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RÖVID INDOKOLÁS

Bár a szerzői jog területét érintő különböző irányelvek és a meglévő uniós keretrendszer az 
elmúlt évek során hozzájárult a belső piac jobb működéséhez és ösztönözte az innovációt, a 
kreativitást, a befektetéseket és az új tartalmak előállítását, a „digitális forradalom” és az 
abból eredő gyors technológiai változások rendkívüli kihívásokat hoztak létre e területen.

A folyamatban lévő piaci fejlemények egyes esetekben radikális változásokat okoztak a 
különböző szerzői joggal védett művek létrehozásának, előállításának, terjesztésének és 
hasznosításának módjában. A különböző üzleti modellek létrehozása és a kialakuló kereslet 
szükségessé tette, hogy a jelenlegi szerzői jogi keretrendszer megfelelő válaszokat adjon 
ezekre a kihívásokra, hogy időtálló legyen, és megfeleljen az új piaci realitásoknak, valamint 
az állampolgárok igényeinek.

Ebben az értelemben az előadó üdvözli az Európai Bizottságnak a digitális egységes piacon a 
szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatát, amelynek 
célja, hogy új szabályokat írjon elő ezen igények kielégítése érdekében, például hogy 
bizonyos kivételeket és korlátozásokat fogadjon el a digitális és határokon átnyúló 
környezetekhez, egyszerűsítse az engedélyezési gyakorlatokat, szélesebb körű hozzáférést 
biztosítson a tartalmakhoz a fogyasztók számára, valamint jobb átláthatóságot biztosítson a 
szerzői és előadói szerződésekhez és a díjazáshoz. 

Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a javaslat szövege több szempontból javítható, és 
egyebek mellett konkrétabb és ambiciózusabb javaslatokkal egészíthető ki. Ezért a 
véleménytervezetre irányuló javaslata számos célzott módosítást vezet be, amelyek a 
Bizottság által javasolt szöveg javítását, egyértelműsítését és kibővítését célozzák.

Kivételek és korlátozások a kutatás, az oktatás és a kulturális örökség megőrzése 
területén

Az előadó üdvözli a Bizottság szándékát a területet érintő új kihívások kezelésére, azonban 
úgy véli, hogy jóval ambiciózusabb megközelítésre lenne szükség. Az irányelv 3. cikkében 
szabályozott szöveg- és adatbányászatra vonatkozó kivétel tekintetében az előadó úgy véli, 
hogy a javasolt uniós kivételnek a kutatóintézetek szűk meghatározására történő korlátozása 
kontraproduktív, ezért egy egyszerű szabályt vezet be, amely nem diszkriminál a 
felhasználók, illetve a célok között, és adott esetben gondoskodik a technológiai védelmi 
intézkedések szigorúan korlátozott és átlátható alkalmazásáról. 

Továbbá a művek és egyéb teljesítmények oktatási tevékenységekben való felhasználása 
területén (4. cikk) az előadó úgy véli, hogy a kivételnek nem csak az összes alapfokú, 
középfokú, szakképző és felsőfokú formális oktatási intézményre kellene vonatkoznia, hanem 
egyéb, nemformális vagy informális oktatást biztosító szervezetekre, például könyvtárakra 
vagy a kulturális örökséget ápoló intézményekre is.  Az előadó úgy véli, hogy a legjobb 
megoldás egy egységes és kötelező kivétel lenne valamennyi oktatási típusra, legyen az 
digitális vagy nem digitális, formális vagy informális.

A kulturális örökség megőrzésére vonatkozó, az 5. cikkben szereplő kivétel kapcsán az előadó 
a cikk hatókörének ambiciózus kiterjesztését javasolja, számos új elemet bevezetve. Először 
is, a véleménytervezet a kivétel módosítását javasolja, hogy a kulturális örökséget ápoló 
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intézmények és oktatási létesítmények a megőrzést, a kutatást, az oktatást, a kultúrát és a 
tanítást célzó közérdekű küldetésük végrehajtása céljából többszörözhessék a gyűjteményük 
állandó részét képező műveket és egyéb teljesítményeket.  

Emellett három új kivételt javasol az Európai Kutatási Térség fejlesztésének elősegítése, 
valamint a tudományos kutatás és a tudás ösztönzése, illetve a kulturális örökség 
felhasználása és az azokhoz való hozzáférés ösztönzése céljából. A kulturális örökséget ápoló 
intézmények és oktatási létesítmények általi dokumentumszolgáltatással, illetve a kutatás 
vagy egyéni tanulás céljából a kulturális örökséget ápoló intézmény, illetve az oktatási 
létesítmény helyiségeiben való hozzáféréssel kapcsolatos új kivételeket vezettek be e 
célkitűzéssel. A javaslat továbbá szintén kivételt vezet be az irodalmi művek nyilvános 
haszonkölcsönzés tekintetében , melynek célja annak biztosítása, hogy az Európai Unió 
valamennyi állampolgára hozzáférjen a könyvek és egyéb források teljes választékához.

A kereskedelemben már nem kapható művek

Az előadó a 7. cikk szerinti kivételt vezet be, amely lehetővé teszi a kulturális örökséggel 
foglalkozó intézményeknek azon művek és egyéb teljesítmények a nyilvánosság számára nem 
kereskedelmi célból történő terjesztését, közlését vagy elérhetővé tételét, amelyek 
kereskedelemben már nem kaphatóak és állandó jelleggel az intézmény gyűjteményének a 
részét képezik, figyelembe véve a jogosultak jogos érdekeivel ellentétes indokolatlan 
intézkedések ellentételezésére szolgáló díjazási rendszereket. Az alkotóknak és a 
jogosultaknak minden esetben jogukban áll tiltakozni az elérhetővé tétellel szemben, illetve 
műveiket levetetni a hálózatról. 

Sajtókiadványok védelme a digitális felhasználást illetően

Az előadó úgy véli, hogy a sajtókiadványok kiadói jogainak 11. cikkben történő bevezetése 
nem kellően indokolt. Az igaz, hogy a kiadók nehézségekbe ütközhetnek az engedélyezett 
szerzői jogok érvényesítésekor, azonban ezt a problémát végrehajtási rendeletben kell kezelni. 
A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv egyszerű változtatásai, 
amelyek a sajtókiadványok kiadóira is alkalmazandóvá teszik azt, gondoskodnak a kérdés 
megoldásához szükséges és megfelelő eszközökről.  Az előadó úgy véli, hogy nincs szükség 
új jogok létrehozására, mivel a kiadóknak teljes mértékben jogukban áll, hogy egyszerű 
technikai eszközök révén bármikor kilépjenek ebből a rendszerből. Az előadó aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy milyen hatással lesz ezen új jog létrehozása a piacra, mivel igencsak 
valószínű, hogy e jog hozzáadása egy újabb réteggel bővíti az engedélyezési megállapodások 
összetettségét. Nincs garancia arra nézve, hogy a kiadói díjazás bármilyen emelése eljutna a 
szerzőkhöz. A minőségi újságírás és kiadás elősegítése a szerzői jogi szabályozás újabb 
réteggel történő bővítésénél hatékonyabban érhető el adókedvezményekkel.

A védett tartalmak online szolgáltatók általi felhasználásának bizonyos módjai

Ami a 13. cikket illeti (és a kapcsolódó 37., 38. és 39. preambulumbekezdéseket), az előadó 
úgy véli, hogy a jelenlegi szövegezés nem kompatibilis a 2000/31/EK irányelvben (az 
elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) meghatározott korlátozott felelősségi 
rendszerrel, amely jogszabály rendkívül kedvezőnek bizonyult a belső piac számára a digitális 
szférában. Az előadó határozottan támogatja az elképzelést, miszerint az értékhézagot kezelni 
kell, és hangsúlyozza, hogy az alkotóknak és jogosultaknak méltányos és kiegyensúlyozott 
díjazást kell kapniuk műveik hasznosításáért az online szolgáltatóktól. Azonban ezt a digitális 
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gazdaságra, illetve a fogyasztók internetes szabadságára gyakorolt negatív hatások nélkül kell 
elérni. A 13. cikk jelenlegi szövege nem képes ezt elérni. A cikkben megfogalmazott szigorú 
előírások a piacra lépés akadályaként hathatnak az új és fejlődő vállalkozások számára. 
Továbbá technológiailag pontosan meghatározott, és a piac úgy is reagálhat, hogy egyszerűen 
megváltoztatja a technikai folyamatokat vagy új üzleti modelleket tervez, amelyek 
szembemennek az osztályozás itt vázolt módjával. A szűrés potenciálisan veszélyeztetheti a 
felhasználók érdekeit, mivel számos jogszerű felhasználása létezik a szerzői joggal védett 
tartalomnak, és a szűrési technológiák nem elég fejlettek ezek figyelembe vételére.

MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerzői és szomszédos jogok 
területén elfogadott irányelvek magas 
szintű védelmet biztosítanak a jogosultak 
részére, és olyan keretet hoznak létre, 
amelyen belül a művek és egyéb védett 
teljesítmények hasznosítása megtörténhet. 
Ez a harmonizált jogi keret hozzájárul a 
belső piac megfelelő működéséhez azzal, 
hogy a digitális környezetben is élénkíti az 
innovációt, az alkotóképességet, a 
beruházásokat és az új tartalmak 
előállítását. Az e jogi keret által nyújtott 
védelem előmozdítja a kulturális 
sokféleség tiszteletben tartására és 
támogatására irányuló uniós célkitűzés 
elérését is, egyúttal pedig előtérbe helyezi a 
közös európai kulturális örökséget. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
167. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy 
az Uniónak tevékenysége során figyelembe 
kell vennie a kulturális szempontokat.

(2) A szerzői és szomszédos jogok 
területén elfogadott irányelvek magas 
szintű védelmet biztosítanak a jogosultak 
részére, és olyan keretet hoznak létre, 
amelyen belül a művek és egyéb védett 
teljesítmények hasznosítása megtörténhet. 
Ez a harmonizált jogi keret hozzájárul a 
valóban integrált belső piac megfelelő 
működéséhez; a digitális környezetben is 
élénkíti az innovációt, az alkotóképességet, 
a beruházásokat és az új tartalmak 
előállítását. Az e jogi keret által nyújtott 
védelem előmozdítja a kulturális 
sokféleség tiszteletben tartására és 
támogatására irányuló uniós célkitűzés 
elérését is, egyúttal pedig előtérbe helyezi a 
közös európai kulturális örökséget. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
167. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy 
az Uniónak tevékenysége során figyelembe 
kell vennie a kulturális szempontokat.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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 
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.

