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Módosítás 73
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 167. 
cikkére,

Or. fr

Módosítás 74
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára és különösen annak 11., 14., 
16., 17. és 38. cikkére,

Or. en

Módosítás 75
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés rendelkezik a belső 
piac létrehozásáról és a belső piaci 
verseny torzulását akadályozó rendszer 
bevezetéséről. E célok elérését várhatóan 
elősegíti a tagállamok szerzői jogi és 
szomszédos jogi szabályainak 

(1) A Szerződés úgy rendelkezik, hogy 
az Uniónak a tagállamok hatásköreinek 
sérelme nélkül hozzá kell járulnia a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket. A tagállamok szerzői 
jogi és szomszédos jogi szabályainak 
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összehangolása. összehangolása hozzájárulhat e kulturális 
sokféleség megóvásához.

Or. fr

Módosítás 76
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
harmonizálta jogi kerettel szolgálnak, 
amely hozzájárul a belső piac megfelelő 
működéséhez. E jogi keretet azonban 
korszerűsíteni kell, figyelembe véve az új 
digitális technológiákat, amelyek új 
kihívásokat támasztanak azon a téren, 
hogy megfelelő egyensúly találjanak a 
szellemi tulajdonjogok védelme, valamint 
a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak a 
szerzői jogi védelem alatt álló művek és 
egyéb teljesítmények létrehozásával, 
innovációjával, hozzáférésével és
cseréjével kapcsolatos új lehetőségei 
között. El kell ismerni továbbá azt is, hogy 
egyre többször fordul elő, hogy a szerzői 
jog akadályozza az innovációt és az 
alkotóképességet, ahelyett, hogy 
előmozdítaná azokat. Egy naprakész jogi 
keret hozzájárulna az arra irányuló 
általános közös célkitűzések eléréséhez, 
hogy növeljék a kreatív tartalmakhoz, 
információkhoz és ismeretekhez való 
hozzáférést és elősegítsék azok terjesztését, 
valamint előmozdítaná a kulturális 
sokféleség tiszteletben tartására és 
támogatására irányuló uniós célkitűzés 
elérését, egyúttal előtérbe helyezve 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.
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Or. en

Módosítás 77
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 tagállamok alkotmányos 
hagyományai, valamint a szerzői és 
szomszédos jogok területén elfogadott
uniós irányelvek célja a magas szintű
védelem biztosítása a jogosultak részére, és 
olyan keretet hoznak létre, amelyen belül a 
művek és egyéb védett teljesítmények 
hasznosítása megtörténhet. Ennek a jogi
keretnek lehetővé kell tennie a kulturális 
örökség megőrzését és biztosítania kell a 
kulturális és kreatív iparágak 
felvirágzását, mivel az a cél, hogy a 
digitális környezetben is élénkítse 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.

Or. fr

Módosítás 78
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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
hozzájárulnak a belső piac működéséhez,
magas szintű védelmet biztosítanak a 
jogosultak részére, megkönnyítik a 
jogrendezést 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, azzal a céllal, hogy el lehessen 
kerülni a belső piac széttöredezését. 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.

Or. ro

Módosítás 79
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

(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 azzal, hogy a digitális 
környezetben is élénkíti az innovációt, az 
alkotóképességet, a beruházásokat és az új 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 80
Julia Reda

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. Egy 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. A jogi keret 
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.

Or. en
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Módosítás 81
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyors technológiai fejlődés 
folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 
védett teljesítmények létrehozásának, 
előállításának, terjesztésének és 
hasznosításának módját. Sorra jelennek 
meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 
uniós szerzői jogi keretben foglalt 
célkitűzések és alapelvek változatlanul 
helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 
felhasználók számára továbbra is fennáll a 
jogbizonytalanság a digitális környezetben 
a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 
– például határokon átnyúló – felhasználási 
módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 
korszerű, európaibb szerzői jogi keret 
felé”26 című közleményében 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 
felhasználásának módját. Sorra jelennek 
meg új üzleti modellek és új szereplők, 
hatalmas mértékben megváltoztatva a 
piacot, hozzájárulva a jelen lévő szereplők 
közötti verseny ösztönzéséhez, valamint 
elősegítve az alkotóképességet és az 
innovációt. A tartalmak, az információk 
és az ismeretek belső piacon belüli 
elérésének és terjesztésének növelése 
érdekében ki kell igazítani az uniós szerzői 
jogi keretben foglalt célkitűzéseket és 
alapelveket. Ugyanis 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”26 című közleményében 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 terjesztését és az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban hozzáférhetővé tételét, 
valamint a köztulajdonban levő alkotások 
és egyéb teljesítmények felhasználását
illetően megkönnyítik bizonyos 
engedélyezési gyakorlatok alkalmazását 
annak érdekében, hogy a tartalmak 
szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. 
A szerzői jogok szempontjából jól működő 



AM\1123343HU.docx 9/163 PE603.009v01-00

HU

és tisztességes piac megteremtése 
érdekében szabályokat kell megállapítani a 
szerzők és az előadóművészek 
szerződéseinek átláthatóságára 
vonatkozóan is.

_________________ _________________

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

Or. en

Módosítás 82
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyors technológiai fejlődés 
folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 
védett teljesítmények létrehozásának, 
előállításának, terjesztésének és 
hasznosításának módját. Sorra jelennek 
meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 
uniós szerzői jogi keretben foglalt
célkitűzések és alapelvek változatlanul 
helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 
felhasználók számára továbbra is fennáll a 
jogbizonytalanság a digitális környezetben 
a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 
– például határokon átnyúló – felhasználási 
módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 
korszerű, európaibb szerzői jogi keret felé” 
című közleményében26 is megfogalmazta, a 
jelenleg hatályos uniós szerzői jogi keret 
bizonyos területeken kiigazításra és 
kiegészítésre szorul. Ez az irányelv 
bizonyos kivételek és korlátozások digitális
és határokon átnyúló környezetekhez való 
igazítására vonatkozó szabályokat ír elő, és 
olyan intézkedésekről rendelkezik, 
amelyek a kereskedelemben már nem 
kapható művek terjesztésére és az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban hozzáférhetővé tételét 
illetően megkönnyítik bizonyos 

(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. A 
nemzeti jogrendszerek által meghatározott 
és az uniós szerzői jogi keretbe átvett
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 
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 
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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.

engedélyezési gyakorlatok alkalmazását 
annak érdekében, hogy egyensúly jöjjön 
létre a kulturális alkotás finanszírozását 
meghatározó, a szerzői vagy szomszédos 
jogok birtokosait megillető jogok 
tiszteletben tartása és annak biztosítása 
között, hogy a tartalmak szélesebb körben 
hozzáférhetővé váljanak. Az összes részes 
fél jogbiztonságának garantálása
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.

_________________

26 COM(2015) 626 final.

Or. fr

Módosítás 83
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyors technológiai fejlődés 
folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 
védett teljesítmények létrehozásának, 
előállításának, terjesztésének és 

(3) A gyors technológiai fejlődés 
folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 
védett teljesítmények létrehozásának, 
előállításának, terjesztésének és 
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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”26 című közleményében 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.

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”26 című közleményében 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 szerzők és az 
előadóművészek szerződéseinek 
átláthatóságára vonatkozóan is.

_________________ _________________

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

Or. en

Módosítás 84
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
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3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyors technológiai fejlődés 
folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 
védett teljesítmények létrehozásának, 
előállításának, terjesztésének és 
hasznosításának módját. Sorra jelennek 
meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 
uniós szerzői jogi keretben foglalt 
célkitűzések és alapelvek változatlanul 
helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 
felhasználók számára továbbra is fennáll a 
jogbizonytalanság a digitális környezetben 
a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 
– például határokon átnyúló – felhasználási 
módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 
korszerű, európaibb szerzői jogi keret 
felé”26 című közleményében 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 digitális 
egységes piacon sorra jelennek meg új 
innovatív 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”26 című közleményében 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 el kell 
ismerni a kiadók jogait, arányos 
intézkedéseket kell megállapítani a 
műveknek és egyéb teljesítményeknek a 
felhasználók által feltöltött tartalmakat 
nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, aktív
online szolgáltatási platformok általi 
felhasználására, valamint a szerzők és az 
előadóművészek szerződéseinek 
átláthatóságára vonatkozóan is.

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

Or. en

Módosítás 85
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyors technológiai fejlődés
folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 
védett teljesítmények létrehozásának, 
előállításának, terjesztésének és 
hasznosításának módját. Sorra jelennek 
meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 
uniós szerzői jogi keretben foglalt 
célkitűzések és alapelvek változatlanul 
helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 
felhasználók számára továbbra is fennáll a 
jogbizonytalanság a digitális környezetben 
a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 
– például határokon átnyúló – felhasználási 
módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 
korszerű, európaibb szerzői jogi keret 
felé”26 című közleményében 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 

(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”26 című közleményében 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
jogok gyakorlására és érvényesítésére, a 
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teljesítményeknek a felhasználók által 
feltöltött tartalmakat tároló és 
hozzáférhetővé tevő online szolgáltatók
általi felhasználására, valamint a szerzők 
és az előadóművészek szerződéseinek 
átláthatóságára vonatkozóan is.

felhasználók által feltöltött tartalmakat 
tároló és hozzáférhetővé tevő online 
szolgáltatók platformjain lévő műveknek 
és egyéb teljesítményeknek a
felhasználására, valamint a szerzők és az 
előadóművészek szerződéseinek 
átláthatóságára vonatkozóan is.

_________________ _________________

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

Or. ro

Módosítás 86
Julia Reda, Marietje Schaake, Kaja Kallas, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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 
2000/31/EK 2000. június 8-i 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 és a Tanács 2001. 
május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 
május 22-i 2001/29/EK irányelve az 



AM\1123343HU.docx 15/163 PE603.009v01-00

HU

információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10–19. o.).

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

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

Or. en

Módosítás 87
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hiperhivatkozások létrehozása az 
internet működésének lényegi részét 
alkotja, mivel lehetőséget kínál arra, hogy 
egy tartalmat egy linkre kattintva egy 
másik tartalmon keresztül el lehessen 
érni, és ezzel az online információ valódi 
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keringését biztosítja, beleértve a szerzői 
joggal védett művek vagy egyéb 
teljesítmények hozzáférhetővé tételét is. 
Ezzel összefüggésben és a nyilvánosság 
jogbiztonságának biztosítása érdekében 
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy 
hiperhivatkozás nem minősíthető 
nyilvánossághoz közvetítési 
cselekménynek, kizárólag azokban az 
esetekben, amikor a nem üzleti célból 
létrehozott hiperhivatkozás olyan online 
szolgáltatáshoz irányítja a felhasználót, 
ahol a védett mű vagy egyéb teljesítmény 
korlátlanul elérhető anélkül, hogy ehhez 
olyan technikákat vettek volna igénybe, 
amelyek – a kerettechnika mintájára –
azon a weboldalon jelenítik meg a 
tartalmat, ahonnan a hiperhivatkozás 
származik, és feltéve, ha a 
hiperhivatkozást létrehozó személy nem 
tudta és nem volt alapos oka azt gondolni, 
hogy a védett művet vagy egyéb 
teljesítményt engedély nélkül tették közzé 
azon az online szolgáltatáson, amelyre a 
hiperhivatkozás mutat.

Or. fr

Módosítás 88
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szerzői joggal kapcsolatos uniós 
jog és különösen ezen irányelv 
alkalmazása céljából, valamint a 
jogosultak magas szintű védelmének 
garantálása érdekében fontos 
megjegyezni, hogy a nyilvánossághoz 
közvetítés és/vagy a nyilvánosság számára 
való hozzáférhetővé tétel minden esetben 
bekövetkezik, amikor hozzáférést adnak a 
normál körön kívüli személyeknek vagy 
azoknak, akik nem tartoznak az ilyen 
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hozzáférést biztosító személy családjának 
legszűkebb ismeretségi körébe, 
függetlenül attól, hogy ezek a személyek 
ugyanott vagy máshol tartózkodnak-e, 
illetve hogy a jogvédett műveket vagy 
egyéb teljesítményeket ugyanakkor vagy 
máskor tekintik-e meg.

Or. en

Módosítás 89
Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez az irányelv és ennek 
rendelkezései nem a keresőmotorokra és a 
digitális tartalom szolgáltatóira 
vonatkoznak, és jogilag nem akadályozzák 
azok tevékenységét.

Or. ro

Módosítás 90
Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Ez az irányelv elismeri a digitális 
szolgátatások felhasználóinak jogait az 
online tartalmakhoz való ingyenes 
hozzáférési lehetőségekhez.

Or. ro

Módosítás 91
Kosma Złotowski
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-
védelem szempontjából lényeges 
kivételeket és korlátozásokat ezért az új 
felhasználási módok fényében át kell 
értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken és az oktatás terén. Ez 
különösen a határokon átnyúló 
felhasználási módokat érinti, amelyek 
egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a 
digitális környezetben. Az uniós jogban 
jelenleg meglévő, a tudományos kutatás, az 
oktatás és a kulturálisörökség-védelem 
szempontjából lényeges kivételeket és 
korlátozásokat ezért az új felhasználási 
módok fényében át kell értékelni. Szöveg-
és adatbányászati technológiákra 
vonatkozó, kötelező erejű kivételeket és 
korlátozásokat kell bevezetni a 
tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A tagállamoknak lehetővé 
kell tenni, hogy az ezen irányelvben előírt 
kivételek és korlátozások hatálya alá 
tartozó felhasználások tekintetében 
átfogóbb, az uniós jogban biztosított 
kivételekkel és korlátozásokkal 
összhangban álló rendelkezéseket 
fogadjanak el vagy hagyjanak érvényben. 
A 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelvet át 
kell dolgozni.
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Or. en

Módosítás 92
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-
védelem szempontjából lényeges 
kivételeket és korlátozásokat ezért az új 
felhasználási módok fényében át kell 
értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

(5) A kutatás, az innováció, az oktatás 
és a kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, az innováció, a 
tudományos kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem szempontjából 
lényeges kivételeket és korlátozásokat 
ezért az új felhasználási módok fényében át 
kell értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. Ezért az ezen a területen 
meglévő, megfelelően működő kivételeket 
továbbra is alkalmazni lehet a 
tagállamokban, feltéve, hogy azok nem 
korlátozzák az ezen irányelvben előírt 
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kivételek vagy a korlátozások hatályát. A 
96/9/EK és a 2001/29/EK irányelvet át kell 
dolgozni.

