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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/170 

Módosítás  170 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A gyors technológiai fejlődés 

folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 

védett teljesítmények létrehozásának, 

előállításának, terjesztésének és 

hasznosításának módját. Sorra jelennek 

meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 

uniós szerzői jogi keretben foglalt 

célkitűzések és alapelvek változatlanul 

helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 

felhasználók számára továbbra is fennáll a 

jogbizonytalanság a digitális környezetben 

a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 

– például határokon átnyúló – felhasználási 

módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 

korszerű, európaibb szerzői jogi keret felé” 

című közleményében26 is megfogalmazta, a 

jelenleg hatályos uniós szerzői jogi keret 

bizonyos területeken kiigazításra és 

kiegészítésre szorul. Ez az irányelv 

bizonyos kivételek és korlátozások digitális 

és határokon átnyúló környezetekhez való 

igazítására vonatkozó szabályokat ír elő, és 

olyan intézkedésekről rendelkezik, 

amelyek a kereskedelemben már nem 

kapható művek terjesztésére és az 

audiovizuális alkotások online 

videotékákban hozzáférhetővé tételét 

illetően megkönnyítik bizonyos 

engedélyezési gyakorlatok alkalmazását 

annak érdekében, hogy a tartalmak 

szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. 

A szerzői jogok szempontjából jól működő 

(3) A gyors technológiai fejlődés 

folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 

védett teljesítmények létrehozásának, 

előállításának, terjesztésének és 

hasznosításának módját. Sorra jelennek 

meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 

uniós szerzői jogi keretben foglalt 

célkitűzések és alapelvek változatlanul 

helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 

felhasználók számára továbbra is fennáll a 

jogbizonytalanság a digitális környezetben 

a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 

– például határokon átnyúló – felhasználási 

módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 

korszerű, európaibb szerzői jogi keret felé” 

című közleményében26 is megfogalmazta, a 

jelenleg hatályos uniós szerzői jogi keret 

bizonyos területeken kiigazításra és 

kiegészítésre szorul. Ez az irányelv 

bizonyos kivételek és korlátozások digitális 

és határokon átnyúló környezetekhez való 

igazítására vonatkozó szabályokat ír elő, és 

olyan intézkedésekről rendelkezik, 

amelyek a kereskedelemben már nem 

kapható művek terjesztésére és az 

audiovizuális alkotások online 

videotékákban hozzáférhetővé tételét 

illetően megkönnyítik bizonyos 

engedélyezési gyakorlatok alkalmazását 

annak érdekében, hogy a tartalmak 

szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. 

A szerzői jogok szempontjából jól működő 
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piac megteremtése érdekében szabályokat 

kell megállapítani a kiadványokhoz fűződő 

jogokra, a műveknek és egyéb 

teljesítményeknek a felhasználók által 

feltöltött tartalmakat tároló és 

hozzáférhetővé tevő online szolgáltatók 

általi felhasználására, valamint a szerzők 

és az előadóművészek szerződéseinek 

átláthatóságára vonatkozóan is. 

piac megteremtése érdekében szabályokat 

kell megállapítani a szerzők és az 

előadóművészek szerződéseinek 

átláthatóságára vonatkozóan is. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015)0626. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/171 

Módosítás  171 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Annak érdekében, hogy a polgárok 

és a felhasználók teljes mértékben 

kihasználják az új technológiák nyújtotta 

előnyöket, a belső piacon engedélyezni 

kell az irodalmi művek nyilvános 

haszonkölcsönzését, ideértve az e-

kölcsönzést is. A 2006/115/EK irányelv 1. 

cikkének (1) bekezdése, 2. cikke (1) 

bekezdésének b) pontja és 6. cikkének (1) 

bekezdése értelmében a haszonkölcsönzés 

fogalma nem csupán a fizikai értelemben 

vett könyvekre terjed ki, hanem azok 

digitális másolataira is. Amikor a 

tagállamok a 2006/115/EK irányelv 6. 

cikke szerinti eltérést alkalmazzák, a 

könyvtárak bármilyen fizikai könyvet 

vásárolhatnak a piacon. A vásárlást 

követően szerződéses feltételekhez vagy 

egyéb, a szerzői jogokra vonatkozó 

kivételek és korlátozások gyakorlását 

akadályozó védelmi intézkedésekhez 

kapcsolódó korlátozás nélkül 

kölcsönözhetik azokat. E rendelkezések az 

e-könyvekre is érvényesek. A belső piacon 

a jogbiztonság és a harmonizáció elérése 

érdekében a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy kötelező 

legyen a nyilvános haszonkölcsönzés 

kizárólagos joga tekintetében a 

2006/115/EK irányelv 6. cikkében 

meghatározott kivétel. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/172 

Módosítás  172 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) A kreatív tartalmakhoz, 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés növelésére, illetve azok 

terjesztésének elősegítésére irányuló 

általános közös célkitűzés igazolása, 

valamint a belső piacon belül a 

jogbiztonság garantálása érdekében be 

kell vezetni a „köztulajdon” fogalmát. Azt 

is ki kell emelni, hogy a legtöbb szerző, 

előadóművész és alkotó végső célja a 

lehetséges gazdasági haszonszerzés helyett 

elsősorban az emberi és társadalmi 

fejlődés és jólét megteremtése. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/173 

Módosítás  173 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28b) Rendkívül fontos tisztázni, hogy 

amint egy mű vagy egyéb teljesítmény 

köztulajdonba kerül, e mű vagy egyéb 

teljesítmény minden olyan – akár analóg, 

akár digitális – hiteles többszörözése, 

amely nem hoz létre új vagy átalakítással 

járó művet vagy egyéb teljesítményt, 

továbbra is köztulajdonban marad. 