(3) A gyors technológiai fejlődés 
folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 
védett teljesítmények létrehozásának, 
előállításának, terjesztésének és 
hasznosításának módját, a vonatkozó 
szabályozásnak pedig időtállóaknak kell 
lennie, és mint ilyen, nem korlátozhatja a 
technológiai fejlődést. 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 
és tisztességes piac megteremtése 
érdekében szabályokat kell megállapítani 
az online szolgáltatók platformjain lévő
műveknek és egyéb teljesítményeknek a 
felhasználására, valamint a szerzők és az 
előadóművészek szerződéseinek és a védett 
művek e szerződések szerinti 
felhasználásból származó elszámolások
átláthatóságára vonatkozóan is.

__________________ __________________
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26 COM(2015) 626. 26 COM(2015) 626.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv az e téren jelenleg 
hatályos irányelvekben, különösen a 
96/9/EK27, a 2001/29/EK28, a 
2006/115/EK29, a 2009/24/EK30, a 
2012/28/EU31 és a 2014/26/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben32 foglalt 
szabályokon alapul, és azokat egészíti ki.

(4) Ez az irányelv az e téren jelenleg 
hatályos irányelvekben, különösen a 
96/9/EK27, a 2000/31/EK27a, a 
2001/29/EK28, a 2006/115/EK29, a 
2009/24/EK30, a 2012/28/EU31 és a 
2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben32 foglalt szabályokon alapul, 
és azokat egészíti ki.

_________________ _________________

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1996. 
március 11-i 96/9/EK irányelve az 
adatbázisok jogi védelméről (HL L 77., 
1996.3.27., 20–28. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1996. 
március 11-i 96/9/EK irányelve az 
adatbázisok jogi védelméről (HL L 77., 
1996.3.27., 20–28. o.).

27a Az Európai Parlament és a Tanács 
2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

28 Az Európai Parlament a Tanács 2001. 
május 22-i 2001/29/EK irányelve az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10–19. o.).

28 Az Európai Parlament a Tanács 2001. 
május 22-i 2001/29/EK irányelve az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10–19. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 12-i 2006/115/EK irányelve a 
bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 
jogról, valamint a szellemi tulajdon 
területén a szerzői joggal szomszédos 
bizonyos jogokról (HL L 376., 
2006.12.27., 28–35. o.)

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 12-i 2006/115/EK irányelve a 
bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 
jogról, valamint a szellemi tulajdon 
területén a szerzői joggal szomszédos 
bizonyos jogokról (HL L 376., 
2006.12.27., 28–35. o.)

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
április 23-i 2009/24/EK irányelve a 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
április 23-i 2009/24/EK irányelve a 
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számítógépi programok jogi védelméről 
(HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.).

számítógépi programok jogi védelméről 
(HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
október 25-i 2012/28/EU irányelve az árva 
művek egyes megengedett felhasználási 
módjairól (HL L 299., 2012.10.27., 5–12. 
o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
október 25-i 2012/28/EU irányelve az árva 
művek egyes megengedett felhasználási 
módjairól (HL L 299., 2012.10.27., 5–12. 
o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/26/EU irányelve a 
szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 
közös jogkezelésről és a zeneművek belső 
piacon történő online felhasználásának 
több területre kiterjedő hatályú 
engedélyezéséről (HL L 84., 2014.3.20. 
72–98. o.)

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/26/EU irányelve a 
szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 
közös jogkezelésről és a zeneművek belső 
piacon történő online felhasználásának 
több területre kiterjedő hatályú 
engedélyezéséről (HL L 84., 2014.3.20. 
72–98. o.)

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen irányelvben foglalt 
kivételek és korlátozások méltányos 
egyensúlyt hivatottak biztosítani egyrészről 
a szerzők és más jogosultak, másrészről a 
felhasználók jogai és érdekei között. Ezek 
kizárólag olyan különleges esetekben 
alkalmazhatók, amelyek nem sérelmesek a 
művek vagy más teljesítmények rendes 
hasznosítására, és indokolatlanul nem 
károsítják a jogosultak jogos érdekeit.

(6) Az ezen irányelvben foglalt 
kivételek és korlátozások méltányos 
egyensúlyt hivatottak biztosítani egyrészről 
a szerzők és más jogosultak, másrészről a 
felhasználók jogai és érdekei között. Ezek 
kizárólag olyan különleges esetekben 
alkalmazhatók, amelyek nem sérelmesek a 
művek vagy más teljesítmények rendes 
hasznosítására, és indokolatlanul nem 
károsítják a jogosultak jogos érdekeit. Ezek 
elsősorban az oktatáshoz, a tudáshoz és a 
kulturális örökséghez való hozzáférést 
érintik és mint ilyenek közérdekűek.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
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hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával a kutatók nagy mennyiségű 
információt dolgozhatnak fel, hogy új 
ismeretekre tegyenek szert, és új 
tendenciákat ismerjenek fel. Míg a szöveg-
és adatbányászati technológiák már az 
egész digitális gazdaságban elterjedtek, 
széles körű egyetértés van a tekintetben, 
hogy a szöveg- és adatbányászat különösen 
hasznos lehet a kutatói társadalom 
számára, és ezáltal ösztönözheti az 
innovációt. Az Unióban viszont a 
kutatóhelyek, például az egyetemek és a 
kutatóintézetek jogbizonytalansággal 
szembesülnek, mivel nem világos, hogy 
milyen mértékben végezhetnek szöveg- és 
adatbányászatot a különböző tartalmakban. 
Bizonyos esetekben a szöveg- és 
adatbányászat szerzői jogi, illetve sui 
generis adatbázisjogi védelem alatt álló 
cselekményeket, így művek vagy egyéb 
teljesítmények többszörözését, illetve az 
adatbázis tartalmának kimásolását is 
magában foglalhatja. Ha nincs 
alkalmazható kivétel vagy korlátozás, 
akkor e cselekmények végrehajtásához 
engedélyre van szükség a jogosultaktól. A 
szöveg- és adatbányászat végezhető szerzői 
joggal nem védett tényeken vagy 
adatokon, ilyen esetben pedig nincs 
szükség engedélyre.

hangok, képek vagy egyéb típusú adatok 
digitális formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával nagy mennyiségű információ 
dolgozható fel, melyek révén új 
ismeretekre lehet szert tenni és új 
tendenciákat lehet felfedezni. Míg a 
szöveg- és adatbányászati technológiák 
már az egész digitális gazdaságban 
elterjedtek, széles körű egyetértés van a 
tekintetben, hogy a szöveg- és 
adatbányászat különösen hasznos lehet a 
kutatói társadalom számára, és ezáltal 
ösztönözheti az innovációt. Az Unióban 
viszont a tartalomhoz jogszerű 
hozzáféréssel rendelkező magánszemélyek
és köz- és magánszervezetek
jogbizonytalansággal szembesülnek, mivel 
nem világos, hogy milyen mértékben 
végezhetnek szöveg- és adatbányászatot a 
különböző tartalmakban. Bizonyos 
esetekben a szöveg- és adatbányászat 
szerzői jogi, illetve sui generis 
adatbázisjogi védelem alatt álló 
cselekményeket, így művek vagy egyéb 
teljesítmények többszörözését, illetve az 
adatbázis tartalmának kimásolását is 
magában foglalhatja. Ha nincs 
alkalmazható kivétel vagy korlátozás, 
akkor e cselekmények végrehajtásához 
engedélyre van szükség a jogosultaktól. 
Nem lenne szükség engedélyre azokban az 
esetekben, amikor a szöveg- és 
adatbányászat csak olyan tényekkel vagy 
adatokkal kapcsolatban történik, melyek
nem tartoznak szerzői jogvédelem alá. Az 
olvasási jog valójában megegyezik az 
adatbányászati joggal.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, (9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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tudományos kutatási célú felhasználási 
módokra kiterjedő kivételeket és 
korlátozásokat, amelyek szöveg- és 
adatbányászati cselekményekre is 
alkalmazhatók. E kivételek és korlátozások 
azonban választhatóak, és nem igazodnak 
teljes mértékben a tudományos kutatásban 
alkalmazott technológiák használatához. 
Ezenfelül még ha a kutatók jogszerűen is 
férnek hozzá a tartalomhoz, például 
kiadványra való előfizetés vagy nyílt 
hozzáférést biztosító engedély alapján, 
előfordulhat, hogy engedélyük nem terjed 
ki a szöveg- és adatbányászatra. Mivel a 
kutatás terén egyre nagyobb mértékben 
támaszkodnak digitális technológiákra, 
fennáll a veszélye annak, hogy romlani fog 
az Unió versenyhelyzete kutatási 
térségként, intézkedéseket kell tehát tenni a 
szöveg- és adatbányászattal kapcsolatos 
jogbizonytalanság orvoslására.

tudományos kutatási célú felhasználási 
módokra kiterjedő kivételeket és 
korlátozásokat, amelyek szöveg- és 
adatbányászati cselekményekre is 
alkalmazhatók. E kivételek és korlátozások 
azonban választhatóak, és nem igazodnak 
teljes mértékben a tudományos kutatás 
területén túllépve is releváns szöveg- és 
adatbányászati technológiák 
használatához. Ezenfelül még ha a 
tartalomhoz való hozzáférés jogszerűen is 
történt, például kiadványra való előfizetés 
vagy nyílt hozzáférést biztosító engedély 
alapján, előfordulhat, hogy az engedély
nem terjed ki a szöveg- és adatbányászatra. 
Mivel a kutatás terén egyre nagyobb 
mértékben támaszkodnak digitális 
technológiákra, fennáll a veszélye annak, 
hogy romlani fog az Unió versenyhelyzete 
kutatási térségként, és negatívan érinti a 
nyitott tudomány európai programjában 
felvázolt cselekvési irányokat, 
intézkedéseket kell tehát tenni a szöveg- és 
adatbányászattal kapcsolatos 
jogbizonytalanság orvoslására minden 
lehetséges felhasználó szempontjából. Az 
uniós jognak el kell ismernie, hogy a 
szöveg- és adatbányászatot a hivatalos 
kutatóhelyeken kívül mások is 
fokozottabban alkalmazzák és a 
tudományos kutatáson kívül más célokra 
is felhasználják, ami mindazonáltal 
hozzájárul az innovációhoz, a 
technológiaátadáshoz és a közérdekhez.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól. Az új 
kivétel nem érintheti a 2001/29/EK 

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól. Egy 
további kötelező erejű kivételnek lehetővé 
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irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 
változatlanul alkalmazandó a hatályán 
túlmutató másolatkészítéssel nem járó 
szöveg- és adatbányászati technikákra. A 
kutatóhelyek számára is előnyös lesz a 
kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre.