Or. en

Módosítás 93
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-
védelem szempontjából lényeges 
kivételeket és korlátozásokat ezért az új 
felhasználási módok fényében át kell 
értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK

(5) A kutatás, az oktatás, a 
kulturálisörökség-védelem és az irodalmi 
művek nyilvános haszonkölcsönzése
területén a digitális technológiák olyan 
újfajta felhasználási lehetőségeket 
kínálnak, amelyek nem tartoznak 
egyértelműen a kivételekre és 
korlátozásokra vonatkozó jelenlegi uniós 
szabályok hatálya alá. Ezenfelül a 
2001/29/EK, a 2006/115/EK, a 96/9/EK és 
a 2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését, valamint a kreatív 
tartalmakhoz, információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférést az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás, a kulturálisörökség-
védelem és az irodalmi művek nyilvános 
haszonkölcsönzése szempontjából 
lényeges kivételeket és korlátozásokat 
ezért az új felhasználási módok fényében át 
kell értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre és tudományos kutatásra
vonatkozóan, a kulturális örökség 
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irányelvet át kell dolgozni. megőrzése, valamint az irodalmi művek 
nyilvános haszonkölcsönzése és a 
kereskedelmi forgalomból kivont művek 
terén. Az ezen irányelvben meghatározott 
kivételek és korlátozások hatálya alá nem 
tartozó felhasználási módokra továbbra is 
az uniós jogban meglévő kivételek és 
korlátozások vonatkoznak. A 96/9/EK, a 
2001/29/EK és a 2006/115/EK irányelvet 
át kell dolgozni.

Or. en

Módosítás 94
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak,
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-
védelem szempontjából lényeges 
kivételeket és korlátozásokat ezért az új 
felhasználási módok fényében át kell 
értékelni. Szöveg- és adatbányászati
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak,
amelyeket egyes tagállamok már 
figyelembe vesznek, de nem tartoznak 
egyértelműen a kivételekre és 
korlátozásokra vonatkozó jelenlegi uniós 
szabályok hatálya alá. Ezenfelül a 
2001/29/EK, a 96/9/EK és a 2009/24/EK
irányelv már most is előír egyes 
kivételeket és korlátozásokat az említett 
területeken. Az uniós jogban jelenleg 
meglévő, a tudományos kutatás, az oktatás 
és a kulturálisörökség-védelem 
szempontjából lényeges kivételeket és 
korlátozásokat ezért az új felhasználási 
módok fényében át kell értékelni.
Szövegbányászati technológiákra 
vonatkozó, fakultatív kivételeket és 
korlátozásokat kell bevezetni a 
tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
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szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

Or. fr

Módosítás 95
József Szájer, Andrea Bocskor

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-
védelem szempontjából lényeges 
kivételeket és korlátozásokat ezért az új 
felhasználási módok fényében át kell 
értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás, a könyvtárak és a 
kulturálisörökség-védelem szempontjából 
lényeges kivételeket és korlátozásokat 
ezért az új felhasználási módok fényében át 
kell értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan, valamint a 
kulturális örökség megőrzése, a 
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irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

felhasználók által generált tartalom és az 
állandóan nyilvános helyeken található 
művek többszörözése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

Or. en

Indokolás

A könyvtárak érintett létesítményekként való felvétele ésszerű, mivel fontos szerepet töltenek 
be a kutatásban, az oktatásban és a kulturális örökség megőrzésében.

Módosítás 96
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos 
kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-
védelem szempontjából lényeges 
kivételeket és korlátozásokat ezért az új 
felhasználási módok fényében át kell 
értékelni. Szöveg- és adatbányászati 

(5) A kutatás, az innováció, az oktatás 
és a kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolja a belső 
piac működését az említett területeken. Ez 
különösen a határokon átnyúló 
felhasználási módokat érinti, amelyek 
egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a 
digitális környezetben. Az uniós jogban 
jelenleg meglévő, a tudományos kutatás, az 
oktatás és a kulturálisörökség-védelem 
szempontjából lényeges kivételeket és 
korlátozásokat ezért az új felhasználási 
módok fényében át kell értékelni. Szöveg-
és adatbányászati technológiákra 
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technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

vonatkozó, kötelező erejű kivételeket és 
korlátozásokat kell bevezetni a 
tudományos kutatás és az innováció terén, 
a digitális környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

Or. en

Módosítás 97
Julia Reda, Nessa Childers, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Max Andersson, 
Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatás, az oktatás és a 
kulturálisörökség-védelem területén a 
digitális technológiák olyan újfajta 
felhasználási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek nem tartoznak egyértelműen a 
kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 
Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 
2009/24/EK irányelvben biztosított 
kivételek és korlátozások választható 
jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
belső piac működését az említett 
területeken. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a tudományos
kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-
védelem szempontjából lényeges 
kivételeket és korlátozásokat ezért az új 
felhasználási módok fényében át kell 
értékelni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 

(5) A kutatás és az innováció, az 
átalakítással járó felhasználás, az oktatás 
és a kulturális örökség területén a digitális 
technológiák olyan újfajta felhasználási 
lehetőségeket kínálnak, amelyek nem 
tartoznak egyértelműen a kivételekre és 
korlátozásokra vonatkozó jelenlegi uniós 
szabályok hatálya alá. Ezenfelül a 
2001/29/EK, a 96/9/EK és a 2009/24/EK 
irányelvben biztosított kivételek és 
korlátozások választható jellege 
kedvezőtlenül befolyásolja a belső piac 
működését. Ez különösen a határokon 
átnyúló felhasználási módokat érinti, 
amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 
bírnak a digitális környezetben. Az uniós 
jogban jelenleg meglévő, a kutatás, az 
oktatás és a kulturálisörökség-védelem 
szempontjából lényeges kivételeket és 
korlátozásokat ezért az új felhasználási 
módok fényében át kell értékelni és ki kell 
egészíteni. Szöveg- és adatbányászati 
technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 
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kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, a digitális 
környezetben történő oktatási 
szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 
örökség megőrzése céljából. Az ezen 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások hatálya alá nem tartozó 
felhasználási módokra továbbra is az uniós 
jogban meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 
a tudományos kutatás terén, az oktatási 
szemléltetésre, a felhasználók által 
előállított tartalmakra és a 
panorámaszabadságra vonatkozóan, 
valamint a kulturális örökség megőrzése és 
terjesztése céljából. Az ezen irányelvben 
meghatározott kivételek és korlátozások 
hatálya alá nem tartozó felhasználási 
módokra továbbra is az uniós jogban 
meglévő kivételek és korlátozások 
vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 
irányelvet át kell dolgozni.

Or. en

Módosítás 98
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A keresőmotorok sokféle 
szolgáltatást foglalnak magukban, 
amelyek célja elvben az, hogy a 
nyilvánosság számára lehetővé tegyék az 
interneten elszórt forrásokhoz való 
hozzáférést. Az ezen entitások által 
végrehajtott cselekmények jellege azonban 
szolgáltatásonként nagyban eltérő. Míg a 
szöveges keresőmotorok kattintással 
működő hiperszöveges linket kínálnak, 
amelynek elsődleges célja, hogy a 
felhasználókat a referencia online 
szolgáltatáshoz irányítsák, a képekre 
szakosodott keresőmotorok többsége a 
keresési eredményekben hivatkozott 
alkotásokat közvetlenül és attól az online 
szolgáltatástól függetlenül jeleníti meg, 
ahonnan az alkotások származnak.

Mivel ezt követően a képek eredeti 
formátumukban és jó minőségben 
lekérdezhetők, az ilyen keresőmotorok 
tehát a funkcióikat tekintve inkább kép 
adatbankokra hasonlítanak. A 
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képzőművészeti vagy fotóművészeti 
alkotások hasznosítása ezért a 
2001/29/EK irányelv 2. és 3. cikke 
értelmében a jogosultak engedélyétől 
függ. Tekintettel arra, hogy ezek a 
keresőmotorok jelentős számú képet 
többszöröznek vagy közvetítenek a 
nyilvánossághoz, meg kell engedni a 
tagállamok számára, hogy 
kiegyensúlyozott és méltányos 
ellentételezést biztosító megoldásokat 
valósítsanak meg.

Or. fr

Módosítás 99
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A szubszidiaritás és az arányosság 
elve értelmében azokban a 
tagállamokban, amelyekben a 
panorámajog üzleti célú használata nem 
engedélyezett, a természetes személyek 
által megvalósított építészeti alkotások és 
állandó jelleggel közterületen elhelyezett 
szobrok többszörözéseihez és 
ábrázolásaihoz mindig az alkotók, 
jogosultak vagy közös jogkezelő 
szervezetek előzetes engedélyére van 
szükség.

A 2001/29/EK irányelv végrehajtásáról 
szóló, 2015. július 9-i európai parlamenti 
állásfoglalás 37. bekezdése ezzel 
kapcsolatban kimondja, hogy előnyt 
jelenthet a több közös szabály, és 
megjegyzi, hogy indokolt lehetővé tenni a 
tagállamok számára, hogy sajátos 
kulturális és gazdasági érdekeiknek 
megfelelő jogszabályokat alkossanak.

Or. fr
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Módosítás 100
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „A méltányos, hatékony és 
versenyképes, a szerzői jogra épülő 
európai gazdaság fejlődésének 
előmozdítása a digitális egységes piacon” 
című bizottsági közlemény 
(COM(2016)0592) a hatásvizsgálattal és a 
nyilvános konzultációval összhangban 
hangsúlyozza, hogy a határon átnyúló 
problémákat vagy akadályokat illetően 
nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy az 
Uniónak a„panorámaszabadság” 
tekintetében új kivételt kellene bevezetnie. 
Az Európai Parlament az információs 
társadalomban a szerzői és szomszédos 
jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 
2001/29/EK európai parlamenti és a 
tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 
2015. július 9-i állásfoglalásában ezt az 
irányvonalat követte, és ezt a kivételt nem 
sorolta azok közé, amelyek tekintetében 
további uniós harmonizációra lenne 
szükség.

Or. en

Módosítás 101
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Frédérique Ries, António 
Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Szellemi Tulajdon 
Világszervezete (WIPO) szerzői jogi 
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szerződésének – amelynek az Unió is 
részes fele – 8. cikkében meghatározott 
elveket és szabályokat végrehajtó irányelv 
3. cikkében meghatározott 
nyilvánossághoz közvetítés joga és a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel 
joga fontos szerepet játszik az információs 
társadalomban. Az uniós jognak 
garantálnia kell annak végrehajtását és 
eredményességét, hogy magas szintű 
védelmet biztosítson a jogosultak részére.

Or. fr

Módosítás 102
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 egyedi jogai és érdekei között. 
Ezek olyan különleges esetekben 
alkalmazhatók, amelyek nem sérelmesek a 
művek vagy más teljesítmények rendes 
hasznosítására, és indokolatlanul nem 
károsítják a jogosultak jogos érdekeit. A 
tartalmakhoz, információhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés és 
terjesztésük belső piacon való 
támogatására irányuló nyilvános célt 
szintén megfelelően figyelembe kell venni 
a különböző meghatározó érdekek 
mérlegelésekor.

Or. en

Módosítás 103
Daniel Buda
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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) (A magyar változatot nem érinti.)
Ezek kizárólag olyan különleges esetekben 
alkalmazhatók, amelyek nem sérelmesek a 
művek vagy más teljesítmények rendes 
hasznosítására, és indokolatlanul nem 
károsítják a jogosultak jogos érdekeit. A 
kivételek emellett olyan feltételeket is 
tartalmaznak, amelyek a piacok 
működésének fenntartására és a 
jogosultak érdekeinek megóvására, illetve 
az alkotás és beruházás ösztönzésére 
szolgálnak.

Or. ro

Módosítás 104
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 
az esetek különösen az oktatáshoz, az 
ismeretekhez és a kulturális örökséghez 
való hozzáférést és ekképpen általában a 
közérdeket érintik.

Or. en
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Módosítás 105
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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
kivételeknek és korlátozásoknak
méltányos egyensúlyt kell biztosítaniuk
egyrészről a szerzők és más jogosultak, 
másrészről a felhasználók jogai és érdekei 
között. Ezek kizárólag különleges 
esetekben lennének alkalmazhatók, és nem
lehetnek sérelmesek a művek vagy más 
teljesítmények rendes hasznosítására, és 
indokolatlanul nem károsíthatják a 
jogosultak jogos érdekeit.

Or. fr

Módosítás 106
Julia Reda

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. 
Ezeket kizárólag olyan különleges 
esetekben való alkalmazásra szánták, 
amelyek nem sérelmesek a művek vagy 
más teljesítmények rendes hasznosítására, 
és indokolatlanul nem károsítják a 
jogosultak jogos érdekeit.