Köztulajdonba tartozik minden olyan mű 

és egyéb teljesítmény, amelynek szerzői 

joga már lejárt vagy soha nem is létezett, 

illetve a jogosultak önként lemondtak 

róla. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/174 

Módosítás  174 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28c) Ha valamely mű vagy egyéb 

teljesítmény szerzői joga lejár, rendkívül 

nehezen lehet megállapítani, hogy az 

adott mű vagy egyéb teljesítmény 

köztulajdonba került-e. A köztulajdonban 

lévő művek és egyéb teljesítmények soha 

sem azonosíthatók, ami akadályozza a 

tartalmakhoz, az információkhoz és az 

ismeretekhez való hozzáférést. A 

tagállamoknak lehetővé kell tenniük azon 

szerzők, előadóművészek és alkotók 

számára, akik nem kívánnak szerzői jogot 

fenntartani műveik vagy egyéb 

teljesítményeik tekintetében, hogy azokat 

részben vagy egészben köztulajdonba 

helyezzék. Sőt még azt is el kell ismerni, 

hogy a legtöbb szerző, előadóművész és 

alkotó végső célja a lehetséges gazdasági 

haszonszerzés helyett elsősorban az 

emberi és társadalmi fejlődés és jólét 

megteremtése. Ennek fényében a 

tagállamoknak támogatniuk kell a 

köztulajdonnal egyenértékű megfelelő 

engedélyek használatát (pl. kreatív 

közvagyon). Ez elősegítené, hogy a 

szerzők, az előadóművészek és az alkotók 

egyértelművé tegyék a lehetséges 

újrafelhasználók számára, hogy a mű 

köztulajdonban van, ami előmozdítja a 

tartalmak, az információk és az ismeretek 

terjesztését. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/175 

Módosítás  175 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A szabad és sokszínű sajtó 

nélkülözhetetlen a minőségi újságíráshoz 

és a polgárok információhoz való 

hozzáférésének biztosításához. Alapvetően 

hozzájárul a nyilvános vitához és a 

demokratikus társadalom megfelelő 

működéséhez. A nyomtatott formáról a 

digitálisra való áttérés során a 

sajtókiadványok kiadói problémákkal 

szembesülnek kiadványaik online 

felhasználásának engedélyezését és 

beruházásaik megtérülését illetően. A 

sajtókiadványok kiadóinak jogosultként 

való elismerése nélkül az engedélyezés és 

a jogérvényesítés gyakran bonyolultan és 

nehézkesen zajlik a digitális környezetben. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/176 

Módosítás  176 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A kiadók által a sajtókiadványok 

előállításáért tett szervezeti és pénzügyi 

erőfeszítéseket el kell ismerni, és tovább 

kell ösztönözni a kiadói ágazat 

fenntarthatóvá tétele érdekében. Ezért a 

digitális felhasználási módokat illetően 

uniós szinten harmonizált jogi 

védelemben kell részesíteni a 

sajtókiadványokat. E védelmet a 

sajtókiadványok digitális felhasználással 

összefüggésben történő többszörözésére és 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tételére vonatkozó, szerzői joggal 

szomszédos jog uniós jogrendszerbe való 

bevezetésével kell eredményesen 

garantálni. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/177 

Módosítás  177 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 

kell meghatározni a sajtókiadvány 

fogalmát, hogy kizárólag a szolgáltató 

által tájékoztatás vagy szórakoztatás 

céljából kiadott, bármely 

tömegtájékoztatási eszközben időszakosan 

vagy rendszeresen aktualizált, újságírói 

műveket tartalmazó kiadványokat jelentse. 

Ilyen kiadványok például a napilapok, a 

heti vagy havi általános vagy 

szakfolyóiratok, valamint az internetes 

híroldalak. A tudományos vagy akadémiai 

célú időszakos kiadványokra, például a 

tudományos folyóiratokra nem 

vonatkozhat az ezen irányelv alapján a 

sajtókiadványoknak biztosított védelem. 

Ez a védelem a nyilvánossághoz 

közvetítésnek nem minősülő 

hiperhivatkozásra nem terjed ki. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/178 

Módosítás  178 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Az ezen irányelv értelmében a 

sajtókiadványok kiadóinak biztosított 

jogoknak a digitális felhasználási módok 

tekintetében azonos terjedelműnek kell 

lenniük, mint a 2001/29/EK irányelvben 

meghatározott, többszörözéshez és 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tételhez fűződő jogoknak. Emellett 

ugyanazoknak a kivételekről és 

korlátozásokról szóló rendelkezéseknek 

kell vonatkozniuk rájuk, mint a 

2001/29/EK irányelv szerinti jogokra, 

ideértve az azon irányelv 5. cikke (3) 

bekezdésének d) pontjában a kritikai vagy 

ismertetési céllal történő idézésre 

vonatkozóan megállapított kivételt is. 

törölve 

Or. en 

 