kell tennie a kutatóhelyek számára, hogy 
olyan formátumban férjenek hozzá az 
információhoz, amely lehetővé teszi annak 
szöveg- és adatbányászatát. A 
kutatóhelyek számára szintén előnyös lesz 
a kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre, amennyiben 
minden nyereséget a tudományos 
kutatásba forgatnak vissza. Az új 
kivételek nem érinthetik a 2001/29/EK 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 
változatlanul alkalmazandó a hatályán 
túlmutató másolatkészítéssel nem járó 
szöveg- és adatbányászati technikákra. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió-szerte működő 
kutatóhelyek különféle szervezeteket 
foglalnak magukban, amelyek elsődlegesen 
tudományos kutatásokat végeznek, vagy a 
kutatások mellett oktatási szolgáltatásokat 
is nyújtanak. E szervezetek sokfélesége 
miatt fontos, hogy egyetértés legyen a 
kivétel kedvezményezettjeit illetően. A 
különböző tagállamokban működő 
kutatóhelyek eltérő jogi formájuk és 
felépítésük ellenére rendszerint 
rendelkeznek azzal a közös vonással, hogy 
nonprofit alapon vagy államilag elismert, 
közérdekű célért tevékenykednek. E 
közérdekű célt tükrözheti például a 
közfinanszírozás, illetve a nemzeti 
jogszabályokban vagy közbeszerzési 
szerződésekben foglalt rendelkezések. 
Ezen irányelv alkalmazásában ugyanakkor 
nem tekinthetők kutatóhelynek azok a 
szervezetek, amelyek felett üzleti 
vállalkozások a szerkezeti felépítésre, 
például részvényesi vagy tagi minőségükre 

(11) Az Unió-szerte működő 
kutatóhelyek különféle, kutatást végző
szervezeteket foglalnak magukban, 
amelyek elsődlegesen tudományos 
kutatásokat végeznek, vagy a kutatások 
mellett oktatási szolgáltatásokat is 
nyújtanak, beleértve az állami szektort és a 
kulturális örökséget ápoló intézményeket 
is. E szervezetek sokfélesége miatt fontos, 
hogy egyetértés legyen a kivétel 
kedvezményezettjeit illetően. A különböző 
tagállamokban működő kutatóhelyek eltérő 
jogi formájuk és felépítésük ellenére 
rendszerint rendelkeznek azzal a közös 
vonással, hogy nonprofit alapon vagy 
államilag elismert, közérdekű célért 
tevékenykednek. E közérdekű célt 
tükrözheti például a közfinanszírozás, 
illetve a nemzeti jogszabályokban vagy 
közbeszerzési szerződésekben foglalt 
rendelkezések. Ezen irányelv 
alkalmazásában ugyanakkor nem 
tekinthetők kutatóhelynek azok a 
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tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

szervezetek, amelyek felett üzleti 
vállalkozások a szerkezeti felépítésre, 
például részvényesi vagy tagi minőségükre 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A műveiket érintő hozzáférési 
kérelmek és letöltések esetlegesen nagy 
számára tekintettel a jogosultaknak meg 
kell engedni, hogy intézkedéseket 
tegyenek, ha fennáll a kockázata annak, 
hogy a műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tároló rendszer vagy 
adatbázis biztonsága vagy sértetlensége 
veszélybe kerül. Az ilyen intézkedések 
nem haladhatják meg a rendszer 
biztonságának és sértetlenségének
biztosításához szükséges mértéket, és nem 
áshatják alá a kivétel tényleges 
alkalmazását.

(12) A műveiket érintő hozzáférési 
kérelmek és letöltések esetlegesen nagy 
számára tekintettel a jogosultaknak meg 
kell engedni, hogy intézkedéseket 
tegyenek, ha fennáll a kockázata annak, 
hogy a műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tároló rendszer vagy 
adatbázis biztonsága veszélybe kerül. Az 
ilyen intézkedések nem haladhatják meg a 
rendszer biztonságának, arányosságának
és hatékonyságának biztosításához 
szükséges mértéket, és nem áshatják alá a 
kivétel tényleges alkalmazását, illetve nem 
akadályozhatják a kutatási eredmények 
többszörözhetőségét.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A szöveg- és adatbányászati 
folyamat jelenős mennyiségű védett mű és 
egyéb teljesítmény letöltésével jár. Ezért a 
tartalom tárolását és másolását szigorúan 
az eredmények ellenőrzéséhez szükséges 
mértékűre kell korlátozni. Minden tárolt 
másolatot ésszerű időtartam után törölni 
kell, hogy elkerüljék az olyan egyéb 
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felhasználásokat, amelyekre a kivétel nem 
terjed ki.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
tagállamoknak lehetőségük van többek 
között az oktatási szemléltetés kizárólagos 
céljából a többszörözés, a nyilvánossághoz 
közvetítés és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tétel joga alóli kivételt 
vagy arra vonatkozó korlátozást bevezetni. 
Emellett a 96/9/EK irányelv 6. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja és 9. cikkének b) 
pontja oktatási szemléltetés céljából 
megengedi az adatbázisok használatát és 
tartalmuk jelentős részének kimásolását 
vagy újrahasznosítását. Digitális 
felhasználási módok esetében nem 
egyértelmű e kivételek vagy korlátozások 
hatálya. Emellett az sem világos, hogy e 
kivételek vagy korlátozások az online 
oktatásra, vagyis a távoktatásra is 
kiterjednek-e. Emellett a hatályos jogi 
keret nem tartalmaz rendelkezéseket a 
határokon átnyúló hatályról. Ezek a 
körülmények akadályozhatják a digitálisan 
támogatott oktatási tevékenységek és a 
távoktatás fejlődését. Ezért új, kötelező 
erejű kivétel vagy korlátozás bevezetésére 
van szükség annak érdekében, hogy az 
oktatási intézmények teljes 
jogbiztonságban használhassanak fel
műveket és más teljesítményeket digitális –
akár online és határokon átnyúló – oktatási 
tevékenységeikhez.

(14) A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
tagállamoknak lehetőségük van többek 
között az oktatási szemléltetés kizárólagos 
céljából a többszörözés, a nyilvánossághoz 
közvetítés és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tétel joga alóli kivételt 
vagy arra vonatkozó korlátozást bevezetni. 
Emellett a 96/9/EK irányelv 6. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja és 9. cikkének b) 
pontja oktatási szemléltetés céljából 
megengedi az adatbázisok használatát és 
tartalmuk jelentős részének kimásolását 
vagy újrahasznosítását. Emellett az sem 
világos, hogy e kivételek vagy 
korlátozások az online oktatásra, vagyis a 
távoktatásra is kiterjednek-e. Emellett a 
hatályos jogi keret nem tartalmaz 
rendelkezéseket a határokon átnyúló 
hatályról. Ezek a körülmények 
akadályozhatják a digitálisan támogatott 
oktatási tevékenységek és a távoktatás 
fejlődését. Ezért új, kötelező erejű kivétel 
vagy korlátozás bevezetésére van szükség 
annak érdekében, hogy teljes 
jogbiztonságban lehessen felhasználni
műveket és más teljesítményeket 
mindenfajta – akár online és határokon 
átnyúló – oktatási tevékenységhez.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés



PE599.682v02-00 14/52 AD\1127172HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Míg a távoktatási és a határokon 
átnyúló oktatási programok többnyire a 
felsőoktatásban jellemzőek, addig a 
digitális eszközök és anyagok az oktatás 
minden szintjén egyre elterjedtebbé válnak, 
különösen a tanulási élmény javítása és 
gazdagítása érdekében. Az ezen 
irányelvben biztosított kivétel vagy 
korlátozás ezért várhatóan az összes 
alapfokú, középfokú, szakképző és 
felsőfokú oktatási intézmény számára 
előnyös lesz, amennyiben azok nem üzleti 
célból végzik oktatási tevékenységüket. E 
tevékenység nem üzleti jellegének 
megállapítása döntően nem az oktatási 
intézmények szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

(15) Míg a távoktatási, az e-oktatási és a 
határokon átnyúló oktatási programok 
többnyire a felsőoktatásban jellemzőek, 
addig a digitális eszközök és anyagok az 
oktatás minden szintjén egyre elterjedtebbé 
válnak, különösen a tanulási élmény 
javítása és gazdagítása érdekében. Az ezen 
irányelvben biztosított kivétel vagy 
korlátozás ezért várhatóan az összes 
oktatási tevékenység és intézmény –
ideértve az alapfokú, középfokú, 
szakképző és felsőfokú oktatáshoz 
kapcsolódóakat is –, valamint oktatási 
tevékenységekben, többek között a 
tagállamok által elismert nemformális 
vagy informális oktatásban részt vevő 
intézmény számára előnyös lesz, 
amennyiben azok nem üzleti célból végzik 
oktatási tevékenységüket. Összhangban az 
oktatás és képzés terén folytatott európai 
együttműködés stratégiai 
keretrendszeréről (Oktatás és képzés 
2020) szóló, 2009. május 12-i tanácsi 
következtetésekkel, az informális és a 
nemformális oktatás szerepét – a formális 
oktatás mellett – el kell ismerni és 
fejleszteni kell az uniós célkitűzések 
elérése érdekében. E tevékenység nem 
üzleti jellegének megállapítása döntően 
nem az oktatási intézmények szervezeti 
felépítése és finanszírozásának módja 
alapján történik.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 
a művek és egyéb teljesítmények digitális
felhasználási módjaira, például a 
művekből származó részeknek vagy 
kivonatoknak az oktatás, így a kapcsolódó 

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 
a művek és egyéb, digitális vagy másfajta
teljesítmények valamennyi felhasználási 
módjára, például a művekből származó 
részeknek vagy kivonatoknak az oktatás, 
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tanulási tevékenységek támogatására, 
gazdagítására vagy kiegészítésére való 
felhasználására kell kiterjednie. A művek 
vagy egyéb teljesítmények e kivétel vagy 
korlátozás alapján kizárólag az oktatási 
intézmények felelősségi körében végzett 
oktatási és tanulási tevékenységekkel 
(ideértve a vizsgákat is) összefüggésben, és 
az e tevékenységekhez szükséges 
mértékben használhatók fel. A kivétel vagy 
korlátozás hatályának az osztályteremben 
digitális eszközökkel történő felhasználást
és az oktatási intézmény (különösen 
hitelesítési eljárásokkal) védett 
hozzáférésű, biztonságos elektronikus 
hálózatán keresztüli online felhasználást 
egyaránt magában kell foglalnia. A kivételt 
vagy a korlátozást úgy kell értelmezni, 
hogy az oktatási szemléltetéssel 
összefüggésben a fogyatékossággal élő 
személyek akadálymentességgel 
kapcsolatos különleges igényeire is 
kiterjedjen.