Or. en

Módosítás 107
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Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A fogyasztók, azon túlmenően, 
hogy felhasználók, különösen a digitális 
környezetben egyre gyakrabban lépnek fel 
az általuk létrehozott művek szerzőiként és 
terjesztőiként, akkor is, ha nonprofit 
alapon végzik e tevékenységet.

Or. it

Módosítás 108
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A műszaki intézkedések 
2001/29/EK irányelvben előírt védelme 
továbbra is elengedhetetlen az uniós jog 
alapján szerzőknek és egyéb jogosultaknak 
biztosított jogok védelméhez és tényleges 
gyakorlásához. Ezt a védelmet 
változatlanul fenn kell tartani, de egyúttal 
arról is gondoskodni kell, hogy a műszaki 
intézkedések alkalmazása ne akadályozza 
meg az ezen irányelvben meghatározott 
kivételek és korlátozások igénybevételét, 
amelyek különösen az online környezetben 
lényegesek. A jogosultak számára lehetővé 
kell tenni, hogy ennek érdekében önkéntes 
intézkedéseket hozzanak. Meg kell hagyni 
nekik a lehetőséget, hogy szabadon 
válasszák meg, milyen formában és 
módon biztosítják az ezen irányelvben 
foglalt kivételek és korlátozások 
kedvezményezettjeinek az e kivételek és 
korlátozások kihasználására szolgáló 
eszközöket, amennyiben azok 
helyénvalóak. Önkéntes intézkedések 

(7) A műszaki intézkedések 
2001/29/EK irányelvben előírt védelme azt 
a célt szolgálja, hogy az uniós jog alapján 
gondoskodjanak a szerzőknek és egyéb 
jogosultaknak biztosított jogok védelméről
és tényleges gyakorlásáról. E védelem 
hatókörét ki kell igazítani annak 
biztosítása érdekében, hogy a műszaki 
intézkedések alkalmazása ne akadályozza 
meg az ezen irányelvben meghatározott 
kivételek és korlátozások igénybevételéhez 
fűződő felhasználói jogokat, amelyek 
különösen az online környezetben 
lényegesek. A jogosultak gyakran 
nincsenek a legjobb helyzetben ahhoz, 
hogy ennek érdekében önkéntes 
intézkedéseket hozzanak, mivel a 
technológiai védelmi intézkedéseket a 
leggyakrabban a jogosultaktól eltérő 
szervezetek léptetik életbe. Az értéklánc 
minden szereplőjének biztosítania kell az 
ezen irányelvben, valamint a 96/9/EK, a 
2001/29/EK, a 2009/24/EK és a 
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hiányában a tagállamoknak a 2001/29/EK 
irányelv 6. cikke (4) bekezdésének első 
albekezdése szerint kell megtenniük a 
megfelelő intézkedéseket.

2012/28/EU irányelvben foglalt kivételek 
és korlátozások kedvezményezettjeinek az 
e kivételek és korlátozások kihasználására 
szolgáló eszközöket. A tagállamoknak a 
2001/29/EK irányelv 6. cikke (4) 
bekezdésének első albekezdése szerint kell 
megtenniük a megfelelő intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 109
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A műszaki intézkedések 
2001/29/EK irányelvben előírt védelme 
továbbra is elengedhetetlen az uniós jog 
alapján szerzőknek és egyéb jogosultaknak 
biztosított jogok védelméhez és tényleges 
gyakorlásához. Ezt a védelmet 
változatlanul fenn kell tartani, de egyúttal 
arról is gondoskodni kell, hogy a műszaki 
intézkedések alkalmazása ne akadályozza 
meg az ezen irányelvben meghatározott 
kivételek és korlátozások igénybevételét, 
amelyek különösen az online környezetben 
lényegesek. A jogosultak számára lehetővé 
kell tenni, hogy ennek érdekében önkéntes 
intézkedéseket hozzanak. Meg kell hagyni 
nekik a lehetőséget, hogy szabadon 
válasszák meg, milyen formában és módon 
biztosítják az ezen irányelvben foglalt 
kivételek és korlátozások 
kedvezményezettjeinek az e kivételek és 
korlátozások kihasználására szolgáló 
eszközöket, amennyiben azok 
helyénvalóak. Önkéntes intézkedések 
hiányában a tagállamoknak a 2001/29/EK 
irányelv 6. cikke (4) bekezdésének első 
albekezdése szerint kell megtenniük a 
megfelelő intézkedéseket.

(7) A műszaki intézkedések 
2001/29/EK irányelvben előírt védelme 
továbbra is fontos az uniós jog alapján 
szerzőknek és egyéb jogosultaknak 
biztosított jogok védelméhez és tényleges 
gyakorlásához. Ezt a védelmet 
változatlanul fenn kell tartani, de egyúttal 
arról is gondoskodni kell, hogy a műszaki 
intézkedések alkalmazása ne akadályozza 
meg vagy ne hátráltassa valamilyen 
módon az ezen irányelvben meghatározott 
kivételek és korlátozások igénybevételét, 
amelyek különösen az online környezetben 
lényegesek. A jogosultak számára lehetővé 
kell tenni, hogy ennek érdekében hatékony
önkéntes intézkedéseket hozzanak. Meg 
kell hagyni nekik a lehetőséget, hogy 
szabadon válasszák meg, milyen formában 
és módon biztosítják az ezen irányelvben 
foglalt kivételek és korlátozások 
kedvezményezettjeinek az e kivételek és 
korlátozások tényleges kihasználására 
szolgáló eszközöket, amennyiben azok 
átláthatóak, megkülönböztetéstől 
mentesek és arányosak. Hatékony
önkéntes intézkedések hiányában a 
tagállamoknak a 2001/29/EK irányelv 6. 
cikke (4) bekezdésének első albekezdése 
szerint kell megtenniük a megfelelő 
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intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 110
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Irányelvre irányuló javaslat
7 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 2001/29/EK irányelv 6. cikkének 
(4) bekezdését frissíteni kell egyrészről 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
műszaki intézkedések alkalmazása ne 
akadályozza meg az ezen irányelvben, 
valamint a 2001/29/EK, a 96/9/EK, a 
2009/24/EK vagy a 2012/28/EU 
irányelvben meghatározott kivételek és 
korlátozások igénybevételét, másrészről 
annak figyelembevétele érdekében, hogy a 
jogosultak a piacon gyakran nem tudják a 
kivételek vagy korlátozások 
kedvezményezettjei számára elérhetővé 
tenni az adott kivétel vagy korlátozás 
kihasználásának eszközeit, mivel a 
műszaki védelmi intézkedéseket általában 
nem maguk a jogosultak alkalmazzák, 
hanem a tartalmat a felhasználóknak 
biztosító harmadik fél szolgáltatók, mint 
az online piacterek, amelyek némelyike 
meghatározó piaci szerepet tölt be. Az, 
hogy a felhasználók nem tudnak élni a 
szerzői jogi kivételek és korlátozások 
keretében őket megillető jogokkal, nem 
csupán a felhasználók alapvető jogaira 
hat kedvezőtlenül, de a jogosultak 
számára is káros, akik gyakran gyengébb 
tárgyalási pozícióban találják magukat a 
digitális tartalmakat szolgáltatókkal 
szemben, különösen akkor, amikor a 
fogyasztók műszaki intézkedések 
alkalmazása révén az adott értékesítő által 
kínált termékekhez és szolgáltatásokhoz 
vannak kötve. Ezért nem elegendő azt 
megkövetelni a tagállamoktól, hogy 
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csupán azon jogosultak számára írjanak 
elő kötelezettségeket, akik általában nem 
tudják eltávolítani a harmadik felek által 
a műveikre alkalmazott műszaki védelmi 
intézkedéseket. Továbbá a műszaki 
védelmi intézkedések megkerülésének a 
szerzői jogok és szomszédos jogok alóli 
kivételek és korlátozások élvezése céljából 
mentesülnie kell a 2001/29/EK irányelv 6. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt 
tényleges műszaki intézkedések általános 
törvényi védelme alól. Ezenfelül tisztázni 
kell a „műszaki intézkedéseknek” a 
2001/29/EK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározását, mivel nem 
tartalmaz a szerzői jogok alóli kivételek és 
korlátozások keretében történő 
engedélyezett használatra vonatkozó 
korlátozó intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 111
Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 112
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. A szöveg- és 
adatbányászat nagy mennyiségű, 
digitálisan tárolt információ olvasását és 
elemzését teszi lehetővé, hogy új 
ismeretekre tegyenek szert, és új 
tendenciákat ismerjenek fel.
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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.

Or. en

Módosítás 113
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával nagy mennyiségű információ
dolgozható 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 az 
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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.

innováció és a felfedezés valamennyi 
területen történő ösztönzése érdekében 
tisztázni kell a szöveg- és adatbányászat 
céljából készített másolatok jogszerűségét.
Egy Unió-szerte érvényes kötelező kivétel 
hiányában, a szöveg- és adatbányászatot 
végző valamennyi szervezet, köztük a 
kutatóhelyek, például az egyetemek és a 
kutatóintézetek jogbizonytalansággal 
szembesülnek, mivel nem világos, hogy 
milyen mértékben végezhetnek szöveg- és 
adatbányászatot a különböző tartalmakban. 
A szöveg- és adatbányászat 
megvalósításához először hozzá kell férni 
az információhoz, majd pedig 
többszörözni kell azt. Általában csak az 
információ szabványosítása után 
dolgozható fel az információ szöveg- és 
adatbányászat révén. Ha van 
információhoz való jogszerű hozzáférés, 
az információ szabványosításakor valósul 
meg a szerzői joggal védett felhasználás, 
mivel ez az információ formátumának 
megváltoztatásával vagy az információ 
adatbázisból olyan formátumba történő 
kinyerésével vezet többszörözéshez, 
amelyen szöveg- és adatbányászat 
végezhető el. A szöveg- és adatbányászati 
technológia használatakor a szerzői
joggal kapcsolatos eljárás 
következésképpen nem maga a szöveg- és 
adatbányászati eljárás, amely a digitálisan 
tárolt, szabványosított információ 
olvasásából és elemzéséből áll, hanem a 
hozzáférési eljárás és az az eljárás, 
amellyel megtörténik az információ 
szabványosítása az információ 
automatizált számítógépes elemzésének 
lehetővé tétele céljából. A szerzői joggal 
védett információhoz való hozzáférési 
eljárást – legyen szó művekről vagy egyéb 
teljesítményekről – már szabályozták a
szerzői jogi vívmányokban. Bizonyos 
esetekben a szöveg- és adatbányászat 
szerzői jogi és/vagy sui generis 
adatbázisjogi védelem alatt álló műveket 
érinthet. A szöveg- és adatbányászat 
végezhető szerzői joggal nem védett 
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tényeken vagy adatokon.

Or. en

Módosítás 114
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával kutatási céllal nagy 
mennyiségű információ dolgozható 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 és a versenyképességet. Az 
Unióban viszont, amikor a kutatásokat 
oktatási intézmények vagy szervezetek,
például egyetemek, állami intézmények, 
kulturális örökséget ápoló intézmények és 
kutatóintézetek végzik, jogbizonytalanság 
tapasztalható, 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 
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engedélyre. szöveg- és adatbányászat végezhető szerzői 
joggal nem védett tényeken vagy adatokon, 
ilyen esetben pedig nincs szükség 
engedélyre.

Or. en

Módosítás 115
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával nagy mennyiségű digitálisan 
tárolt információ dolgozható fel, hogy új 
ismeretekre tegyenek szert, és új 
tendenciákat ismerjenek fel. A szöveg- és 
adatbányászati technológiák már az egész
digitális gazdaságban elterjedtek, és széles 
körű egyetértés van a tekintetben, hogy a 
szöveg- és adatbányászat különösen 
hasznos lehet nemcsak a kutatói 
társadalom, hanem az induló innovatív 
vállalkozások számára is, és ezáltal 
ösztönözheti az innovációt. 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. Ilyen esetekben a 
kutatóhelyek, például az egyetemek és a 
kutatóintézetek, illetve a szöveg- és 
adatbányászatot fő eszközükként használó 
vállalkozások jogbizonytalansággal 
szembesülnek, mivel nem világos, hogy 
milyen mértékben végezhetnek szöveg- és 
adatbányászatot a különböző tartalmakban. 
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szöveg- és adatbányászat végezhető szerzői 
joggal nem védett tényeken vagy adatokon, 
ilyen esetben pedig nincs szükség 
engedélyre.

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.

Or. en

Módosítás 116
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. Bár e 
technológiák használatával a kutatók nagy 
mennyiségű információt dolgozhatnak fel, 
hogy új ismeretekre tegyenek szert, és új 
tendenciákat ismerjenek fel, a 
felhasználásukat szabályozni kell és azt 
kizárólag a nem üzleti jellegű 
felhasználásra kell korlátozni, elsősorban 
az adatelemzés terén. Noha a 
szövegbányászat a kutatás és az innováció 
terén hasznosnak bizonyulhat, nem 
sértheti aránytalan mértékben a szerzői 
jogokat a pedagógiai cél helyébe lépő 
haszonszerzés logikája alapján. 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 
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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.

szöveg- és adatbányászat végezhető szerzői 
joggal nem védett tényeken vagy adatokon, 
ilyen esetben pedig nincs szükség 
engedélyre.

