványba beépített művekhez és 

egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. A 

vélelemre 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 
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teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 

beépülnek. 

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. 

(3)  A tagállamok biztosíthatják, hogy 

a sajtókiadványok kiadóit megillető jogok 

hasznosításából származó bevételek 

tisztességes részét az újságíróknak 

számolják el. 

(4)  Az (1) bekezdésben említett jogok a 

sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 

elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 

a kiadás dátumát követő év januárjának 

első napjától kell számítani. 

 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. cikk törölve 

Védett tartalmaknak a felhasználók által 

feltöltött nagyszámú művet és egyéb 

teljesítményt tároló és hozzáférhetővé 

tevő, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók általi használata 

 

(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 
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megfelelő jelentést kell tenniük a művek 

és egyéb teljesítmények felismeréséről és 

használatáról. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett szolgáltatók 

életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 

jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 

a felhasználók igénybe vehetnek, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

intézkedések alkalmazásával 

összefüggésben jogvita merül fel. 

 

(3) A tagállamok adott esetben 

elősegítik az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók és a jogosultak között az 

érdekeltek párbeszédén keresztüli 

együttműködést a bevált módszerek, 

például a megfelelő és arányos 

tartalomfelismerő technológiák 

meghatározása érdekében, figyelembe 

véve többek között a szolgáltatások 

jellegét, a technológiák rendelkezésre 

állását és azok hatékonyságát a 

technológiai fejlődés fényében. 

 

Or. en 

 

 