így a kapcsolódó tanulási tevékenységek 
támogatására, gazdagítására vagy 
kiegészítésére való felhasználására kell 
kiterjednie. Az „oktatási szemléltetés ” 
fogalma alatt általában egy mű példák 
bemutatására és a kurzus elmagyarázásra 
vagy alátámasztására történő 
felhasználását értik. A művek vagy egyéb 
teljesítmények e kivétel vagy korlátozás 
alapján kizárólag az oktatási és tanulási 
tevékenységekkel (ideértve a vizsgákat is) 
összefüggésben, és az e tevékenységekhez 
szükséges mértékben használhatók fel. A 
kivétel vagy korlátozás hatályának az 
offline felhasználást, például az 
osztályteremben vagy az olyan 
szervezetekben, mint például a könyvtár és
egyéb, oktatási tevékenységet is végző 
kulturális örökséget ápoló 
intézményekben, illetve az oktatási 
intézmény (különösen hitelesítési 
eljárásokkal) védett hozzáférésű, 
biztonságos elektronikus hálózatán 
keresztüli online felhasználást egyaránt 
magában kell foglalnia. A kivételt vagy a 
korlátozást úgy kell értelmezni, hogy az 
oktatási szemléltetéssel összefüggésben a 
fogyatékossággal élő személyek 
akadálymentességgel kapcsolatos 
különleges igényeire is kiterjedjen.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Számos tagállamban vannak a 
2001/29/EK irányelvben foglalt kivétel 
megvalósításán vagy további felhasználási 
módokra vonatkozó engedélyezési 
megállapodásokon alapuló intézkedések, 
amelyek a művek és egyéb teljesítmények 
oktatási célú felhasználását hivatottak 
megkönnyíteni. Ezek az intézkedések 
rendszerint az oktatási intézmények 
igényeinek és az oktatás különböző 

(17) Számos tagállamban vannak a 
2001/29/EK irányelvben foglalt kivétel 
megvalósításán vagy kiterjesztett közös 
jogkezelés körébe tartozó engedélyezési 
megállapodásokon alapuló intézkedések, 
amelyek legalább a művek és egyéb 
teljesítmények rövid részeinek vagy 
kivonatainak oktatási célú felhasználását 
hivatottak megkönnyíteni. Ezek az 
intézkedések rendszerint az uniós szinten 
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szintjeinek figyelembevételével lettek 
kidolgozva. Az új, kötelező erejű kivétel 
vagy korlátozás hatályát a digitális
felhasználási módokkal és határokon 
átnyúló oktatási tevékenységekkel 
összefüggésben ugyan feltétlenül 
harmonizálni kell, a végrehajtás módja 
azonban tagállamonként eltérő lehet, 
amennyiben nem akadályozza a kivétel 
vagy korlátozás tényleges alkalmazását 
vagy a határokon átnyúló felhasználást. A 
tagállamok így a nemzeti szinten 
elfogadott, fennálló intézkedésekre 
építhetnek. Ennek értelmében 
dönthetnének különösen úgy, hogy a 
kivétel vagy korlátozás alkalmazását 
részben vagy egészen a legalább a kivétel 
alapján megengedett felhasználási módokra 
vonatkozó, megfelelő engedélyek 
rendelkezésre állásához kötik. Ezzel a 
mechanizmussal például előnyben lehetne 
részesíteni az elsősorban az oktatási piacra 
szánt anyagokra vonatkozó engedélyeket. 
Annak érdekében, hogy ez a mechanizmus 
az oktatási intézmények számára ne járjon 
jogbizonytalansággal vagy adminisztratív 
terhekkel, az e megközelítést követő 
tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell 
tenniük annak biztosítása érdekében, hogy 
a művek és egyéb teljesítmények oktatási 
szemléltetés céljából történő digitális 
felhasználását lehetővé tevő engedélyezési 
rendszerek könnyen hozzáférhetőek 
legyenek, az oktatási intézmények pedig 
tudjanak a létezésükről.

az önkéntes kivételek zárt listája által 
meghatározott korlátok, az oktatási 
intézmények igényeinek és az oktatás 
különböző szintjeinek figyelembevételével 
lettek kidolgozva. Az új, kötelező erejű 
kivétel vagy korlátozás hatályát az offline 
és online felhasználási módok és
különösen a határokon átnyúló oktatási 
tevékenységek esetében ugyan feltétlenül
harmonizálni kell, a végrehajtás módja 
azonban tagállamonként eltérő lehet, 
amennyiben nem akadályozza a kivétel 
vagy korlátozás tényleges alkalmazását 
vagy a határokon átnyúló felhasználást. A 
tagállamok így a nemzeti szinten 
elfogadott, fennálló intézkedésekre 
építhetnek. Ennek értelmében 
dönthetnének különösen úgy, hogy a 
kivétel vagy korlátozás alkalmazását 
részben vagy egészen a legalább a kivétel 
alapján megengedett felhasználási módokra 
vonatkozó, megfelelő engedélyek 
rendelkezésre állásához kötik. Minden más 
kompenzációs mechanizmust azokra az 
esetekre kell korlátozni, amikor felmerül a 
jogosultak jogos érdekei indokolatlan 
károsításának kockázata. Az ilyen 
esetekben a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az e kivétel alá 
eső felhasználásokra ellenszolgáltatást 
írjanak elő. Ezzel a mechanizmussal 
például előnyben lehetne részesíteni az 
elsősorban az oktatási piacra szánt 
anyagokra vonatkozó engedélyeket. Annak 
érdekében, hogy ez a mechanizmus az 
oktatási intézmények számára ne járjon
jogbizonytalansággal vagy adminisztratív 
terhekkel, az e megközelítést követő 
tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell 
tenniük annak biztosítása érdekében, hogy 
a művek és egyéb teljesítmények oktatási 
szemléltetés céljából történő digitális 
felhasználását lehetővé tevő engedélyezési 
rendszerek könnyen hozzáférhetőek és 
megfizethetőek legyenek, a kivétel alá eső 
összes felhasználásra vonatkozzanak, az 
oktatási intézmények pedig tudjanak a 
létezésükről.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Előfordulhat, hogy a kulturális 
örökséget ápoló intézmény 
gyűjteményében lévő mű vagy egyéb 
teljesítmény megőrzéséhez annak 
többszörözésére, ebből kifolyólag pedig a 
jogosultak engedélyére van szükség. A 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
feladata, hogy gyűjteményüket megőrizzék 
a jövő nemzedékek számára. A digitális 
technológiák új megoldásokat kínálnak a 
gyűjteményekben tárolt örökség 
megőrzésére, de egyúttal új kihívásokat is 
támasztanak. Ezekre az új kihívásokra 
figyelemmel ki kell igazítani a hatályos 
jogi keretet úgy, hogy az ilyen megőrzési 
cselekmények lehetővé tétele érdekében
kötelező erejű kivételt kell biztosítani a 
többszörözési jog alól.

(18) Előfordulhat, hogy a kulturális 
örökséget ápoló intézmény 
gyűjteményében lévő mű vagy egyéb 
teljesítmény megőrzéséhez annak 
többszörözésére, ebből kifolyólag pedig a 
jogosultak engedélyére van szükség. A 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
feladata, hogy a kulturális örökséget
megőrizzék a jövő nemzedékek számára. A 
digitális technológiák új megoldásokat 
kínálnak a kulturális örökséget ápoló 
intézményben tárolt örökség megőrzésére, 
de egyúttal új kihívásokat is támasztanak. 
Az egyik ilyen kihívás az olyan művek 
szisztematikus gyűjtése és megőrzése, 
amelyeket eredetileg nem a hagyományos 
analóg eszközökkel tettek közzé, hanem 
digitális formában készültek (az 
úgynevezett eleve digitális úton előállított 
művek). Miközben a tagállamokban a 
kiadók jellemzően kötelesek minden 
közzétett műről archiválási célból 
referenciamásolatot küldeni a kulturális 
örökséget ápoló intézményeknek, ezt a 
kötelezettséget az eleve digitális formában 
előállított művekre gyakran nem 
alkalmazzák. Amennyiben az eleve 
digitális formában előállított művek 
szerzői vagy kiadói nem nyújtanak be 
referenciamásolatokat, a kulturális 
örökséget ápoló intézmények számára 
lehetővé kell tenni, hogy saját 
kezdeményezésükre többszörözzék az eleve 
digitális formában elkészült műveket, 
amennyiben azok szabadon elérhetők az 
interneten, hogy felvegyék azokat az 
állandó gyűjteményeikbe. A kulturális 
örökséget ápoló intézmények emellett 
belső többszörözést végezhetnek számos 
különböző okból, például biztosítás, 
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szerzői jogi engedélyeztetés vagy 
kölcsönzés céljából. Ezekre az esetleges új 
kihívásokra figyelemmel ki kell igazítani a 
hatályos jogi keretet úgy, hogy kötelező 
erejű kivételt kell biztosítani a 
többszörözési jog alól.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen irányelv alkalmazásában a 
művek és egyéb teljesítmények akkor 
képezik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény gyűjteményének állandó részét, 
ha példányaik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény tulajdonában vagy állandó 
birtokában vannak, például tulajdonjog 
átruházása vagy engedélyezési 
megállapodás alapján.

(21) Ezen irányelv alkalmazásában a 
művek és egyéb teljesítmények akkor 
képezik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény gyűjteményének állandó részét, 
ha példányaik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény vagy oktatási létesítmény 
tulajdonában vagy állandó birtokában 
vannak, például tulajdonjog átruházása 
vagy engedélyezési megállapodás alapján, 
vagy hosszú lejáratú kölcsönzésen van 
náluk.

Módosítás 17

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 

(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 jelentős 
beruházásokat hajtottak végre tartalmaik 
digitalizálásával kapcsolatban, mégis 
problémákkal szembesülnek kiadványaik 
online felhasználásának engedélyezését és 
beruházásaik megtérülését illetően. Ez 



AD\1127172HU.docx 19/52 PE599.682v02-00

HU

jogérvényesítés gyakran bonyolultan és 
nehézkesen zajlik a digitális környezetben.

főként annak tudható be, hogy egyes RSS-
olvasók és keresőmotorok úgy használják 
fel a sajtókiadványok kiadóinak 
tartalmait, hogy nem kötnek velük 
engedélyezési megállapodásokat, és nem 
nyújtanak nekik tisztességes 
ellentételezést. A digitális platformok, 
például az RSS-olvasók és keresőmotorok 
a sajtókiadványok kiadói által a tartalmak 
létrehozása terén végzett befektetések 
alapján fejlesztették ki tevékenységeiket, 
anélkül, hogy hozzájárultak volna e 
tartalom fejlesztéséhez. Ez súlyos 
fenyegetést jelent az újságírók 
foglalkoztatására és tisztességes 
javadalmazására, valamint a 
médiapluralizmus jövőjére nézve. A 
sajtókiadványok kiadóinak jogosultként 
való elismerése nélkül az engedélyezés és a 
jogérvényesítés gyakran bonyolultan és 
nehézkesen zajlik a digitális környezetben.

Módosítás 18

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.

