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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/194 

Módosítás  194 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) El kell ismerni a közszférában 

való, a kizárólagos jogokból eredő 

indokolatlan korlátozások nélküli 

részvételhez fűződő közérdeket, mégpedig 

egy olyan kivétel alkalmazásával, amely 

az épületek és állandó műtárgyak 

ábrázolásának felhasználására 

vonatkozik. A hivatásos fényképészek, 

szerzők és egyéb jogosultak, fogyasztók, 

intézményi felhasználók és szolgáltatók a 

művek ábrázolását jellemzően a 

„panorámaszabadságra” vonatkozó 

nemzeti kivételek alapján használják fel, 

és a határon átnyúló felhasználás 

tekintetében jogbiztonságra van 

szükségük. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/195 

Módosítás  195 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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. 

(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. Ezért biztosítani kell a 

sajtókiadói ágazat fenntarthatóságát. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/196 

Módosítás  196 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

31 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (31a) A nyomtatott formáról a digitálisra 

való áttérés során a sajtókiadványok 

kiadói egyre több problémával 

szembesülnek kiadványaik online 

felhasználásának engedélyezését és 

beruházásaik megtérülését illetően. A 

sajtókiadványok főleg irodalmi műveket 

tartalmaznak, de egyre gyakrabban 

szerepelnek bennük más jellegű művek és 

teljesítmények, nevezetesen fényképek és 

videofelvételek. A sajtókiadványok 

előállításában részt vevő szerzők és egyéb 

jogosultak nagy száma miatt a 

sajtókiadványokhoz fűződő jogok 

engedélyezése és érvényesítése gyakran 

bonyolultan és nehézkesen zajlik a 

digitális környezetben. A kiadók 

nevezetesen akkor tapasztalhatnak 

nehézségeket, amikor bizonyítaniuk kell, 

hogy az ilyen művekhez és egyéb 

teljesítményekhez kapcsolódó jogokat 

átadták vagy engedélyezték részükre a 

sajtókiadványaikkal összefüggő 

engedélyezési megállapodások kötése, 

illetve jogok érvényesítése céljából. 

Or. en 



 

AM\1162333HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/197 

Módosítás  197 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (31b) A sajtókiadványok kiadóinak meg 

kell szerezniük valamennyi vonatkozó 

gazdasági jogot a szerzőktől és más 

jogosultaktól műveik vagy egyéb 

teljesítményeik sajtókiadványokba történő 

beépítése céljából. Ez az elv továbbra is 

érvényben marad. A harmadik felektől 

megszerzett jogok engedélyezését és 

érvényesítését azonban meg kell 

könnyíteni, ez viszont nem befolyásolhatja 

az egyrészről a sajtókiadványok kiadói, 

másrészről a szerzők és egyéb jogosultak 

között létrejött szerződéses 

megállapodásokat. Ezért uniós szinten 

gondoskodni kell egy olyan megdönthető 

vélelemről, amelynek alapján a kiadó úgy 

tekinthető, mint a sajtókiadványban 

szereplő művek és egyéb teljesítmények 

digitális felhasználása tekintetében az 

engedélyezési megállapodások kötésére és 

a sokszorosítási, valamint a nyilvánosság 

számára való hozzáférhetővé tételre 

vonatkozó jogok érvényesítésére jogosult 

személy, feltéve, hogy a kiadó nevét a 

kiadványban feltüntetik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/198 

Módosítás  198 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 A8-0245/199 

Módosítás  199 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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. 

(33) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 

kell meghatározni a sajtókiadvány 

fogalmát, hogy az kizárólag a bármely 

tömegtájékoztatási eszköz útján, többek 

között papíron közzétett újságírói művekre 

terjedjen ki, és azt olyan gazdasági 

tevékenységnek tekintsék, amely az uniós 

jog értelmében szolgáltatásnyújtásnak 

minősül. Azoknak a sajtókiadványoknak 

kell ebbe a körbe tartozniuk, amelyek 

célja az általános közönség tájékoztatása, 

és időszakosan vagy rendszeresen 

aktualizálásra kerülnek. 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 

sajtókiadványok kiadóinak biztosított 

jogok vélelmezése. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/200 

Módosítás  200 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

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 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/201 

Módosítás  201 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) A sajtókiadványok kiadóinak ezen 

irányelv értelmében nyújtott védelem nem 

érintheti a szerzők és más jogosultak e 

kiadványokba beépített művekhez és egyéb 

teljesítményekhez fűződő jogait, többek 

között a tekintetben sem, hogy a szerzők és 

más jogosultak milyen mértékben 

hasznosíthatják műveiket és egyéb 

teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül, amelybe azok beépülnek. A 

sajtókiadványok kiadói ezért szerzőkkel és 

egyéb jogosultakkal szemben nem 

hivatkozhatnak a számukra biztosított 

védelemre. Ez nem érinti az egyrészről a 

sajtókiadványok kiadói, másrészről a 

szerzők és más jogosultak között létrejött 

szerződéses megállapodásokat. 