Or. fr

Módosítás 117
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával a polgárok, az induló 
innovatív vállalkozások, a kutatók és az 
újságírók 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 hasznos lehet a 
polgárok, a tudomány, a vállalkozások, a 
kutatói társadalom és az újságírás számára 
is, és ezáltal ösztönözheti az innovációt. Az 
Unióban viszont a tartalmakhoz 
engedélyezett hozzáféréssel rendelkező 
egyének és jogi személyek
jogbizonytalansággal szembesülnek, mivel 
nem világos, hogy milyen mértékben 
végezhetnek szöveg- és adatbányászatot 
ezekben a tartalmakban. Bizonyos 
esetekben a szöveg- és adatbányászat 
szerzői jogi, illetve sui generis 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 118
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
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 a kutatóintézetek, az 
egyetemek, az egyetemi könyvtárak, a 
múzeumok és a laboratóriumok
jogbizonytalansággal szembesülnek, mivel 
nem világos, hogy milyen mértékben 
végezhetnek szöveg- és adatbányászatot a 
különböző tartalmakban. Bizonyos 
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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.

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.

Or. de

Módosítás 119
Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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. 
Bármely, jogszerű hozzáféréssel 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
végezhet szöveg- és adatbányászatot.

Or. en

Módosítás 120
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
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, azok könyvtárai, 
múzeumai és laboratóriumai
jogbizonytalansággal szembesülnek, mivel 
nem világos, hogy milyen mértékben 



AM\1123343HU.docx 45/163 PE603.009v01-00

HU

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.

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.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek könyvtárai, múzeumai és 
laboratóriumai szintén a kivétel hatálya alá tartoznak.

Módosítás 121
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 vagy jogszerűen 
hozzáférhető tényeken vagy adatokon, 
ilyen esetben pedig nincs szükség 
engedélyre.

Or. fr

Módosítás 122
Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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, 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 123
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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.

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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 felhasználók – köztük 
az állami és magánszervezetek, illetve a 
magánszemélyek egyaránt – jogszerűen is 
férnek hozzá a tartalomhoz, például 
internethez való hozzáférés vagy
kiadványra való előfizetés vagy nyílt 
hozzáférést biztosító engedély alapján, 
előfordulhat, hogy engedélyük nem terjed 
ki a szöveg- és adatbányászatra. Mivel az 
üzleti szférában és a kutatás terén egyre 
nagyobb mértékben támaszkodnak digitális 
technológiákra, fennáll a veszélye annak, 
hogy globálisan romlani fog az Unió 
versenyhelyzete, intézkedéseket kell tehát 
tenni a szöveg- és adatbányászattal 
kapcsolatos jogbizonytalanság orvoslására. 
Fontos elismerni, hogy a szöveg- és 
adatbányászati technológiák az új 
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ismeretek, az innováció és a felfedezés 
előmozdítását illetően minden területen 
lehetőségeket rejtenek magukban, továbbá 
hogy e technológiák szerepet játszanak a 
digitális gazdaság folyamatos 
fejlesztésében, jogszerű hozzáférés esetén 
kivételt biztosítva a szöveg- és 
adatbányászat céljából végzett 
többszörözés és információkinyerés 
számára.

Or. en

Módosítás 124
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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.

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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 jogszerűen is férnek 
hozzá a tartalomhoz, 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, 
intézkedéseket kell tehát tenni a szöveg- és 
adatbányászattal kapcsolatos 
jogbizonytalanság orvoslására. A digitális 
gazdaságot és annak növekedését illetően 
fontos elismerni, hogy a szöveg- és 
adatbányászat kedvezően hat az 
innovációra, illetve előmozdíthatja az 
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uniós digitális gazdaság továbbfejlődését, 
jogszerű hozzáférés szerzése esetén 
kivételt biztosítva a szöveg- és 
adatbányászat céljából végzendő 
többszörözés és információkinyerés 
számára.

Or. en

Módosítás 125
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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.

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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 szöveg- és 
adatbányászati technológiák 
használatához, amelyek a tudományos
kutatás területén messze túlmutató 
jelentőséggel bírnak. Ezenfelül még ha 
jogszerűen is férnek hozzá a tartalomhoz, 
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 az európai nyitott 
tudományra vonatkozó menetrendben 
felvázolt cselekvési irányok tekintetében 
is, 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 
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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.

Or. en

Módosítás 126
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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.

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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 uniós jogon belüli
orvoslására, biztosítva azonban, hogy a 
tagállamokban továbbra is biztosítani 
lehessen szöveg- és adatbányászati 
kivételeket.

Or. en
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Módosítás 127
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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.

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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 az egyének és a jogi 
személyek engedéllyel is rendelkeznek is a 
tartalomhoz való hozzáféréshez, például 
kiadványra való előfizetés vagy nyílt 
hozzáférést biztosító engedély alapján, 
előfordulhat, hogy engedélyük nem terjed 
ki a szöveg- és adatbányászatra. Mivel 
mind a kutatás terén, mind az üzleti 
szférában 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.

Or. en

Módosítás 128
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
tudományos kutatási célú felhasználási 
módokra kiterjedő kivételeket és 
korlátozásokat, amelyek szöveg- és 

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
tudományos kutatási célú felhasználási 
módokra kiterjedő kivételeket és 
korlátozásokat, amelyek szöveg- és 
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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.

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 legálisan megszerzett
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.

Or. en

Módosítás 129
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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, 

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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 jogszerű 
hozzáférést is szereztek 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 
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fennáll a veszélye annak, hogy romlani fog 
az Unió versenyhelyzete kutatási 
térségként, intézkedéseket kell tehát tenni a 
szöveg- és adatbányászattal kapcsolatos 
jogbizonytalanság orvoslására.

technológiákra, fennáll a veszélye annak, 
hogy romlani fog az Unió versenyhelyzete 
kutatási térségként, intézkedéseket kell 
tehát tenni a szöveg- és adatbányászattal 
kapcsolatos jogbizonytalanság orvoslására.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kölcsönzött tartalommal vagy a más szerzői jogi kivételen keresztül elért 
tartalommal nem kívánunk foglalkozni, és a szoftverekről szóló 2009/24/EK irányelv 5. 
cikkében foglalt, bevált fogalomra való hivatkozás helyénvalónak tűnik.

Módosítás 130
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
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.

(9) Egyes nemzeti jogrendszerek, 
valamint az uniós jog már biztosít 
bizonyos, tudományos kutatási célú 
felhasználási módokra kiterjedő kivételeket 
és korlátozásokat, amelyek
szövegbányászati cselekményekre is 
alkalmazhatók. A szerzői jog elvének 
sértetlensége érdekében e kivételeknek 
fakultatívaknak kell maradniuk. 
Ugyanakkor még ha a kutatók jogszerűen
szereztek is hozzáférést a tartalomhoz, 
például kiadványra való előfizetés vagy 
nyílt hozzáférést biztosító engedély 
alapján, engedélyüknek ki kellene 
terjednie a szövegbányászatra. Mivel
ugyanis a kutatás terén egyre nagyobb 
mértékben támaszkodnak digitális 
technológiákra, fennáll a veszélye annak, 
hogy a szövegbányászat esetleges 
lehetetlenné válása miatt romlani fog az 
Unió tagállamainak versenyképessége
kutatási térségként, intézkedéseket kell 
tehát tenni az ezeket körülvevő
jogbizonytalanság orvoslására.
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Or. fr

Módosítás 131
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
9 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Ezen túlmenően széles körű az 
egyetértés abban, hogy a szabványosított 
információhoz olyan formátumban való 
hozzáférés, amely lehetővé teszi annak 
szöveg- és adatbányászatát, különösen a 
kutatói társadalom számára lehet teljes 
egészében hasznos, ideértve a kisebb 
kutatóhelyeket is, különösen azokat, 
amelyeknél nincs jogszerű hozzáférés a 
tartalomhoz, például kiadványokra való 
előfizetés vagy nyílt hozzáférést biztosító 
engedély alapján. Az Unióban a 
kutatóhelyek, például az egyetemek és a 
kutatóintézetek kihívásokkal 
szembesülnek a nagy mennyiségű, 
digitálisan tárolt információhoz való 
jogszerű hozzáférés tekintetében, amely az 
új ismeretek szöveg- és adatbányászat 
igénybevételével történő felkutatásához 
szükséges.

Or. en

Módosítás 132
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
9 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ezen túlmenően széles körű az 
egyetértés abban, hogy az információhoz 
olyan formátumban való hozzáférés, 
amely lehetővé teszi annak szöveg- és 
adatbányászatát, különösen a kutatói 
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társadalom számára lehet teljes egészében 
hasznos, ideértve a kisebb kutatóhelyeket 
is, különösen azokat, amelyeknél nincs 
jogszerű hozzáférés a tartalomhoz, 
például kiadványokra való előfizetés vagy 
nyílt hozzáférést biztosító engedély 
alapján. Az Unióban a kutatóhelyek, 
például az egyetemek és a kutatóintézetek, 
valamint a kutatást támogató szervezetek, 
köztük a könyvtárak és a kulturális 
örökséget ápoló intézmények kihívásokkal 
szembesülnek a nagy mennyiségű, 
digitálisan tárolt információhoz való 
jogszerű hozzáférés tekintetében, amely az 
új ismeretek szöveg- és adatbányászattal 
történő felkutatásához szükséges. Sok 
másfajta tartalom is létezik, például 
kereskedelmi kiadványok, filmek, 
hanganyagok, a tágabb internet, amelyek 
szintén a szöveg- és adatbányászat 
keretében végzett elemzés tárgyát képezik, 
amelyek esetében szintén nehézségekbe 
ütközhet a hozzáférés, illetve a jogosultak 
kevésbé tudnak műveikről 
felhasználóbarát formátumú változatot 
készíteni.

Or. en

Módosítás 133
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9а) Ezen túlmenően széles körű az 
egyetértés abban, hogy az információhoz 
olyan formátumban való hozzáférés, 
amely lehetővé teszi annak szöveg- és 
adatbányászatát, különösen a kutatói 
társadalom számára lehet teljes egészében 
hasznos, ideértve a kisebb kutatóhelyeket 
is, különösen azokat, amelyeknél nincs 
jogszerű hozzáférés a tartalomhoz, 
például kiadványokra való előfizetések 
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vagy nyílt hozzáférést biztosító engedélyek 
alapján. Az Unióban a kutatóhelyek, 
például az egyetemek és a kutatóintézetek, 
valamint a kutatást támogató olyan 
szervezetek, mint a közkönyvtárak és a 
kulturális örökséget ápoló intézmények, 
nehézségekkel szembesülnek a nagy 
mennyiségű, digitálisan tárolt 
információhoz való jogszerű hozzáférés
tekintetében, amely az új ismeretek 
szöveg- és adatbányászattal történő 
felkutatásához szükséges.

Or. bg

Módosítás 134
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
9 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az állami finanszírozással 
létrehozott tudományos adatokat nyílt 
formátumban elérhetővé kell tenni, hogy 
a kutatók, a polgárok és a vállalatok 
hozzáférhessenek az adatokhoz, illetve 
ismételten hasznosíthassák azokat, 
ideértve a szöveg- és adatbányászat 
végzését is. E kötelezettségnek a nyílt 
hozzáférésű adatokhoz kapcsolódóan 
felhatalmazást kell teremtenie a kutatók 
és az európai kkv-k és induló innovatív 
vállalkozások javára. Az európai 
innováció előmozdítása érdekében a 
szöveg- és adatbányászat lehetővé tételére 
vonatkozó vezérelveket a Horizont 2020 
keretprogram keretében a nyílt 
hozzáférésű kutatási adatokra 
vonatkozóan bevezetett kísérleti projekt 
irányvonalai mentén további vizsgálatnak 
kell alávetni. A szöveg- és 
adatbányászatra vonatkozó kivételnek 
minden adatforrásra ki kell terjednie, 
ideértve az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
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szolgáltatók által tárolt adatokat, hogy 
elkerülhetők legyenek az összevont és 
versenyellenes kutatási modellek.

Or. en

Módosítás 135
Tadeusz Zwiefka

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 
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.

törölve

Or. en

Módosítás 136
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

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 

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében szöveg- és adatbányászat 
céljából kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
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kivétel nem érintheti 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. A 
kutatóhelyek számára is előnyös lesz a 
kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre.

megakadályozásának joga alól, amelyet 
nem szabad ellenszolgáltatáshoz kötni, 
mivel a kivétel jellegét és hatókörét 
figyelembe véve a kár minimális lenne.
Egy további kötelező erejű kivételnek 
lehetővé kell tennie a kutatóhelyek 
számára, hogy olyan formátumban 
férjenek hozzá a szabványosított 
információhoz, amely lehetővé teszi annak 
szöveg- és adatbányászatát, azzal a 
feltétellel, hogy ezt az eljárást a kutatóhely 
végzi. A jogosultak ezért a kivételért nem 
követelhetnek olyan ellenszolgáltatást, 
amely meghaladja a szabványosítási 
eljárás költségeihez képest szükséges és 
arányos mértéket. A kutatóhelyeknek is 
élvezniük kell az e kivétellel járó 
előnyöket abban az esetben, ha köz-
magán társulást hoznak létre. Ezek 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.