(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 nyomtatott és 
digitális felhasználással összefüggésben 
történő többszörözésére és nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó, szerzői joggal szomszédos jog 
uniós jogrendszerbe való bevezetésével 
kell eredményesen garantálni.
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Indokolás

Mivel a kiadók a nyomtatott és digitális kiadványokba is befektetnek, a jogaiknak tükrözniük 
kell ezt a valós helyzetet, ahogy ez már más tartalom-előállítók esetében a jelenlegi 
2001/29/EK irányelv alapján már biztosított.

Módosítás 19

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 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 számítási hivatkozási vagy 
indexálási rendszerre, például a
hiperhivatkozásra nem terjed ki.

Módosítás 20

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 

(34) Az ezen irányelv értelmében a 
sajtókiadványok kiadóinak biztosított 
jogoknak azonos terjedelműnek kell 
lenniük, mint a 2001/29/EK irányelvben 
meghatározott, többszörözéshez és 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tételhez fűződő jogoknak, valamint a 
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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.

2006/115/EK irányelvben előírt bérleti, 
kölcsönzési és terjesztési 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.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A kiadók, így a sajtókiadványok, 
könyvek vagy tudományos kiadványos 
kiadóinak tevékenysége gyakran a szerzői 
jogok szerződéses megállapodások vagy 
jogszabályi rendelkezések útján történő 
átruházására épül. Ezzel összefüggésben a 
kiadók a kiadványaikban szereplő művek 
hasznosítása érdekében beruházást 
hajtanak végre, és egyes esetekben 
bevételektől eshetnek el e művek kivételek 
vagy korlátozások alapján történő 
felhasználása, például magáncélú másolat 
készítése vagy reprográfia esetén. Az ilyen 
kivételek szerinti felhasználásért járó 
ellenszolgáltatást a szerzők és a kiadók 
számos tagállamban megosztják egymás 
között. E helyzet figyelembevétele és 
minden érintett fél jogbiztonságának 
növelése érdekében a tagállamoknak meg
kell engedni annak előírását, hogy 
amennyiben a szerző a jogait a kiadóra 
átruházta vagy számára engedélyezte, vagy 
műveivel egyéb módon hozzájárul egy 
kiadványhoz, és rendelkezésre állnak 
rendszerek a kivétel vagy korlátozás által 
okozott kár megtérítésére, akkor a kiadók 
jogosultak részesedést követelni ebből a 
kártérítésből, míg a követelése 
alátámasztása tekintetében a kiadóra 
nehezedő teher nem haladhatja meg a 

(36) A kiadók, így a sajtókiadványok, 
könyvek vagy tudományos kiadványos 
kiadóinak tevékenysége gyakran a szerzői 
jogok szerződéses megállapodások vagy 
jogszabályi rendelkezések útján történő 
átruházására épül. Ezzel összefüggésben a 
kiadók a kiadványaikban szereplő művek 
hasznosítása érdekében beruházást 
hajtanak végre, és egyes esetekben 
bevételektől eshetnek el e művek kivételek 
vagy korlátozások alapján történő 
felhasználása, például magáncélú másolat 
készítése vagy reprográfia esetén. Az ilyen 
kivételek szerinti felhasználásért járó 
ellenszolgáltatást a szerzők és a kiadók 
számos tagállamban megosztják egymás 
között. E helyzet figyelembevétele és 
minden érintett fél jogbiztonságának 
növelése érdekében a tagállamoknak elő
kell írniuk, hogy amennyiben a szerző a 
jogait a kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, vagy műveivel egyéb módon 
hozzájárul egy kiadványhoz, és 
rendelkezésre állnak rendszerek a kivétel 
vagy korlátozás által okozott kár 
megtérítésére, akkor a kiadók jogosultak 
részesedést követelni ebből a kártérítésből, 
míg a követelése alátámasztása 
tekintetében a kiadóra nehezedő teher nem 
haladhatja meg a rendszer alapján 
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rendszer alapján megkövetelt mértéket. megkövetelt mértéket.

Módosítás 22

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 művek felhasználók 
általi feltöltését lehetővé tévő és azokat
hozzáférhetővé tevő 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 
közreműködése nélküli feltöltése esetében.

Módosítás 23

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. Az ilyen 
platformok és szolgáltatások 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 szerzői jogi és e-
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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, biztosítani kell továbbá 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, bővítsék a 
jogbiztonságot és növeljék a felhasználói 
bizalmat.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók a felhasználók által feltöltött, 
szerzői joggal védett műveket és egyéb 
teljesítményeket tárolnak és tesznek 
nyilvánosan hozzáférhetővé, és 
tevékenységük túlmutat a fizikai 
létesítmények puszta biztosításán és a 
nyilvánossághoz közvetítésen, akkor 
kötelesek engedélyezési megállapodást 
kötni a jogosultakkal, feltéve, ha 
jogosultak a 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv34 14. 
cikkében biztosított, felelősség alóli 
mentességre.

Amennyiben az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a felhasználók számára 
tartalomtároló szolgáltatást nyújtanak, és 
a nyilvánosság számára a tartalomhoz 
hozzáférést biztosítanak, és amennyiben e 
tevékenység a nyilvánossághoz való 
közvetítésnek minősül és nem csupán 
technikai, automatikus és passzív jellegű, 
akkor kötelezni kell őket arra, hogy a 
szerzői joggal védett művekre és egyéb 
teljesítményekre vonatkozó engedélyezési 
megállapodást kössenek a jogosultakkal, 
feltéve, ha jogosultak a 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv34 14. 
cikkében biztosított, felelősség alóli 
mentességekre.

__________________ __________________

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső 
piacon az információs társadalommal 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső 
piacon az információs társadalommal 
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összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1–
16. o.).

összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1–
16. o.).

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk rendelkezéseit illetően 
ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív 
szerepet játszik-e, tehát a feltöltött művek 
és egyéb teljesítmények megjelenítését 
optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e, 
függetlenül az ehhez alkalmazott 
módszerektől.

törölve

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasználók által feltöltött nagyszámú, 
szerzői joggal védett művet és egyéb 
teljesítményt zároló és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatóknak az engedélyezési 
szerződések működése érdekében meg kell 
tenniük a megfelelő és arányos 
intézkedéseket a művek és egyéb 
teljesítmények védelmének biztosítására, 
például hatékony technológiák 
bevezetésével. Ez a kötelezettség abban az 
esetben is fennáll, ha az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók jogosultak a
2000/31/EK irányelv 14. cikke szerinti, 
felelősség alóli kivételre.

A művek felhasználók általi feltöltésének 
lehetővé tételében, nyilvánosan 
hozzáférhetővé tételében és terjesztésében 
aktívan és közvetlenül közreműködő, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak az 
engedélyezési szerződések működése 
érdekében meg kell tenniük a megfelelő és 
arányos intézkedéseket a művek és egyéb 
teljesítmények védelmének biztosítására. 
Az ilyen intézkedéseknek tiszteletben kell 
tartani az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára nem írható 
elő az általuk továbbított vagy tárolt 
információk 2000/31/EK irányelv 15. 
cikke szerinti nyomon követésére 
vonatkozó általános kötelezettség.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Az ilyen intézkedések 
végrehajtásához elengedhetetlen az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 
jogosultak közötti együttműködés. A 
jogosultaknak pontosan meg kell 
határozniuk az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 
vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 
vonatkozóan szerzői jogi igénnyel lépnek 
fel. A jogosultaknak felelősséget kell 
vállalniuk harmadik felek olyan művek 
használatára vonatkozó igényeivel 
kapcsolatban, amelyeket a jogosultak 
sajátjukként azonosítanak a szolgáltatóval 
kötött valamely megállapodás 
végrehajtása során.

Módosítás 28

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 

törölve
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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.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Bizonyos jogosultaknak, például 
szerzőknek és előadóművészeknek az 
uniós jog alapján harmonizált jogaik 
gazdasági értékének felméréséhez van 
szükségük információkra. Ez különösen 
akkor fordul elő, ha e jogosultak 
javadalmazás ellenében adnak engedélyt, 
vagy ruházzák át jogaikat. Mivel a szerzők 
és az előadóművészek jellemzően 
kedvezőtlenebb szerződéses helyzetben 
vannak az engedély megadásakor vagy 
jogaik átruházásakor, ezért tájékoztatásra 
van szükségük annak felmérésére, hogy 
jogaik az engedélyért vagy átruházásért 
kapott ellenszolgáltatáshoz képest a 
továbbiakban milyen gazdasági értékkel 
rendelkeznek, de gyakran szembesülnek 
átláthatatlan helyzettel. Ezért fontos, hogy 
szerződéses partnereik vagy jogutódjaik 
megosszák velük a megfelelő 
információkat, mivel így lesz a szerzőknek 
és előadóművészeknek járó javadalmazást 
szabályozó rendszer átlátható és 
kiegyensúlyozott.

(40) Bizonyos jogosultaknak, például 
szerzőknek és előadóművészeknek az 
uniós jog alapján harmonizált jogaik 
gazdasági értékének felméréséhez van 
szükségük információkra. Ez különösen 
akkor fordul elő, ha e jogosultak 
javadalmazás ellenében adnak engedélyt, 
vagy ruházzák át jogaikat. Mivel a szerzők 
és az előadóművészek kedvezőtlenebb 
szerződéses helyzetben vannak az engedély 
megadásakor vagy jogaik átruházásakor, 
ezért pontos tájékoztatásra van szükségük 
annak felmérésére, hogy jogaik az 
engedélyért vagy átruházásért kapott 
ellenszolgáltatáshoz képest a továbbiakban 
milyen gazdasági értékkel rendelkeznek, 
azonban gyakran szembesülnek 
átláthatatlan helyzettel. Ezért fontos, hogy 
közvetlen szerződéses partnereik vagy 
jogutódjaik rendszeresen megosszák velük 
a megfelelő információkat, mivel így lesz a 
szerzőknek és előadóművészeknek járó 
javadalmazást szabályozó rendszer 
átlátható és kiegyensúlyozott. A 
jelentéstételi és átláthatósági 
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kötelezettségnek a határokon átnyúlóan 
követnie kell a művet a hasznosítás 
minden formájában.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az átláthatósági kötelezettségek 
teljesítésekor figyelembe kell venni a 
különböző tartalomágazatok, valamint az 
egyes ágazatokban tevékenykedő szerzőket 
és előadóművészeket megillető jogok 
sajátosságait. A tagállamoknak minden 
érdekelttel egyeztetniük kell, mivel ezáltal 
könnyebben meghatározhatják az egyes 
ágazatokra vonatkozó követelményeket. 
Lehetőségként a kollektív tárgyalást is 
mérlegelni kell ahhoz, hogy az érdekeltek 
megállapodásra jussanak az 
átláthatóságról. A jelenleg alkalmazott 
jelentéstételi gyakorlatok átláthatósági 
kötelezettségekhez való igazításához 
átmeneti időszakot kell biztosítani. Az 
átláthatósági kötelezettségeket nem kell a 
közös jogkezelő szervezetekkel kötött 
megállapodásokra alkalmazni, mivel e 
megállapodásokra a 2014/26/EU irányelv 
értelmében már vonatkoznak átláthatósági 
kötelezettségek.