(35) A sajtókiadványok kiadóira 

vonatkozó, ezen irányelvben 

meghatározott vélelem nem érintheti a 

szerzők és más jogosultak e kiadványokba 

beépített művekhez és egyéb 

teljesítményekhez fűződő jogait, többek 

között a tekintetben sem, hogy a szerzők és 

más jogosultak milyen mértékben 

hasznosíthatják műveiket és egyéb 

teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül, amelybe azok beépülnek. A 

sajtókiadványok kiadói ezért a szerzőkkel 

és egyéb jogosultakkal szemben, illetve 

ugyanazon művek és egyéb teljesítmények 

más jogosult felhasználóival szemben nem 

hivatkozhatnak az ezen irányelvben 

meghatározott vélelemre. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/202 

Módosítás  202 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

37 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az online tartalompiac működése 

az elmúlt években összetettebbé vált. A 

felhasználók által feltöltött, szerzői joggal 

védett tartalmakat a jogosultak 

közreműködése nélkül hozzáférhetővé tevő 

online szolgáltatások fellendültek, és a 

tartalmakhoz való online hozzáférés egyik 

fő forrásává váltak. Ez kihatással van a 

jogosultak lehetőségeire a tekintetben, 

hogy eldöntsék, műveik és egyéb 

teljesítményük felhasználható-e, és ha 

igen, milyen feltételek mellett, továbbá 

hogy megfelelő javadalmazásban 

részesüljenek érte. 

(37) A digitális technológiák 

fejlődésével együtt új üzleti modellek is 

megjelentek, és felértékelődött az internet 

szerepe, amely a szerzői joggal védett 

tartalmak terjesztésének fő piacává vált. 

Az elmúlt években a művek felhasználók 

általi feltöltését és hozzáférhetővé tételét 

lehetővé tévő online szolgáltatások 

fellendültek, és a tartalmakhoz való online 

hozzáférés fontos forrásává váltak, 

lehetővé téve a változatosságot és a 

tartalomhoz való egyszerű hozzáférést, 

ugyanakkor kihívásokat teremtve a szerzői 

joggal védett tartalmaknak a jogosultak 

előzetes engedélye nélküli feltöltése 

esetében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/203 

Módosítás  203 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

37 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (37a) Jelenleg több kreatív tartalmat 

fogyasztunk, mint valaha. Ezt 

megkönnyítik az online platformok és 

aggregációs szolgáltatások. Ezek 

szélesebb körű hozzáférést biztosítanak a 

kulturális és kreatív alkotásokhoz, 

valamint hatalmas lehetőséget kínálnak a 

kulturális és kreatív ágazatok számára új 

üzleti modellek kialakítására. Ugyanakkor 

a művészek és szerzők bevételei nem 

nőttek ugyanolyan mértékben, mint ahogy 

a fogyasztás bővült. Ennek egyik fő oka 

lehet, hogy nem egyértelmű ezen online 

szolgáltatások e-kereskedelmi jogi 

jogállása. Meg kell vizsgálni, hogyan 

működhet ez a folyamat nagyobb 

jogbiztonság, valamint az összes érintett 

fél – ideértve a művészeket és a 

felhasználókat is – érdekeinek figyelembe 

vétele mellett, továbbá biztosítani kell az 

átláthatóságot és az egyenlő 

versenyfeltételeket. A Bizottságnak 

iránymutatást kell kidolgoznia a 

közvetítők felelősségi keretének 

végrehajtására vonatkozóan annak 

lehetővé tétele érdekében, hogy az online 

platformok eleget tegyenek 

kötelezettségeiknek és a felelősségre 

vonatkozó szabályoknak, fokozzák a 

jogbiztonságot és növeljék a felhasználói 

bizalmat. 
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