Or. en

Módosítás 137
Jens Rohde

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 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 
változatlanul alkalmazandó a hatályán 

(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 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 
változatlanul alkalmazandó a hatályán 
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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.

túlmutató másolatkészítéssel nem járó 
szöveg- és adatbányászati technikákra. A 
szöveg- és adatbányászathoz szükséges 
tartalom indokolatlan terjesztésének 
elkerülése érdekében a kutatóhelyek 
megsemmisítik a szöveg- és adatbányászat 
céljából többszörözött tartalmat, miután 
befejezték a kutatáshoz szükséges 
valamennyi műveletet. A kutatóhelyek 
számára is előnyös lesz a kivétel abban az 
esetben, ha köz-magán társulást hoznak 
létre, feltéve, hogy az elvégzett szöveg- és 
adatbányászati műveletek közvetlenül 
kapcsolódnak az adott társulás keretében 
elvégzett kutatás céljához.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a szöveg- és adatbányászat céljából biztosított hozzáférés korlátozott az 
említett cél tekintetében, és ily módon minden többszörözött tartalmat meg kell semmisíteni a 
szöveg- és adatbányászati projekt végeztével. A köz-magán társulások bevonását a kutatás 
céljára kell korlátozni, és nem terjedhet ki az adatbányászat révén megszerzett tartalommal 
kereskedelmi értéket létrehozó magántársaságokra.

Módosítás 138
József Szájer, Andrea Bocskor

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 
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 

(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 
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 
szöveg- és adatbányászathoz szükséges 
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kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre.

tartalom indokolatlan terjesztésének 
elkerülése érdekében a kutatóhelyek 
megsemmisítik a szöveg- és adatbányászat 
céljából többszörözött tartalmat, miután 
befejezték a kutatáshoz szükséges 
valamennyi műveletet. A kutatóhelyek 
számára is előnyös lesz a kivétel abban az 
esetben, ha köz-magán társulást hoznak 
létre, feltéve, hogy az elvégzett szöveg- és 
adatbányászati műveletek közvetlenül 
kapcsolódnak az adott társulás keretében 
elvégzett kutatás céljához.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos kerülni a jogvédett művek indokolatlan terjesztését.

Módosítás 139
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 
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.

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani minden – természetes és jogi –
személy számára a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól. Az új 
kivétel nem érintheti 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. 
Ösztönözni kell az adatbázisokhoz pusztán 
szöveg- és adatbányászat céljából való 
kiterjesztett hozzáférés biztosítására 
irányuló, érdekeltek közötti párbeszédet 
ott, ahol jelenleg a kutatóhelyek nem 
rendelkeznek jogszerű hozzáféréssel az 
eredeti művekhez.
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Or. en

Módosítás 140
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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 
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.

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól. Az új 
kivétel csak a nem üzleti célból végzett
szöveg- és adatbányászati eljárásokra 
alkalmazandó. A jogosultakat továbbra is 
fel kell jogosítani arra, hogy engedélyeket 
dolgozzanak ki és kifizetéseket kapjanak.

Or. en

Módosítás 141
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 
változatlanul alkalmazandó a hatályán 

(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 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 
változatlanul alkalmazandó a hatályán 
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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.

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, feltéve, hogy a 
társulásban részt vevő vállalkozások is 
jogszerű hozzáféréssel rendelkeznek a 
művekhez és egyéb teljesítményekhez.

Or. de

Módosítás 142
Constance Le Grip

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 
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.

(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 
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, feltéve, hogy 
magánpartnereket is bevonnak e 
nonprofit alapon működő társulásokba.

Or. en

Módosítás 143
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés



AM\1123343HU.docx 63/163 PE603.009v01-00

HU

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 
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.

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a kutatóhelyeknek és a 
közkönyvtáraknak, hogy olyan 
formátumban férjenek hozzá a szöveghez, 
amely lehetővé teszi az információk 
kinyerését belőle. Ez az új kivétel nem 
érintheti 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. A kutatóhelyek
és a közkönyvtárak számára is előnyös lesz 
a kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre.

Or. bg

Módosítás 144
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 
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.

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében fakultatív kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog alól. Az új 
kivétel nem érintheti 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. A 
kutatóhelyek számára is előnyös lesz a 
kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre.

Or. fr
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Módosítás 145
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 
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.

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kutatási célból 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 
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 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
annak meghatározására, hogy a kutatók 
is élvezhessék a kivétel előnyeit abban az 
esetben, ha köz-magán társulást hoznak 
létre.

Or. en

Módosítás 146
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól, ideértve a 
nyers adatokat is. Az új kivétel nem 
érintheti a 2001/29/EK irányelv 5. 
cikkének (1) bekezdése szerinti időleges 
többszörözési cselekményekre vonatkozó, 
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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.

kötelező erejű kivételt, amely változatlanul 
alkalmazandó a hatályán túlmutató 
másolatkészítéssel nem járó szöveg- és 
adatbányászati technikákra. A jogi 
személyek számára is előnyös lehet a 
kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre.

Or. en

Módosítás 147
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 
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.

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól. A 
kutatóhelyek számára is előnyös lesz a 
kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre. Az új kivétel nem 
érintheti 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.

Or. en

Módosítás 148
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Figyelembe kellene venni, hogy a 



PE603.009v01-00 66/163 AM\1123343HU.docx

HU

technológiai innováció hozzájárulhat a 
jogszabályok elavulásához, ezért ennek 
megakadályozása érdekében 
egyszerűsíteni és korszerűsíteni kell a 
szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 
szabályozási keretet egy, a kivételek és a 
korlátozások értelmezésére vonatkozó 
nyitott norma bevezetésével.

Or. it

Módosítás 149
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Köz-magán társulások keretében 
egy magánszervezet közreműködésére 
csak akkor kerülhet sor, ha a szervezet 
nem üzleti célt szolgál és jogszerű 
hozzáféréssel rendelkezik a tartalomhoz.

Or. fr

Módosítás 150
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 

törölve
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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 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

Or. en

Módosítás 151
Tadeusz Zwiefka

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 

törölve
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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 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

Or. en

Módosítás 152
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

törölve
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tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

Or. en

Módosítás 153
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

(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 
nem üzleti alapon vagy államilag elismert, 
közérdekű célért tevékenykednek. E 
közérdekű célt tükrözheti például a 
közfinanszírozás, illetve a nemzeti 
jogszabályokban vagy közbeszerzési 
szerződésekben foglalt rendelkezések. A 
szöveg- és adatbányászatot üzleti célból 
végző kutatóhelyek ezen irányelv 
alkalmazásában nem tekintendők 
kutatóhelynek. Ezen irányelv 
alkalmazásában ugyanakkor nem 
tekinthetők kutatóhelynek azok a 
szervezetek, amelyek felett üzleti 
vállalkozások a szerkezeti felépítésre, 
például részvényesi vagy tagi minőségükre 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, jelentős befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
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eredményeihez. Azok a kutatóhelyek, 
amelyek köz-magán társulás részeként 
folytatnak szöveg- és adatbányászatot, 
igénybe vehetik a kivételt, feltéve, hogy 
nonprofit és nem üzleti alapon működnek. 
Ezért a köz-magán társulás részeként 
szöveg- és adatbányászatot üzleti céllal 
végző kutatóhelyek által használt 
tartalmakat a kereskedelmi partnerüknek 
jogszerűen meg kell szereznie.

Or. en

Módosítás 154
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 

(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, nem üzleti alapon vagy 
államilag elismert, közérdekű célért 
tevékenykednek. Ez többek között az 
egyetemekre, az egyetemi könyvtárakra és 
a múzeumokra vonatkozik, amennyiben 
az oktatási program vagy a tudományos 
kutatás jelenti az elsődleges célt. A
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 nyereségszerzés 
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hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

céljából ruháznak be szöveg- és 
adatbányászatba, vagy 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. Abban 
az esetben, ha egy kutatóhely köz-magán 
társulás keretében üzleti vállalkozás 
javára végez szöveg- és adatbányászatot, 
akkor az adott üzleti vállalkozásnak is 
jogszerű hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
művekhez és egyéb teljesítményekhez.

Or. de

Módosítás 155
Jens Rohde

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 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 és nem üzleti alapon vagy 
államilag elismert, közérdekű célért 
tevékenykednek. E közérdekű célt 
tükrözheti például a közfinanszírozás, 
illetve a nemzeti jogszabályokban vagy 
közbeszerzési szerződésekben foglalt 
rendelkezések. E kutatóhelyek közé 
tartoznak az államilag finanszírozott 
egyetemek, ideértve az egyetemi 
könyvtárakat, múzeumokat és 
laboratóriumokat is, amennyiben azok 
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tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

elsődleges célja oktatási szolgáltatások 
nyújtása vagy tudományos kutatás 
végzése. Ezen irányelv alkalmazásában 
nem tekinthetők kutatóhelynek azok a 
szervezetek, amelyek üzleti hasznot
kívánnak szerezni a szöveg- és 
adatbányászattal kapcsolatos 
beruházásaikból. Ezen irányelv 
alkalmazásában ugyanakkor nem 
tekinthetők kutatóhelynek azok a 
szervezetek, amelyek felett üzleti 
vállalkozások a szerkezeti felépítésre, 
például részvényesi vagy tagi minőségükre 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, jelentős befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek könyvtárai, múzeumai és 
laboratóriumai szintén a kivétel hatálya alá tartoznak. Azok a kutatóhelyek, amelyek üzleti 
hasznot kívánnak szerezni a szöveg- és adatbányászati termékükből, nem élhetnek a szöveg- és 
adatbányászatra vonatkozó kivétellel.

Módosítás 156
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

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 

(11) Az Unió-szerte működő 
kutatóhelyek különféle típusú és méretű
szervezeteket foglalnak magukban, 
amelyek elsődlegesen tudományos 
kutatásokat végeznek, vagy a kutatások 
mellett oktatási szolgáltatásokat is 
nyújtanak. E szervezetek sokféleségére, 
például a tartalmakhoz csupán korlátozott 
hozzáféréssel rendelkező kis 
kutatóhelyekre tekintettel fontos, hogy a 
jogosultak szöveg- és adatbányászat 
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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 tekintettel ellenőrzés 
gyakorlását lehetővé tevő, döntő 
befolyással rendelkeznek, aminek 
köszönhetően elsőbbségi hozzáférést 
kaphatnak a kutatás eredményeihez.

céljából hozzáférést biztosítsanak a a 
szabványosított adatsorokhoz. 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.

Or. en

Módosítás 157
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 

(11) Az Unió-szerte működő, kutatással 
foglalkozó szervezetek – köztük az állami 
szektorban működő szervezetek és a 
kulturális örökséget ápoló intézmények –
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 
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alkalmazásában ugyanakkor nem 
tekinthetők kutatóhelynek azok a 
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.

rendelkezések. Ezen irányelv 
alkalmazásában ugyanakkor nem 
tekinthetők kutatóhelynek azok a 
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.

Or. en

Módosítás 158
Tadeusz Zwiefka

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.

törölve

Or. en

Módosítás 159
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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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 műveket vagy egyéb 
teljesítményeket érintő hozzáférési 
kérelmek és letöltések esetlegesen nagy 
számára tekintettel, valamint a kutatási 
eredmények többszörözhetőségének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak 
egy létesítményt kell kijelölniük a szöveg-
és adatbányászatra használt adatsorok 
biztonságos tárolására.

Or. en

Módosítás 160
Jiří Maštálka

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.

Or. en

Módosítás 161



PE603.009v01-00 76/163 AM\1123343HU.docx

HU

Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 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 kerülhet. Az ilyen 
intézkedéseknek átláthatóaknak, 
megkülönböztetéstől menteseknek és 
arányosaknak kell lenniük, továbbá nem 
haladhatják meg a rendszer biztonságának
és sértetlenségének biztosításához 
szükséges mértéket, és semmilyen módon
nem áshatják alá a kivétel tényleges 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 162
Emil Radev

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 kerülhet. 
Az ilyen intézkedések nem haladhatják 
meg a rendszer biztonságának 
biztosításához szükséges mértéket, és nem 
áshatják alá a kivétel tényleges 
alkalmazását.
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Or. bg

Módosítás 163
Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 
elenyésző kár éri őket.

törölve

Or. en

Módosítás 164
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 
elenyésző kár éri őket.

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel nem áll fenn a 
jogosultak érdekének indokolatlan 
károsodása. A szöveg- és adatbányászat 
alóli kivétel értelmében történő 
alkalmazás sem ellentétes az alkotások oly 
módon történő rendes felhasználásával, 
amelyért külön ellenszolgáltatást kellene 
fizetni.

Or. en
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Módosítás 165
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 
elenyésző kár éri őket.

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 
elenyésző kár éri őket. Abban az esetben 
azonban, ha a jogtulajdonosok az 
adatbányászatot lehetővé téve 
szabványosított információt bocsátanak a 
kutatóhelyek rendelkezésére, biztosítani 
kell számukra a lehetőséget, hogy a 
szabványosítási eljárás költségét illetően 
ellenszolgáltatást kérjenek.

Or. en

Módosítás 166
József Szájer, Andrea Bocskor

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 
elenyésző kár éri őket.

(13) A jogosultak részére
ellenszolgáltatást kell nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel kötelező 
jellegű, és a jogosultak a kivétel hatálya 
alatt a szöveg- és adatbányászati 
technikák széles körű használatának 
technikai lehetővé tételéhez és 
megkönnyítéséhez beruházásokat 
követelnek meg, amelyek annyi kárt 
okoznak, hogy indokolt az ilyen jellegű 
ellenszolgáltatás.
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Or. en

Indokolás

Jobb volna, ha az ellenszolgáltatás bevezetésről szóló döntést a tagállamok hoznák meg. E 
megközelítés figyelembe venné a tagállamok között e területen fennálló különbségeket is, és 
lehetőséget hagyna számukra arra, hogy akár az irányelv végrehajtása után is kiigazíthassák 
rendszereiket a jövőbeli tapasztalatoknak és fejleményeknek megfelelően.

Módosítás 167
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak
elenyésző kár éri őket.