(41) Az átláthatósági kötelezettségek 
teljesítésekor figyelembe kell venni a 
különböző tartalomágazatok, valamint az 
egyes ágazatokban tevékenykedő szerzőket 
és előadóművészeket megillető jogok 
sajátosságait, valamint a szerzők és az 
előadóművészek teljes műhöz vagy 
előadáshoz való hozzájárulásának 
jelentőségét. A tagállamoknak minden 
érdekelttel egyeztetniük kell, mivel ezáltal 
könnyebben meghatározhatják az egyes 
ágazatokra vonatkozó követelményeket és 
a szabványos jelentéstételi kimutatásokat 
és eljárásokat. Lehetőségként a kollektív 
tárgyalást is mérlegelni kell ahhoz, hogy az 
érdekeltek megállapodásra jussanak az 
átláthatóságról. A jelenleg alkalmazott 
jelentéstételi gyakorlatok átláthatósági 
kötelezettségekhez való igazításához 
átmeneti időszakot kell biztosítani. Az 
átláthatósági kötelezettségeket nem kell a 
közös jogkezelő szervezetekkel kötött 
megállapodásokra alkalmazni, amennyiben
a 2014/26/EU irányelv alapján már 
léteznek ezekkel teljes egészében 
megegyező átláthatósági kötelezettségek.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az uniós szinten harmonizált jogok 
hasznosításáról szóló egyes szerződések

(42) Az uniós szinten harmonizált jogok 
hasznosításáról szóló legtöbb szerződés
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hosszú távra szólnak, így kevés lehetőséget 
kínálnak a szerzők és előadóművészek 
számára, hogy szerződéses partnerükkel 
vagy jogutódjukkal újratárgyalják őket. 
Ezért a tagállamokban a szerződésekre 
vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül a 
javadalmazás kiigazítására szolgáló 
mechanizmust kell biztosítani azokra az
esetekre, ha az engedélyezés vagy 
jogátruházás keretében eredetileg 
elfogadott javadalmazás a vonatkozó 
bevételekhez és a műnek vagy az előadás 
felvételének hasznosításából származó 
haszonhoz képest – egyebek mellett az 
ezen irányelvvel biztosított átláthatóságra 
tekintettel is – aránytalanul alacsony. A 
helyzet értékelése során figyelembe kell 
venni az egyes esetek egyedi körülményeit, 
valamint a különböző tartalomágazatok 
sajátosságait és gyakorlatait. Ha a felek 
nem tudnak megállapodni a javadalmazás 
kiigazításában, akkor a szerzőnek vagy az 
előadóművésznek biztosítani kell a jogot 
arra, hogy bíróság vagy más illetékes 
hatóság előtt keresetet indítson.

hosszú távra szól, így csupán nagyon 
kevés lehetőséget kínál a szerzők és 
előadóművészek számára, hogy 
szerződéses partnerükkel vagy 
jogutódjukkal újratárgyalják őket. Ezért a 
tagállamokban a szerződésekre vonatkozó 
jogszabályok sérelme nélkül a 
javadalmazás kiigazítására szolgáló 
mechanizmust kell biztosítani azokra a 
váratlan sikert eredményező esetekre, 
amikor az engedélyezés vagy jogátruházás 
keretében eredetileg elfogadott 
javadalmazás a vonatkozó bevételekhez és 
a műnek vagy az előadás felvételének 
hasznosításából származó közvetlen vagy 
közvetett nettó bevételhez képest – egyebek 
mellett az ezen irányelvvel biztosított 
átláthatóságra tekintettel is – aránytalanul 
alacsony. A helyzet értékelése során 
figyelembe kell venni az egyes esetek 
egyedi körülményeit, valamint a különböző 
tartalomágazatok sajátosságait és 
gyakorlatait. Az aránytalanság 
értékelésekor figyelembe kell venni az 
egyes esetek megfelelő körülményeit, 
beleértve a szerző vagy előadó által a mű 
vagy előadás egészéhez nyújtott 
hozzájárulása jellegét és jelentőségét is. 
Ha a felek nem tudnak megállapodni a 
javadalmazás kiigazításában, akkor a 
szerzőnek vagy az előadóművésznek 
biztosítani kell a jogot arra, hogy bíróság 
vagy más illetékes hatóság előtt keresetet 
indítson.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerzők és az előadóművészek 
gyakran vonakodnak attól, hogy bíróság 
előtt érvényesítsék jogaikat szerződéses 
partnereikkel szemben. A tagállamoknak 
ezért gondoskodniuk kell olyan alternatív 
vitarendezési eljárásról, amellyel 

(43) A szerzők és az előadóművészek 
gyakran vonakodnak vagy nem tudják
bíróság előtt érvényesíteni jogaikat 
szerződéses partnereikkel szemben. A 
tagállamoknak ezért gondoskodniuk kell 
olyan hatékony alternatív vitarendezési 
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kezelhetők az átláthatósági 
kötelezettségekkel és a szerződéskiigazítási 
mechanizmussal kapcsolatos igények.

eljárásról, amellyel kezelhetők az 
átláthatósági kötelezettségekkel és a 
szerződéskiigazítási mechanizmussal 
kapcsolatos igények. A vitarendezés 
kollektív szerződés révén történő 
rendezésére is lehetőséget kell biztosítani.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 6. cikkben említett esetek 
kivételével ezen irányelv nem érinti és 
semmilyen módon nem befolyásolja az e 
területen jelenleg hatályos irányelvekben, 
különösen a 96/9/EK, a 2001/29/EK, a 
2006/115/EK, a 2009/24/EK, a 
2012/28/EU és a 2014/26/EU irányelvben 
foglalt szabályokat.

(2) A 6. cikkben említett esetek 
kivételével ezen irányelv nem érinti és 
semmilyen módon nem befolyásolja az e 
területen jelenleg hatályos irányelvekben, 
különösen a 96/9/EK, a 2000/31/EK, a 
2001/29/EK, a 2006/115/EK, a 
2009/24/EK, a 2012/28/EU és a 
2014/26/EU irányelvben foglalt 
szabályokat.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „oktatási intézmény”: iskola, 
főiskola, egyetem vagy bármely egyéb 
szervezet, amelynek elsődleges célja, hogy 
oktatási szolgáltatást nyújtson:

a) nem profitalapon vagy összes 
nyereségének az e szolgáltatásba való 
visszaforgatásával; vagy

b) valamely tagállam által 
közérdekként elismert cél érdekében.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „szöveg- és adatbányászat”: 
bármely olyan automatizált analitikai 
módszer, amellyel szövegek és adatok 
digitális formában elemezhetők
információk, például mintázatok, 
tendenciák és összefüggések feltárása 
céljából;

(2) „szöveg- és adatbányászat”: 
bármely olyan automatizált analitikai vagy 
számítógépes módszer, amely digitális 
formában lévő szövegeket és adatokat 
vagy egyéb teljesítményeket elemez
információk, többek között mintázatok, 
tendenciák és összefüggések, de nem csak 
ezek feltárása céljából;

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „kulturális örökséget ápoló 
intézmény”: nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtár, múzeum, levéltár, illetve 
mozgóképörökség-védelmi vagy 
hangzóörökség-védelmi intézmény;

(3) „kulturális örökséget ápoló 
intézmény”: nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtár, múzeum, galéria, oktatási 
létesítmény, levéltár, mozgóképörökség-
védelmi vagy hangzóörökség-védelmi 
intézmény, illetve közszolgálati 
műsorszolgáltató;

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) „felhasználó által generált tartalom”: 
egy kép vagy mozgóképek sorozata, 
hanggal vagy hang nélkül, 
hangfelvétel,szöveg, szoftver, adat vagy 
ezek kombinációja, amelyet a felhasználó 
online szolgáltatásra töltött fel;

Módosítás 38
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „sajtókiadvány”: újságírói művek 
gyűjteményének rögzített formája, amely 
tartalmazhat egyéb műveket és 
teljesítményeket is, és azonos cím alatt 
időszakosan vagy rendszeresen aktualizált 
kiadvány, például újság, illetve általános 
vagy szakfolyóirat különálló példányát 
jelenti, célja a hírekkel vagy egyéb 
témakörökkel kapcsolatos tájékoztatás, és 
valamely szolgáltató kezdeményezésére, 
szerkesztői felelőssége és ellenőrzése alatt 
jelenik meg tetszőleges tömegtájékoztatási 
eszközben.

törölve

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) „kereskedelemben már nem 
kapható mű”: olyan mű vagy egyéb 
teljesítmény, amely a szokásos 
kereskedelmi csatornákon keresztül 
nyilvánosan hozzáférhetetlen. A 
kereskedelemben nem kapható művek 
mind a kereskedelemben korábban 
kapható, mind pedig azokat a műveket 
magukban foglalják, amelyek soha nem is 
voltak a kereskedelmi forgalomban 
elérhetők.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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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, a 
2009/24/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében, valamint ezen irányelv 11. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
jogok alól azoknak a kutatóhelyeknek és a 
kulturális örökséget ápoló 
intézményeknek, amelyek az általuk 
beszerzett vagy számukra tudományos 
kutatás céljából jogszerűen hozzáférhető 
műveken vagy egyéb teljesítményeken 
végzendő szöveg- és adatbányászathoz 
többszörözést és tartalomkimásolást 
hajtanak végre.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kivétellel ellentétes szerződéses 
rendelkezés érvényesíthetetlen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kivétellel ellentétes szerződéses 
rendelkezés vagy műszaki védelem 
érvényesíthetetlen.

Módosítás 42

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) A jogosultak a műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tároló hálózatok vagy 
adatbázisok biztonságának és 
sértetlenségének megőrzése érdekében 
célzott, arányos, észszerű és 
megkülönböztetésmentes intézkedéseket 
tehetnek. Ezen intézkedéseknek 
észszerűeknek és hatékonyaknak kell 
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lenniük, nem léphetik túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket, és 
szükségtelenül nem akadályozhatják a 
szöveg- és adatbányászatot.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok arra ösztönzik a 
jogosultakat és a kutatóhelyeket, hogy 
közösen fogadjanak el bevált módszereket 
a (3) bekezdésben említett intézkedések 
alkalmazására vonatkozóan.

(4) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve arra ösztönzi a jogosultakat 
és a kutatóhelyeket, hogy közösen 
fogadjanak el bevált módszereket a (3) 
bekezdésben említett intézkedések 
alkalmazására vonatkozóan.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Művek és más teljesítmények digitális és 
határokon átnyúló oktatási

tevékenységekben való felhasználása

Művek és más teljesítmények oktatási és 
képzési tevékenységekben való 

felhasználása

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivételt vagy 
korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 
irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 
irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 
cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 

(1) A tagállamok kivételt vagy 
korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 
irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 
irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 
cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 
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irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott jogok alól, 
hogy lehetővé tegyék a művek és egyéb 
teljesítmények oktatási szemléltetés 
kizárólagos céljára való digitális 
felhasználását az elérendő nem üzleti cél 
által indokolt mértékben, feltéve, ha a 
felhasználás:

irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott jogok alól, 
hogy lehetővé tegyék a művek és egyéb 
teljesítmények oktatási szemléltetés, 
képzés vagy tudományos kutatás
kizárólagos céljára való digitális 
felhasználását az elérendő nem üzleti cél 
által indokolt mértékben, feltéve, ha a 
felhasználás:

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) oktatási intézmény helyiségeiben 
vagy kizárólag az oktatási intézmény 
tanulói vagy hallgatói, illetve oktatói által 
hozzáférhető, biztonságos elektronikus 
hálózaton belül történik;

a) oktatási intézmény helyiségeiben 
vagy más helyszíneke, például a kulturális 
örökséget ápoló, oktatási 
tevékenységekben részt vevő 
intézményekben vagy kizárólag az oktatási 
intézmény tanulói vagy hallgatói, illetve 
oktatói, vagy a nem formális vagy 
informális oktatásban részt vevő, a 
kulturális örökséget ápoló intézmény 
regisztrált tagjai által hozzáférhető, 
biztonságos elektronikus hálózaton belül 
történik;

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kivétellel ellentétes szerződéses 
rendelkezés nem érvényesíthető.

Módosítás 48
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdés szerint elfogadott 
kivétel nem általános hatályú, vagy nem 
vonatkozik meghatározott fajta művekre 
vagy egyéb teljesítményekre, amennyiben 
az (1) bekezdésben leírt cselekményekre 
szóló megfelelő engedélyek könnyen 
hozzáférhetők a piacon.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdés szerint elfogadott 
kivétel nem általános hatályú, vagy nem 
vonatkozik meghatározott fajta művekre 
vagy egyéb teljesítményekre, amennyiben 
az (1) bekezdésben leírt cselekményekre 
szóló egyenértékű, kiterjesztett kollektív 
engedélyezési szerződések megfizethetők 
és könnyen hozzáférhetők a piacon.

Azok a tagállamok, amelyek élnek az első 
albekezdésben foglalt rendelkezéssel, 
kötelesek megtenni a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
oktatási intézmények számára az (1) 
bekezdésben leírt cselekményekre szóló 
engedélyek megfelelő mértékben 
hozzáférhetőek és ismertek legyenek.

Azok a tagállamok, amelyek élnek az első 
albekezdésben foglalt rendelkezéssel, 
kötelesek megtenni a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
oktatási intézmények és a kulturális 
örökséget ápoló intézmények számára az 
(1) bekezdésben leírt cselekményekre szóló 
engedélyek megfelelő mértékben 
hozzáférhetőek, elérhetőek és ismertek 
legyenek.

A Bizottság legkorábban ... az irányelv
hatálybalépését követően három évvel, 
továbbá valamennyi érdekelt féllel 
folytatott konzultációt követően jelentést 
készít ezen engedélyek 
hozzáférhetőségéről abból a célból, hogy 
szükség esetén változtatásokat javasoljon.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műveknek és egyéb 
teljesítményeknek az e cikk szerint 
elfogadott nemzeti jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban, oktatási 
szemléltetés kizárólagos céljára, 
biztonságos elektronikus hálózaton 

(3) A műveknek és egyéb 
teljesítményeknek az e cikk szerint 
elfogadott nemzeti jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban, oktatási 
szemléltetés kizárólagos céljára, 
biztonságos elektronikus hálózaton 
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keresztül történő felhasználása úgy 
tekintendő, hogy kizárólag az oktatási 
létesítmény székhelye szerinti tagállamban 
történik.

keresztül történő felhasználása úgy 
tekintendő, hogy kizárólag az oktatási 
létesítmény székhelye vagy az oktatási 
tevékenység eredete szerinti tagállamban 
történik.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok rendelkezhetnek a 
jogosultakat a műveik és egyéb 
teljesítményük (1) bekezdés szerinti 
felhasználása miatt ért kár méltányos 
megtérítéséről.

(4) A tagállamok rendelkezhetnek a 
jogosultak jogos érdekeivel ellentétes, a 
műveik és egyéb teljesítményük (1) 
bekezdés szerinti felhasználásával 
összefüggő bármely indokolatlan 
intézkedés méltányos megtérítéséről.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogosultak jogdíjmentes engedélyeket 
adhassanak az (1) bekezdésben leírt 
cselekmények engedélyezésére 
általánosságban, vagy a választásuk 
szerinti művek vagy egyéb teljesítmények 
konkrét típusai vonatkozásában.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kivételt biztosítanak a A tagállamok kivételt biztosítanak a 
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2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 
96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 
és 7. cikkének (1) bekezdésében, a 
2009/24/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában, valamint ezen 
irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott jogok alól, ezzel lehetővé 
téve, hogy a kulturális örökséget ápoló 
intézmények a gyűjteményük állandó 
részét képező művek és egyéb 
teljesítmények megőrzésének kizárólagos 
céljára, a megőrzéshez szükséges 
mértékben, bármilyen formátumban vagy 
hordozóanyagon másolatokat készítsenek.

2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 
96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 
és 7. cikkének (1) bekezdésében, a 
2009/24/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában, valamint ezen 
irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott jogok alól, ezzel lehetővé 
téve, hogy a kulturális örökséget ápoló 
intézmények vagy oktatási létesítmények a 
megőrzést, a kutatást, az oktatást, a 
kultúrát és a tanítást célzó közérdekű 
küldetésük önálló vagy másokkal 
együttműködésben történő végrehajtása 
céljából, az ilyen többszörözéshez
szükséges mértékben, bármilyen 
formátumban vagy hordozóanyagon 
másolatokat készítsenek.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elismerik, hogy amint egy 
mű közkinccsé válik, azaz a műhöz 
kapcsolódó szerzői jog és a szomszédos 
jogok lejártak vagy soha nem is léteztek, 
az adott mű egészének vagy egyes 
részeinek pontos többszörözése a 
többszörözés módjától függetlenül, 
ideértve a digitalizálást is, szintén nem 
tartozik a szerzői jog vagy a szomszédos 
jogok hatálya alá.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk

A látkép szabad felhasználása
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A tagállamok a 2001/29/EK irányelv 2. és 
3. cikkében, valamint a 96/9/EK irányelv 
5. cikkének a) pontjában és 7. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott jogokra 
vonatkozóan kivételt vagy korlátozást 
állapíthatnak meg, amely megengedi a 
nyilvános helyen történő állandó 
elhelyezésre készült művek, úgymint 
építmények vagy szobrok többszörözését és 
felhasználását.

Az e cikkben meghatározott kivétellel 
ellentétes szerződéses rendelkezés nem 
érvényesíthető.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk

A felhasználó által generált tartalomra 
vonatkozó kivétel

(1) A tagállamok kivételt vagy 
korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 
irányelv 2., 3. és 4. cikkében, a 96/9/EK 
irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 
cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjában, valamint ezen irányelv 13. 
cikkében meghatározott jogok alól, hogy 
lehetővé tegyék a művek és egyéb 
teljesítmények idézeteinek vagy 
kivonatainak digitális felhasználását a 
felhasználó által generált tartalomban, 
például kritikai, recenziós, szórakoztató, 
illusztrációs céllal, karikatúra, paródia 
vagy utánzat jelleggel, feltéve, hogy az 
idézetek vagy kivonatok:

a) a nyilvánosság számára már 
jogszerűen elérhetővé tett művekhez vagy 
egyéb teljesítményhez kapcsolódnak;

b) tartalmazzák a forrás megjelölését, 
például a szerző nevének feltüntetését, 
kivéve, ha ez kivitelezhetetlennek 
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bizonyul; valamint

c) használata a tisztességes 
gyakorlatnak megfelelően olyan módon 
történik, hogy azzal nem lépik túl a 
rendeltetés szerinti konkrét felhasználási 
célt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kivétellel ellentétes szerződéses 
rendelkezés nem érvényesíthető.

Módosítás 56

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 tartalomhoz való, valamely kivétel vagy 
korlátozás által megengedett hozzáférés 
nem jogosítja fel a kivétel vagy korlátozás 
kedvezményezettjét arra, hogy ezt a 
tartalmat egy másik kivétel vagy 
korlátozás által meghatározott keretben 
használja fel. 

A 2001/29/EK rendelet 5. cikke (5) 
bekezdésének, valamint 6. cikke (4) 
bekezdése első, harmadik, negyedik és 
ötödik albekezdésének rendelkezéseit 
alkalmazni kell az e címben 
meghatározott kivételekre és 
korlátozásokra.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, 
hogy amennyiben közös jogkezelő 
szervezet a tagjai nevében nem üzleti célra 
szóló, nem kizárólagos engedélyt ad 

(1) A tagállamok kivételt vagy 
korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 
irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 
irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 
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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:

cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott jogok alól, 
hogy lehetővé tegyék a kulturális 
örökséget ápoló intézményeknek azon 
művek és egyéb teljesítmények a 
nyilvánosság számára nem kereskedelmi 
célból történő terjesztését, közlését vagy 
elérhetővé tételét, amelyek kereskedelmi 
forgalomban már nem kaphatóak és 
állandó jelleggel az intézmény 
gyűjteményének a részét képezik. A 
tagállamok legkésőbb 2020. december 22-
ig hatályba léptetik az e bekezdésnek való 
megfeleléshez szükséges törvényeket, 
rendeleteket és adminisztratív 
rendelkezéseket. A kivétel, illetve 
korlátozás alkalmazása során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük a 
jogosultak jogos érdekeivel ellentétes 
indokolatlan intézkedések 
ellentételezésére szolgáló díjazási 
rendszert, és gondoskodniuk kell arról, 
hogy valamennyi jogosult bármikor 
felszólalhasson a kereskedelemben már 
nem kaphatónak minősített művei vagy 
egyéb teljesítményei felhasználása ellen, 
és kizárhassa műveinek és egyéb 
teljesítményeinek felhasználását. Az (1) 
bekezdés értelmében egyébként 
engedélyezett cselekmények nem 
engedélyezhetők, amennyiben 
rendelkezésre állnak olyan érvényes, 
kollektív engedélyezési megoldások, 
amelyek engedélyezik a szóban forgó 
cselekményeket, és az ezen 
cselekményekért felelős kulturális 
örökséggel foglalkozó intézménynek erről 
tudomása volt, vagy tudomása kellett, 
hogy legyen. 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, 
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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:

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) Egy mű vagy egyéb teljesítmény 
akkor minősül kereskedelemben már nem 
kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 
teljesítmény egésze a szokásos 
kereskedelmi csatornákon keresztül 
hozzáférhetetlen az állandó jelleggel a 
kulturális örökséggel foglalkozó 
intézmény gyűjteményének részét képező 
műnek megfelelő semmilyen formában. A 
kereskedelemben nem kapható művek 
mind a kereskedelemben korábban 
kapható, mind pedig azokat a műveket 
magukban foglalják, amelyek soha nem is 
voltak a kereskedelmi forgalomban 
elérhetők.   