(13) Szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani azzal a kivétellel 
kapcsolatban, amely lehetővé teszi az
információhoz való jogszerű hozzáféréssel 
nem rendelkező kutatóhelyek és 
közkönyvtárak számára a szöveg- és
adatbányászatra alkalmas normalizált 
adatokhoz való hozzáférést, de csak
amennyiben ez az ellenszolgáltatás 
arányos az adatfeldolgozás 
normalizálásának költségével.

Or. bg

Módosítás 168
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 

(13) A jogosultaknak okozott kárt 
figyelembe véve a tagállamoknak
ellenszolgáltatást kell nyújtaniuk a 
jogosultaknak az ezen irányelvben 
bevezetett szöveg- és adatbányászati 
kivételen alapuló felhasználásért.
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elenyésző kár éri őket.

Or. en

Módosítás 169
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 
elenyésző kár éri őket.

(13) A jogosultaknak ellentételezést kell
nyújtani az ezen irányelvben bevezetett
szövegbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel az ellentételezés elve 
áll a szerzői jogokat szabályozó modell 
középpontjában.

Or. fr

Módosítás 170
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
13 a bevezető hivatkozás (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 egy ésszerű időtartam után 
törölni kell, hogy elkerüljék az olyan 
egyéb felhasználásokat, amelyekre a 
kivétel nem terjed ki.

Or. en
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Módosítás 171
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 tagállamok egyes nemzeti 
jogrendszerei vagy akár a 2001/29/EK 
irányelv 5. cikke (3) bekezdésének a) 
pontja értelmében a tagállamoknak 
lehetőségük van arra, hogy kizárólagos 
célokból, többek között oktatási 
szemléltetés céljából a többszörözés, a 
nyilvánossághoz közvetítés és a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel 
joga alóli kivételt vagy arra vonatkozó 
korlátozást vezessenek be. 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 a 
művek részleteinek vagy az adatbázisok 
tartalmának 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.
Ezért e fakultatív kivételt vagy korlátozást 
ki kell terjeszteni a digitális oktatásra
annak érdekében, hogy az oktatási 
intézmények teljes jogbiztonságban 
használhassanak fel részleteket a művekből 
vagy más teljesítményeket digitális – akár 
online – oktatási tevékenységeikhez.

Or. fr

Módosítás 172
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
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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 az oktatási 
szemléltetés vagy tudományos kutatás
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, továbbá nem 
teszi lehetővé az ilyen kivételek vagy 
korlátozások egyéni tanulmányok céljára 
való felhasználását sem. Ezek a 
körülmények akadályozhatják a digitálisan 
támogatott oktatási tevékenységek és a 
távoktatás, a tudományos kutatás és az 
egyéni tanulmányok fejlődését. Ezért új, 
kötelező erejű kivétel bevezetésére van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy 
teljes jogbiztonságban használhassanak fel 
műveket és más teljesítményeket az összes
– akár digitális, online és határokon 
átnyúló – oktatási tevékenységükhöz, 
tudományos kutatáshoz és egyéni 
tanulmányokhoz.

Or. en

Módosítás 173
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva
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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 – az uniós tagállamokon belüli 
nem egységes alkalmazáson túl – a 
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 az összes
– akár online és határokon átnyúló –
oktatási tevékenységükhöz.

Or. en

Módosítás 174
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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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. 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. A 2001/29/EK irányelv 
5. cikkének (5) bekezdése a jelen 
irányelvben meghatározott kivételekre és 
korlátozásokra is érvényes. 

Or. ro

Módosítás 175
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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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. Nem 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.

Or. en

Módosítás 176
Emil Radev

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 

(14) A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
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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.

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. A tagállamokon 
belüli nem egységes alkalmazáson túl a
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 az összes
digitális – akár online és határokon átnyúló 
– oktatási tevékenységükhöz.

Or. bg

Módosítás 177
Kosma Złotowski

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 

(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 
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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.

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 tevékenységet végző valamennyi 
személy és szervezet teljes jogbiztonságban 
használhassanak fel műveket és más 
teljesítményeket – akár online és határokon 
átnyúló – oktatási tevékenységeikhez.

Or. en

Módosítás 178
Julia Reda

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) 

(14) A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
tagállamoknak lehetőségük van többek 
között az oktatási szemléltetés 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) 
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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.

pontja és 9. cikkének b) pontja oktatási 
szemléltetés céljából megengedi az 
adatbázisok használatát és tartalmuk 
jelentős részének kimásolását vagy 
újrahasznosítását. E kivételek és 
korlátozások azonban nem kötelezőek, és 
néhány tagállam a kivételek nemzeti 
szintű alkalmazása során túl szűken 
értelmezte az oktatási szemléltetést. 
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 
tevékenységek teljes jogbiztonságban 
használhassanak fel műveket és más 
teljesítményeket – akár online és határokon 
átnyúló – kutatási és oktatási 
tevékenységeikhez.

Or. en

Módosítás 179
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 

(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, valamint a 
nem formális oktatást és önálló tanulást 
biztosító szervezetek, például a könyvtárak 
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tevékenység nem üzleti jellegének 
megállapítása döntően nem az oktatási 
intézmények szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

és a kulturális örökséget ápoló egyéb 
intézmények számára előnyös lesz, 
amennyiben azok nem üzleti célból végzik 
oktatási tevékenységüket. Összhangban a 
Tanács az oktatás és képzés terén 
folytatott európai együttműködés (ET 
2020) stratégiai keretrendszerével 
kapcsolatos 2009. Május 12-i 
következtetéseivel, a nem formális és az 
informális oktatás hozzájárulását – a 
formális oktatás mellett – el kell ismerni 
és fejleszteni kell az uniós célkitűzések 
elérésének biztosítása érdekében. E 
tevékenység nem üzleti jellegének 
megállapítása döntően nem az oktatási 
intézmények szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

Or. bg

Módosítás 180
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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 a létesítésük 
helye szerinti tagállamban elismert összes 
alapfokú, középfokú, szakképző és 
felsőfokú oktatási intézmény, valamint a 
könyvtárak vagy más, nem formális vagy 
informális kulturális és egyéb oktatást 
biztosító állami és nonprofit szervezetek
számára előnyös lesz, amennyiben azok 
nem üzleti célból végzik oktatási 
tevékenységüket. E tevékenység nem üzleti 
jellegének megállapítása döntően nem az 
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oktatási intézmények szervezeti felépítése 
és finanszírozásának módja alapján 
történik.

Or. en

Módosítás 181
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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, és 
amennyiben ezek az intézmények vagy 
elismertek vagy oktatási intézményként 
akkreditáltak az illetékes nemzeti 
hatóságok által. E tevékenység nem üzleti 
jellegének megállapítása döntően nem az 
oktatási intézmények szervezeti felépítése 
és finanszírozásának módja alapján 
történik.

Or. ro

Módosítás 182
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Míg a távoktatási és a határokon (15) Míg a távoktatási és a határokon 
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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.

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, valamint 
Unió-szerte minden évben a polgárok 
széles köre részére nem formális vagy 
informális tanulási tevékenységeket 
biztosító könyvtárak 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.

Or. en

Módosítás 183
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Sergio 
Gaetano Cofferati, Marju Lauristin, Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 

(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, valamint 
nem formális vagy informális oktatást 
biztosító szervezetek, például könyvtárak 
vagy más kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára előnyös lesz, 
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intézmények szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

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.

Or. en

Módosítás 184
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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. Ezeket az 
eszközöket tudományos kutatási 
tevékenységek és magántanulmányok 
során is használják. Az ezen irányelvben 
biztosított kivétel vagy korlátozás ezért 
várhatóan az összes nem üzleti célból 
végzett oktatási és tudományos 
tevékenység, valamint magántanulmány 
szempontjából előnyös lesz. A művekhez 
és más teljesítményekhez való 
hozzáférésnek biztonságos elektronikus 
hálózatokon keresztül kell megvalósulnia. 
E tevékenység nem üzleti jellegének 
megállapítása döntően nem az oktatási 
intézmények szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

Or. en

Módosítás 185
Julia Reda
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Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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 kutatási és oktatási tevékenység, 
valamint a polgárok tudományos és nem 
formális oktatása szempontjából előnyös 
lesz, amennyiben oktatási tevékenységet 
végeznek.

Or. en

Módosítás 186
Kosma Złotowski

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 

(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 oktatási 
tevékenységet végző valamennyi személy 
és szervezet, valamint az összes alapfokú,
középfokú, szakképző és felsőfokú oktatási 
intézmény számára előnyös lesz, 
amennyiben azok nem üzleti célból végzik 
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megállapítása döntően nem az oktatási 
intézmények szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

oktatási tevékenységüket. E tevékenység 
nem üzleti jellegének megállapítása 
döntően nem az oktatási intézmények 
szervezeti felépítése és finanszírozásának 
módja alapján történik.

Or. en

Módosítás 187
Kosma Złotowski

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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 
tevékenységet végző személyek és 
szervezetek szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

Or. en

Módosítás 188
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 
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.

Or. en

Módosítás 189
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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 az oktatási tevékenységet végző 
szervezetek, például múzeumok, 
könyvtárak, archívumok és civil 
társadalmi szerveztek számára is előnyös 
lesz. E tevékenység nem üzleti jellegének 
megállapítása döntően nem az oktatási 
intézmények vagy az oktatási 
tevékenységet végző szerveztek szervezeti 
felépítése és finanszírozásának módja 
alapján történik.
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Or. en

Módosítás 190
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
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.

(16) A kivételnek a művek és egyéb 
teljesítmények valamennyi – köztük a 
digitális és online – felhasználási módjára, 
például a művekből származó részeknek 
vagy kivonatoknak az oktatás, így a 
kapcsolódó tanulási tevékenységek, a 
tudományos kutatás és a 
magántanulmányok támogatására, 
gazdagítására vagy kiegészítésére való 
felhasználására kell kiterjednie. A kivételt 
úgy kell értelmezni, hogy az oktatási 
szemléltetéssel, tudományos kutatással 
vagy magántanulmányokkal
összefüggésben a fogyatékossággal élő 
személyek akadálymentességgel 
kapcsolatos különleges igényeire is 
kiterjedjen.

Or. en

Módosítás 191
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
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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 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.

(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 tanulási 
tevékenységek támogatására, gazdagítására 
vagy kiegészítésére való felhasználására 
kell kiterjednie az elérni kívánt nem üzleti 
cél által indokolt mértékben. 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 
tagállamoknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy nemzeti jogukban korlátokat 
szabjanak a másolható művek 
mennyiségét illetően, feltéve, hogy azok
méltányos egyensúlyt teremtenek a 
felhasználók és a jogosultak érdekei 
között. A kivétel vagy korlátozás 
hatályának az osztályteremben digitális 
eszközökkel történő felhasználást, az 
online felhasználást, az e-oktatás 
keretében történő felhasználást, valamint
az oktatási intézmény (különösen 
hitelesítési eljárásokkal) védett 
hozzáférésű, biztonságos elektronikus 
hálózatán keresztüli 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.

Or. en

Módosítás 192
Antanas Guoga, Eva Maydell
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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 
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.

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 
a művek és egyéb teljesítmények összes –
digitális vagy másfajta – felhasználási 
módjára, például a művekből származó 
részeknek vagy kivonatoknak az oktatás, 
így a kapcsolódó tanulási tevékenységek 
támogatására, gazdagítására vagy 
kiegészítésére való felhasználására kell 
kiterjednie. A művek vagy egyéb 
teljesítmények e kivétel vagy korlátozás 
alapján kizárólag az oktatási intézmények 
és nem formális tanulási tevékenységeket 
biztosító könyvtárak 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 vagy az oktatótérben
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.

Or. en

Módosítás 193
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 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.

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 
a művek és egyéb teljesítmények 
felhasználási módjaira, például a művekből 
származó részeknek vagy kivonatoknak a 
kutatás és az oktatási tevékenységek, így
az oktatás, a kapcsolódó tanulási 
tevékenységek és a tudományos 
együttműködés támogatására, 
gazdagítására vagy kiegészítésére való 
felhasználására kell kiterjednie. A művek 
vagy egyéb teljesítmények e kivétel vagy 
korlátozás alapján történő felhasználása a 
vizsgákra is kiterjed, és az e 
tevékenységekhez szükséges mértékűre 
korlátozódik. A kivétel vagy korlátozás
hatályának az offline felhasználást, 
például az osztályteremben történő 
felhasználást, és az online felhasználást 
egyaránt magában kell foglalnia. A kivételt 
vagy a korlátozást úgy kell értelmezni, 
hogy a kutatással és az oktatással
összefüggésben a fogyatékossággal élő 
személyek akadálymentességgel 
kapcsolatos különleges igényeire is 
kiterjedjen.

Or. en

Módosítás 194
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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 tanulási 
tevékenységek támogatására, gazdagítására 
vagy kiegészítésére való felhasználására 
kell kiterjednie. A művek vagy egyéb 

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak
a kották kivételével a művek és egyéb 
teljesítmények digitális felhasználási 
módjaira, például a művekből származó 
részeknek vagy kivonatoknak az oktatás, 
így a kapcsolódó tanulási tevékenységek 
támogatására, gazdagítására vagy 
kiegészítésére való felhasználására kell 
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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.

kiterjednie. A művek vagy egyéb 
teljesítmények vagy kivonatok 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. Így 
például a kivételnek az írásos művek rövid 
kivonataira kell korlátozódnia, kivéve a 
színdarabokat és verseket. 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.

Or. en

Módosítás 195
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 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 

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 
a művek és egyéb teljesítmények összes –
digitális vagy másfajta – felhasználási 
módjára, például a művekből származó 
részeknek vagy kivonatoknak az oktatás, 
így a kapcsolódó tanulási tevékenységek 
támogatására, gazdagítására vagy 
kiegészítésére való felhasználására kell 
kiterjednie. A művek vagy egyéb 
teljesítmények e kivétel vagy korlátozás 
alapján kizárólag az oktatási intézmények, 
többek között a nem formális vagy 
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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.

informális oktatást biztosító szervezetek, 
például a könyvtárak vagy a kulturális 
örökséget ápoló 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.

Or. en

Módosítás 196
Emil Radev

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 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 

(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 tanulási 
tevékenységek támogatására, gazdagítására 
vagy kiegészítésére való felhasználására 
kell kiterjednie. A művek vagy egyéb 
teljesítmények e kivétel vagy korlátozás 
alapján kizárólag az oktatási intézmények –
köztük a nem formális oktatást és önálló 
tanulást biztosító szervezetek, például a 
könyvtárak és a kulturális örökséget ápoló 
egyéb intézmények – felelősségi körében 
végzett oktatási és tanulási 
tevékenységekkel (ideértve a vizsgákat is) 
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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.

összefüggésben, és az e tevékenységekhez 
szükséges mértékben használhatók fel akár 
digitálisan, akár más formában. 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.

Or. bg

Módosítás 197
József Szájer, Andrea Bocskor

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 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 

(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 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 – amikor kézzelfogható 
oktatási tevékenységet végeznek, ideértve 
azt is, amikor az az oktatási intézmény 
helyiségein kívül valósul meg – a digitális 
eszközökkel történő felhasználást és az 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

Az oktatási tevékenységeket az oktatási intézmények helyiségein kívül is folytathatják. E 
jelenség tiszteletben tartásával több oktatási intézmény ésszerű módon élvezhetné a kivétellel 
járó előnyöket.

Módosítás 198
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 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 

(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 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), illetve az oktatási 
tevékenységet végző szervezetekkel
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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 199
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 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.

(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 tanulási 
tevékenységek támogatására, gazdagítására 
vagy kiegészítésére való felhasználására 
kell kiterjednie. A művek részletei 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 
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kiterjedjen.

Or. fr

Módosítás 200
Julia Reda

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 
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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 201
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 
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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 202
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
szintjeinek figyelembevételével lettek 
kidolgozva. Az új, kötelező erejű kivétel 
vagy korlátozás hatályát a digitális
felhasználási módokkal és határokon 
átnyúló oktatási tevékenységekkel

(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 
szintjeinek figyelembevételével lettek 
kidolgozva. Az új, kötelező erejű kivétel 
vagy korlátozás hatályát az összes
felhasználási móddal és határokon átnyúló 
oktatási tevékenységgel, tudományos 
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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.

kutatással és magántanulmánnyal
összefüggésben ugyan feltétlenül 
harmonizálni kell, a végrehajtás módja 
azonban tagállamonként eltérő lehet, 
amennyiben semmilyen módon nem 
akadályozza a kivétel tényleges 
alkalmazását vagy a határokon átnyúló 
felhasználást.

Or. en

Módosítás 203
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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, 

(17) Számos tagállamban vannak a 
2001/29/EK irányelvben foglalt kivétel 
megvalósításán vagy további felhasználási 
módokra vonatkozó engedélyezési 
megállapodásokon alapuló intézkedések, 



AM\1123343HU.docx 109/163 PE603.009v01-00

HU

amelyek a művek és egyéb teljesítmények 
oktatási célú felhasználását hivatottak 
megkönnyíteni. Ezek az intézkedések 
rendszerint az oktatási intézmények 
igényeinek és az oktatás különböző 
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.

amelyek a művek és egyéb teljesítmények 
oktatási célú felhasználását hivatottak 
megkönnyíteni. Ezek az intézkedések 
rendszerint az oktatási intézmények 
igényeinek és az oktatás különböző 
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. 
Minden más kompenzációs mechanizmust 
azokra az esetekre kell korlátozni, amikor 
felmerül a jogosultak jogos érdekei 
indokolatlan károsításának kockázata.

Or. en

Módosítás 204
József Szájer, Andrea Bocskor
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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 
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 

(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 
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 
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tudjanak a létezésükről. tudjanak a létezésükről. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az ilyen engedélyek a 
kedvezményezettek rendelkezésére 
álljanak, illetve elérhetőek legyenek 
számukra, a tagállamok megfelelő 
eszközök – például egységes portál vagy 
adatbázis – fejlesztését ösztönzik.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás javítaná az engedélyek elérhetőségét, ugyanakkor továbbra is a 
tagállamok dönthetnének arról, hogy mely eszközöket tartják megfelelőnek. Az egységes 
portál vagy adatbázis kifejlesztését önkéntes alapon kell megvalósítani, mivel nem minden 
tagállam rendelkezik az ilyen eszközök kifejlesztéshez szükséges kapacitással (vagy 
pénzeszközökkel).

Módosítás 205
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella, Robert Rochefort

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Ez a 
mechanizmus nem alkalmazandó az 
elsősorban az oktatási piacra szánt 
anyagokra, amelyekkel kapcsolatban 
lehetővé kell tenni az engedélyek 
bevezetését. 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.

Or. en

Módosítás 206
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 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 
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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.

szintjeinek figyelembevételével lettek 
kidolgozva. Bár az új, fakultatív kivétel 
vagy korlátozás a digitális felhasználási 
módokkal kapcsolatban, pedagógiai
összefüggésben valamennyi tagállamban 
alkalmazható, a végrehajtás módja 
tagállamonként eltérő lehet, amennyiben 
nem akadályozza a kivétel vagy korlátozás 
tényleges alkalmazását. 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 részletei vagy egyéb 
teljesítmények oktatási szemléltetés 
céljából történő digitális felhasználását 
lehetővé tevő engedélyezési rendszerek 
könnyen hozzáférhetőek legyenek, az 
oktatási intézmények pedig tudjanak a 
létezésükről.

Or. fr

Módosítás 207
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Számos tagállamban vannak a (17) Számos tagállamban vannak a 
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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 
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.

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 
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. Ez a 
mechanizmus nem gátolhatja az 
elsősorban az oktatási piacra szánt 
anyagokra és kottákra vonatkozó 
engedélyek alkalmazását. 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.

Or. en
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Módosítás 208
József Szájer, Andrea Bocskor

Irányelvre irányuló javaslat
17 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Azokban az esetekben, amikor egy 
tagállam úgy dönt, hogy megfelelő 
engedélyek elérhetőségéhez köti a kivétel 
alkalmazását, a jogbiztonság biztosítása 
érdekében pontosan meg kell határozni, 
hogy e kivétel keretében milyen feltételek 
mellett használhatják fel az oktatási 
intézmények a jogvédett műveket vagy 
egyéb teljesítményeket, illetve fordítva, 
mikor kell engedélyezési rendszer szerint 
eljárnia.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosításra azért van szükség, hogy garantálják a jogbiztonságot azokban az 
esetekben, amikor valamely tagállam úgy dönt, hogy megfelelő engedélyek elérhetőségéhez 
köti a kivétel alkalmazását.

Módosítás 209
Julia Reda

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 

(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 
intézmény gyűjteményében tárolt örökség 
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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.

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 egy 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, 
szerzői jogi engedélyeztetés vagy 
kölcsönzés céljából. Ezekre az új 
kihívásokra figyelemmel ki kell igazítani a 
hatályos jogi keretet úgy, hogy kötelező 
erejű kivételt kell biztosítani a 
többszörözési jog alól.

Or. en

Módosítás 210
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Előfordulhat, hogy a kulturális 
örökséget ápoló intézmény 

(18) Előfordulhat, hogy a kulturális 
örökséget ápoló intézmény 



AM\1123343HU.docx 117/163 PE603.009v01-00

HU

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.

gyűjteményében lévő mű vagy egyéb 
teljesítmény megőrzéséhez annak 
többszörözésére, ebből kifolyólag pedig a 
jogosultak engedélyére van szükség. A 
kulturális örökséget ápoló intézmények, a 
kutatóintézetek és oktatási 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. A kulturális örökséget ápoló 
intézmények, a kutatóintézetek és oktatási 
intézmények emellett művek különféle 
célokból – köztük biztosítás, jogokkal 
kapcsolatos megállapodások és kölcsönzés 
céljából – külsőleg történő 
többszörözésével is foglalkoznak. Ezekre 
az új kihívásokra figyelemmel ki kell 
igazítani a hatályos jogi keretet úgy, hogy 
kötelező erejű kivételt kell biztosítani a 
többszörözési jog alól.

Or. bg

Módosítás 211
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

(18) Előfordulhat, hogy a kulturális 
örökséget ápoló intézmény vagy 
esetenként a regionális és/vagy nemzeti 
örökség megőrzését szolgáló könyvtárak
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 
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jogi keretet úgy, hogy az ilyen megőrzési 
cselekmények lehetővé tétele érdekében
kötelező erejű kivételt kell biztosítani a 
többszörözési jog alól.

támasztanak. A tagállamok számára 
fakultatív kivétel engedélyezhető az 
arányos lépések megtételére a nemzeti 
jogszabályi hagyományokkal 
összhangban, a kulturális örökség 
megőrzése érdekében.

Or. fr

Módosítás 212
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 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, valamint az egyéb 
célból – például biztosítás és szerzői jogi 
engedélyeztetés céljából – végzett 
többszörözés tekintetében, továbbá 
beleértve a hosszú távú és határon átnyúló 
kölcsönzést is.

Or. en

Módosítás 213
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto
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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 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 ezen kulturális 
örökséget ápoló intézmények számára.

Or. fr

Módosítás 214
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

(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 



PE603.009v01-00 120/163 AM\1123343HU.docx

HU

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.

megőrzésére, de egyúttal új kihívásokat is 
támaszthatnak. A lehetséges 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.

Or. en

Módosítás 215
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények által végzett 
megőrzést illetően, azzal akadályozhatják a 
határokon átnyúló együttműködést és a 
megőrzési módszerek kulturális örökséget 
ápoló intézmények általi megosztását a 
belső piacon, aminek következtében nem 
lesz hatékony az erőforrás-felhasználás.

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a megőrzést – ezen 
belül is a kulturális örökséget ápoló 
intézmények, a kutatóhelyek és az oktatási 
intézmények által végzett többszörözést –
illetően, azzal akadályozhatják a határokon 
átnyúló együttműködést és a megőrzési 
módszerek kulturális örökséget ápoló 
intézmények általi megosztását a belső 
piacon, aminek következtében nem lesz 
hatékony az erőforrás-felhasználás. A 
kulturális örökséget ápoló intézmények, a 
kutatóhelyek és az oktatási intézmények 
gyűjteménye, amennyiben nem egyedi, 
valószínűleg többszörözésre kerül és más 
intézményekben is megtalálható, ideértve 
más tagállamok intézményeit is. Az is 
előfordulhat, hogy a kulturális örökséget 
ápoló intézmények, a kutatóhelyek és az 
oktatási intézmények határon átnyúló 
megőrzési hálózatot kívánnak létrehozni 
az erőforrások hatékony felhasználása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 216
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Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális
örökséget ápoló intézmények által végzett 
megőrzést illetően, azzal akadályozhatják 
a határokon átnyúló együttműködést és a
megőrzési módszerek kulturális örökséget 
ápoló intézmények általi megosztását a 
belső piacon, aminek következtében nem 
lesz hatékony az erőforrás-felhasználás.

(19) A kulturális kifejezés 
sokféleségének védelméről és
előmozdításáról szóló UNESCO 
egyezmény 1. cikkének h) pontja, mely 
egyezménynek több tagállam és az Unió is 
tagja, megerősíti „az államok arra 
vonatkozó szuverén” jogát, „hogy 
megőrizzék, elfogadják és létrehozzák a 
kulturális kifejezések sokszínűsége 
védelme és előmozdítása érdekében a saját 
területükön megfelelőnek ítélt 
szakpolitikákat és intézkedéseket”.
Következésképpen a törvényi 
követelmények esetében elengedhetetlenül 
fontos, hogy az irányelv és a kulturális 
örökség védelmére és megőrzésére 
vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségek 
között ne legyen ellentmondás.

Or. fr

Módosítás 217
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények által végzett 
megőrzést illetően, azzal akadályozhatják a 
határokon átnyúló együttműködést és a 
megőrzési módszerek kulturális örökséget 
ápoló intézmények általi megosztását a 
belső piacon, aminek következtében nem 
lesz hatékony az erőforrás-felhasználás.

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények és oktatási 
intézmények által végzett többszörözést
illetően, azzal akadályozhatják a határokon 
átnyúló együttműködést. A kulturális 
örökséget ápoló intézmények 
gyűjteménye, amennyiben nem egyedi, 
valószínűleg többszörözésre kerül és más 
intézményekben is megtalálható, ideértve 
más tagállamok intézményeit is. 
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Lehetséges, hogy a kulturális örökséget 
ápoló intézmények határon átnyúló 
megőrzési hálózatokat kívánnak 
létrehozni az erőforrások hatékony 
felhasználása érdekében.

Or. en

Módosítás 218
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények által végzett 
megőrzést illetően, azzal akadályozhatják a 
határokon átnyúló együttműködést és a 
megőrzési módszerek kulturális örökséget 
ápoló intézmények általi megosztását a 
belső piacon, aminek következtében nem 
lesz hatékony az erőforrás-felhasználás.