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.

A tagállamok a jogosultakkal, a közös 
jogkezelő szervezetekkel és a kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel egyeztetve 
biztosítják, hogy a művek és egyéb 
teljesítmények kereskedelmen belüli 
elérhetetlenségének megállapításához 
használt követelmények ne lépjék túl a 
szükséges, észszerű és arányos 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.
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Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az engedély és különösen annak a 
nem képviselt jogosultakra való 
alkalmazása;

b) bármely engedély és különösen 
annak a nem képviselt jogosultakra való 
alkalmazása;

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jogosultak (1) bekezdés c) pontja 
szerinti felszólalási joga;

c) a jogosultak (2) bekezdés és (4) 
bekezdés c) pontja szerinti felszólalási 
joga;

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a műveket vagy hangfelvételeket –
filmművészeti és audiovizuális alkotások 
kivételével – első alkalommal kiadták, 
vagy kiadás hiányában először sugározták;

a) a művek vagy hangfelvételek 
többségét – filmművészeti és audiovizuális 
alkotások kivételével – első alkalommal 
kiadták, vagy kiadás hiányában először
létrehozták vagy sugározták;

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
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7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

c) a kulturális örökséget ápoló 
intézmény székhelye található, ha az a) és 
b) pont alapján bizonyítottan megtett
erőfeszítéseket követően nem határozható 
meg a tagállam vagy harmadik ország.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(1) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények a 7. cikk értelmében 
felhasznált műveket vagy egyéb 
teljesítményeket az összes tagállamban 
felhasználhatják.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
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8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk értelmében felhasznált művek vagy 
egyéb teljesítmények azonosítását lehetővé 
tevő, illetve a jogosultak 7. cikk (2) 
bekezdése és (4) bekezdésének c) pontja 
szerinti felszólalási lehetőségével 
kapcsolatos információk legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények valamennyi tagállamban 
történő digitalizálása, terjesztése, 
nyilvánossághoz közvetítése vagy 
hozzáférhetővé tétele előtt nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek egy egységes 
online portálon.

Módosítás66

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználókat, a jogosultakat, illetve az 
esetleges egyéb érdekelteket képviselő 
szervezetek ágazatonként rendszeresen 
párbeszédet folytassanak egymással a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési mechanizmusok 
jelentőségének és használhatóságának 
fokozása, az e fejezetben említett, 
különösen közzétételi intézkedésekkel 
összefüggésben a jogosultak 
rendelkezésére álló védintézkedések 
eredményessége, valamint a 7. cikk (2) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett követelmények meghatározásának 
támogatása céljából.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználókat, a jogosultakat, illetve az 
esetleges egyéb érdekelteket képviselő 
szervezetek ágazatonként rendszeresen 
párbeszédet folytassanak egymással a 7. 
cikkben említett mechanizmusok 
jelentőségének és használhatóságának 
fokozása céljából, ideértve azon esetek 
megoldását, amikor a kulturális örökséget 
ápoló intézmények a 7. és a 8. cikk szerinti 
tevékenységei nincsenek észszerűen 
engedélyezve, továbbá az e fejezetben 
említett, különösen közzétételi 
intézkedésekkel összefüggésben a 
jogosultak rendelkezésére álló 
védintézkedések eredményessége, valamint 
a 7. cikk (6) bekezdésének második 
albekezdésében említett követelmények 
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meghatározásának támogatása céljából.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
IV cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védett tartalmak online szolgáltatók 
általi felhasználásának bizonyos módjai

A védett tartalmak online felhasználásának 
bizonyos módjai

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Védett tartalmaknak a felhasználók által 
feltöltött nagyszámú művet és egyéb 
teljesítményt tároló és hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általi 
használata

Védett tartalmaknak nagyszámú művet és 
egyéb teljesítményt tároló és 
hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók általi használata

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(1) Amennyiben az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a felhasználók 
számára tartalomtároló szolgáltatást 
nyújtanak, és a nyilvánosság számára a 
tartalomhoz hozzáférést biztosítanak, és 
amennyiben e tevékenység nem felel meg
a 2000/31/EK irányelvben meghatározott,
a felelősségre vonatkozó kivételeknek, 
megfelelő és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal kötött engedélyezési 
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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 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

megállapodások működése. E 
megállapodások végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani a felhasználók 
alapvető jogait, és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára nem írható 
elő az általuk továbbított vagy tárolt 
információk 2000/31/EK irányelv 15. 
cikke szerinti nyomon követése.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
engedélyezési megállapodások 
működésének biztosítása céljából az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak és a 
jogosultaknak együtt kell működniük 
egymással. A jogosultaknak pontosan meg 
kell határozniuk az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 
vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 
vonatkozóan szerzői joggal rendelkeznek. 
Az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 
tájékoztatniuk kell a jogosultakat az 
alkalmazott intézkedésekről és azok 
működésének pontosságáról, valamint 
adott esetben rendszeresen be kell 
számolniuk a művek és egyéb 
teljesítmények felhasználásáról.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve életbe 
léptessenek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett
engedélyezési megállapodások 
végrehajtásával összefüggésben jogvita 
merül fel.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználók hozzáférjenek valamely 
bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz 
a kivétel vagy a korlátozás alá eső 
használati jogaik kinyilvánítása, illetve a 
(3) bekezdés szerint elfogadott korlátozó 
intézkedések megtámadása céljából.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az (1) bekezdésben említett, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, a 
felhasználók képviselői és a jogosultak 
között az érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést az (1) bekezdés 
végrehajtására vonatkozó bevált 
gyakorlatok meghatározása érdekében. A 
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véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

meghozott intézkedéseknek 
megfelelőeknek és arányosaknak kell 
lenniük, és figyelembe kell venniük
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerzők, illetve az előadóművészek 
műveik, illetve előadásaik hasznosításáról 
– különösen a hasznosítás módjáról, a 
keletkezett bevételről és a fizetendő 
javadalmazásról – rendszeresen és az egyes 
ágazatok sajátosságait figyelembe véve a 
kellő időben megfelelő és kielégítő 
tájékoztatást kapjanak azoktól, akikre 
jogaikat átruházták vagy akik számára 
azokat engedélyezték.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerzők, illetve az előadóművészek 
műveik, illetve előadásaik hasznosításáról 
és promóciójáról – különösen a promóció 
és hasznosítás módjáról, a keletkezett 
bevételről és a fizetendő javadalmazásról –
rendszeresen, de legalább évente egyszer
és az egyes ágazatok sajátosságait 
figyelembe véve, nyilvánosan olvasható 
formátumban a kellő időben pontos,
megfelelő és kielégítő tájékoztatást 
kapjanak azoktól, akikre jogaikat 
átruházták vagy akik számára azokat 
engedélyezték, ideértve a jogok későbbi 
átvevőit és engedményeseit is.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségnek arányosnak és 
hatékonynak kell lennie, és megfelelő
szintű átláthatóságot kell biztosítania 
minden ágazatban. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a kötelezettségből eredő 
adminisztratív teher aránytalanul nagy 
lenne a mű, illetve az előadás 
hasznosításából származó bevételhez 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségnek arányosnak és 
hatékonynak kell lennie, és magas szintű 
átláthatóságot kell biztosítania minden 
ágazatban. Azokban az esetekben viszont, 
amikor a kötelezettségből eredő 
adminisztratív teher aránytalanul nagy 
lenne a mű, illetve az előadás 
hasznosításából származó bevételhez 
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képest, a tagállamok kiigazíthatják az (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettséget, feltéve 
hogy a kötelezettség hatékony marad, és 
megfelelő szintű átláthatóságot biztosít.

képest, a tagállamok kiigazítják az (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettséget, azzal a 
feltétellel, hogy az aránytalanság mértékét 
kellően indokolják, valamint feltéve, hogy 
a kötelezettség hatékony marad, és 
megfelelő szintű átláthatóságot biztosít. A 
tagállamok biztosítják, hogy az érdekelt 
felek párbeszédén keresztül 
ágazatspecifikus, egységes jelentéstételi 
kimutatásokat és eljárásokat dolgozzanak 
ki.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
nem alkalmazandó, ha a szerző, illetve az 
előadóművész teljes műhöz, illetve 
előadáshoz való hozzájárulása nem 
jelentős.

törölve 

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a szerzők és 
az előadóművészek jogosultak legyenek 
további megfelelő javadalmazást kérni 
attól a féltől, akivel a jogok hasznosításáról 
szerződést kötöttek, amennyiben az 
eredetileg kialkudott javadalmazás 
aránytalanul alacsony a művek vagy 
előadások hasznosításából származó 
bevételekhez és előnyhöz képest.

A tagállamok biztosítják, hogy a szerzők és 
az előadóművészek vagy az általuk kijelölt 
képviselők jogosultak legyenek további
méltányos és megfelelő javadalmazást 
kérni attól a féltől, akivel a jogok 
hasznosításáról szerződést kötöttek, illetve 
azok jogutódaitól, amennyiben az 
eredetileg kialkudott javadalmazás 
aránytalanul alacsony a művek vagy 
előadások hasznosításából származó, előre 
nem látott bevételekhez és előnyhöz 
képest. 
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Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 11. cikk rendelkezései [a 21. cikk 
(1) bekezdésében megadott dátum] előtt 
kiadott sajtókiadványokra is 
alkalmazandók.

törölve



AD\1127172HU.docx 51/52 PE599.682v02-00

HU

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím A digitális egységes piacon érvényes szerzői jog

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

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

JURI
6.10.2016

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

IMCO
6.10.2016

Társbizottságok - a plenáris ülésen való 
bejelentés dátuma

19.1.2017

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Catherine Stihler
11.10.2016

Vizsgálat a bizottságban 13.3.2017 24.4.2017

Az elfogadás dátuma 8.6.2017

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

19
7
6

A zárószavazáson jelen lévő tagok Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel 
Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-
Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, 
Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, 
Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène 
Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, 
Sabine Verheyen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper



PE599.682v02-00 52/52 AD\1127172HU.docx

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS
A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

19 +

PPE Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, 
Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7 -

ALDE Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF Mylène Troszczynski

Verts/ALE Julia Reda, Igor Šoltes

6 0

ALDE Morten Løkkegaard

EFDD Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE Sabine Verheyen

S&D Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodik


	1127172HU_1498729647916_1127172HU.docx