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények által végzett 
megőrzést illetően, azzal akadályozhatják a 
határokon átnyúló együttműködést és a 
megőrzési módszerek kulturális örökséget 
ápoló intézmények általi megosztását a 
belső piacon, aminek következtében nem 
lesz hatékony az erőforrás-felhasználás és 
felmerülhet a veszélye, hogy kedvezőtlenül 
hat a kulturális örökség megőrzésére.

Or. en

Módosítás 219
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények, a kutatóhelyek és az oktatási 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt, illetve 
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részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

digitalizáció, kutatás vagy oktatás céljából 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség. E kivétel különösképpen 
vonatkozik mind a művek vagy egyéb 
teljesítmények birtokában lévő, kulturális 
örökséget ápoló intézményekre, beleértve 
az egyetemek és főiskolák régészeti 
intézményeit és múzeumait is, mind pedig 
harmadik félként közreműködő kulturális 
örökséget ápoló intézményekre vagy 
szolgáltatókra, amelyeket a kivétel hatálya 
alá tartozó kulturális örökséget ápoló 
intézmény, kutatóhely vagy oktatási 
intézmény részére történő többszörözés 
elvégzésére kérhetnek fel.

Or. en

Módosítás 220
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények és oktatási intézmények a 
megőrzést, kutatást, oktatást, kultúrát és 
tanítást célzó közérdekű küldetésük 
végrehajtása céljából, például technológiai 
avulás vagy az eredeti hordozóanyagok 
romlása miatt, illetve az eleve digitális 
formában készült művek gyűjteményeinek 
létrehozása vagy digitalizálás céljából
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
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és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor, 
bármilyen formátumban vagy 
hordozóanyagon másolatok készüljenek a 
többszörözéshez szükséges mértékben, 
beleértve az egyéb intézményekkel vagy 
harmadik felekkel partnerségben végzett 
többszörözést is, amelyeket a kivétel 
hatálya alá tartozó kulturális örökséget 
ápoló intézmény részére történő 
többszörözés elvégzésére kérhetnek fel.

Or. en

Módosítás 221
József Szájer, Andrea Bocskor

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség. E kivétel vonatkozik mind a 
művek vagy egyéb teljesítmények 
birtokában lévő, kulturális örökséget 
ápoló intézményekre, mind pedig 
harmadik félként közreműködő kulturális 
örökséget ápoló intézményekre vagy 
szolgáltatókra, amelyeket a kivétel hatálya 
alá tartozó kulturális örökséget ápoló 
intézmény részére történő többszörözés 



AM\1123343HU.docx 125/163 PE603.009v01-00

HU

elvégzésére kérhetnek fel.

Or. en

Indokolás

Egyrészről szükséges, másrészről célszerű, hogy a kulturális intézmények által felkért egyéb 
harmadik felek is támaszkodhassanak e kivételre ezen intézmények nevében.

Módosítás 222
Emil Radev

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények, a kutatóintézetek és az 
oktatási intézmények a megőrzést, a 
kutatást, az oktatást, a kultúrát és a 
tanítást célzó közérdekű küldetésük 
végrehajtása céljából, például technológiai 
avulás vagy az eredeti hordozóanyagok 
romlása miatt, vagy digitalizálás céljából
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor
bármilyen formátumban vagy médiumon 
a többszörözéshez szükséges mértékben
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, beleértve az egyéb 
intézményekkel vagy harmadik felekkel 
partnerségben végzett többszörözést is.

Or. bg

Módosítás 223
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás, az eredeti 
hordozóanyagok romlása vagy a szóbeli 
vagy immateriális örökség elvesztése miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket, valamint a 
hagyományokat és immateriális kulturális 
örökségeket. Ennek a kivételnek lehetővé 
kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére megőrzés, megtekintés és 
katalogizálás céljából van szükség.

Or. it

Módosítás 224
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények és oktatási intézmények
megőrzés céljából, például technológiai 
avulás vagy az eredeti hordozóanyagok 
romlása miatt digitálisan vagy egyéb 
módon többszörözhetik a gyűjteményük 
állandó részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor, 
bármilyen formátumban másolatok 
készüljenek a megfelelő eszközzel, 
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készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

módszerrel vagy technológiával és a kellő 
számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

Or. en

Módosítás 225
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

(20) A tagállamoknak ezért lehetőségük 
kell, hogy legyen olyan kivételről
rendelkezni, amely alapján a kulturális 
örökséget ápoló intézmények és 
könyvtárak megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

Or. fr

Módosítás 226
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
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alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt, illetve 
digitalizálás céljából többszörözhetik a 
gyűjteményük állandó részét képező 
műveket és egyéb teljesítményeket. Ennek 
a kivételnek lehetővé kell tennie, hogy a 
mű vagy egyéb teljesítmény élettartama 
során bármikor másolatok készüljenek a 
megfelelő eszközzel, módszerrel vagy 
technológiával és a kellő számban, 
amennyiben a másolat készítésére 
kizárólag megőrzés céljából van szükség.

Or. en

Módosítás 227
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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 e művek vagy egyéb teljesítmények 
példányai a kulturális örökséget ápoló 
intézmény tulajdonában vagy állandó 
birtokában vannak, például a mű vagy 
egyéb teljesítmény tulajdonjogának
átruházása vagy engedélyezési 
megállapodás alapján annak érdekében, 
hogy a fájl az intézmény szerverén 
tárolható legyen.

Or. fr

Módosítás 228
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
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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, kutatóhely vagy oktatási 
intézmény tulajdonában vagy állandó 
birtokában vannak, például tulajdonjog 
átruházása vagy engedélyezési 
megállapodás alapján, vagy hosszú 
lejáratú kölcsönzésen van náluk.

Or. en

Módosítás 229
Emil Radev

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, kutatóintézet vagy oktatási 
intézmény gyűjteményének állandó részét, 
ha példányaik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény tulajdonában vagy állandó 
birtokában vannak, például tulajdonjog 
átruházása, engedélyezési megállapodás
vagy kötelező letét alapján.

Or. bg

Módosítás 230
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 intézmény
tulajdonában vagy állandó birtokában 
vannak, például tulajdonjog átruházása 
vagy engedélyezési megállapodás alapján, 
vagy hosszú lejáratú kölcsönzésen van 
náluk.

Or. en

Módosítás 231
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 könyvtár tulajdonában 
vagy állandó birtokában vannak, például 
tulajdonjog átruházása vagy engedélyezési 
megállapodás alapján.

Or. fr

Módosítás 232
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények és az oktatási intézmények 
kérésre és ad hoc alapon régóta végeznek 
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többszörözést a gyűjteményükből egyéni 
kutatók számára. Ez az adott személy 
tudományos kutatásának támogatását és 
gazdagítását szolgálja, mivel azok a 
kutatók, akik nem tudnak elutazni a 
művek vagy kapcsolódó teljesítmények 
őrzésének helyszínére, a kivételekre és 
korlátozásokra vonatkozó jelenlegi uniós 
szabályokkal összhangban kérhetik azok 
többszörözését. A kutatás, oktatás és 
tanulás egyre inkább határon átnyúló 
környezetben történik. Azonban nem 
egyértelmű, hogy a jelenlegi tagállami 
kivételek és korlátozások tartalmaznak-e 
rendelkezéseket a határon átnyúló 
hatályról. Ez a helyzet hátráltatja a 
tudományos kutatást és az Európai 
Kutatási Térség fejlődését. Ezt a 
jogbizonytalanságot kezelni kell, a kutatók 
számára pedig egyértelmű keretrendszert 
kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy 
kutatási célra egy adott mű vagy 
teljesítmény többszörözését kérhessék a 
kulturális örökséget ápoló intézményektől 
és az oktatási intézményektől, ideértve a 
határon átnyúló eseteket is.

Or. en

Módosítás 233
Therese Comodini Cachia

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintettel a közös jogkezelő 
gyakorlatok tagállamokon és kulturális és 
kreatív ágazatokon belüli 
különbözőségére, megoldást kell 
biztosítani ott, ahol az engedélyezési 
mechanizmusok nem bizonyulnak 
hatékony megoldásnak, például a közös 
engedélyezés hiánya vagy azon tény miatt, 
hogy egyetlen közös jogkezelő szervezet 
sem kapott elismerést valamely 
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tagállamban vagy ágazatban. Ilyen 
esetekben, amikor hiányoznak az 
engedélyezési mechanizmusok, kivételt 
kell biztosítani, amely lehetővé teszi a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
számára, hogy a gyűjteményükben lévő, 
kereskedelemben már nem kapható 
műveket online módon elérhetővé tegyék 
saját, biztonságos technológiájú 
hálózataikon. Ennek során lehetővé kell 
tenni a szerzők számára azt is, hogy 
engedélyeket adjanak vagy közös 
jogkezelő szervezetet alakítsanak, továbbá 
be kell vonni őket annak 
meghatározásába, hogy az ilyen 
engedélyek elérhetőek legyenek-e vagy 
sem. Ezen kívül biztosítani kell a 
jogosultak számára, hogy kifogást 
emelhessenek műveiknek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények biztonságos 
technológiájú hálózatokban történő 
elhelyezése ellen.

Or. en

Módosítás 234
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Amennyiben a felhasználó által 
feltöltött vagy elérhetővé tett tartalom egy 
jogvédelem alatt álló műből vagy egyéb 
teljesítményből származó idézet vagy 
részlet rövid és arányos, jogszerű célból 
történő felhasználásával jár, e 
felhasználásra az irányelvben 
meghatározott kivétel szerinti védelem 
vonatkozik. Ez a kivétel kizárólag olyan 
különleges esetekben alkalmazható, 
amelyek nem sértik az érintett mű vagy 
egyéb teljesítmény rendes hasznosítását, 
és indokolatlanul nem károsítják a 
jogosultak jogos érdekeit. Az ilyen jellegű 
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sérelem értékelése céljából adott esetben 
az érintett tartalom eredetiségének 
mértékét, a felhasznált idézet vagy részlet 
hosszát vagy terjedelmét, az érintett 
tartalom professzionális jellegét vagy az 
okozott anyagi kárt kell vizsgálni, 
azonban a kivétel jogszerű 
alkalmazásának megakadályozása nélkül. 
E kivétel nem sértheti az érintett mű vagy 
egyéb teljesítmény szerzőinek személyhez 
fűződő jogait.

Or. fr

Módosítás 235
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A technológiai fejlesztések 
következtében olyan, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
jelentek meg, amelyek révén a 
felhasználók különféle formákban és 
különböző célokból – például egy 
gondolat illusztrálása, kritika, paródia 
vagy akár utánzás céljából – tölthetnek fel 
vagy tehetnek elérhetővé tartalmakat. Az 
ilyen tartalmakban már korábban létező 
művek vagy egyéb teljesítmények olyan 
rövid részletei fordulhatnak elő, amelyeket 
e felhasználók módosíthattak, 
összeállíthattak vagy átalakíthattak.

Or. fr

Módosítás 236
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Számos tagállamban különféle, a 
2001/29/EK irányelvben foglalt kivétel 
megvalósításán alapuló intézkedések 
vannak érvényben, amelyek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények és az 
oktatási intézmények számára 
megkönnyítik az általuk őrzött művekhez 
és egyéb teljesítményekhez helyben 
történő hozzáférés biztosítását. Ezek az 
intézkedések azért léteznek, mert a 
kulturális örökséget ápoló intézmények és 
az oktatási intézmények részt vesznek 
digitális gyűjteményeik megőrzésében és 
az azokhoz helyben történő hozzáférés 
biztosításában. A digitális technológiák új 
lehetőségeket – például wifi-hálózatokat –
kínálnak a gyűjteményekhez helyben 
történő hozzáféréshez, hogy a 
felhasználók saját hordozható 
készülékeiken, például mobiltelefonjaikon 
vagy laptopjaikon férhessenek hozzá a 
gyűjteményekhez. Kivitelezhetetlennek és 
elavultnak bizonyult az a követelmény, 
hogy kijelölt terminálokat kell használni 
ahhoz, hogy helyben hozzáférést 
biztosítsanak a tartalmakhoz. A digitális 
megőrzés kiforrottsága ugyanakkor azt 
kívánja meg a kulturális örökséget ápoló 
intézményektől, hogy nemcsak a 
digitalizált analóg műveket és egyéb 
teljesítményeket őrizzék meg, illetve 
nemcsak azokhoz nyújtsanak hozzáférést, 
hanem az eleve digitális úton előállított 
anyagokat, illetve anyagokhoz is. A 
tagállamoknak ezért kivételt kell 
biztosítaniuk, amelynek értelmében a 
kulturális örökséget ápoló intézmények és 
az oktatási intézmények jogosultak 
hozzáférést biztosítani a digitalizált és az 
eleve digitális úton előállított 
gyűjteményeikhez helyben vagy online. E 
kivétel lehetővé teszi, hogy a példányokat 
bármely technológián keresztül a 
nagyközönség rendelkezésére bocsássák.

Or. en
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Módosítás 237
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) El kell ismerni a 2001/29/EK 
irányelv keretében már biztosított 
bizonyos kivételek és korlátozások 
jelentőségét, valamint a jogbiztonság és a 
harmonizáció belső piacon belüli 
biztosításának szükségességét. E célból 
kötelezővé kell tenni ezeket a kivételeket 
és korlátozásokat. Azt is el kell ismerni, 
hogy az új technológiák révén jobb és más 
megoldások születnek a szerzői joggal 
védett művek és egyéb teljesítmények 
felhasználásának és igénybevételének 
módját illetően, amelyek gyakran nem 
érintik hátrányosan a jogosultakat. Ezért 
egy általános de minimis kivételt kell 
bevezetni annak érdekében, hogy 
figyelembe lehessen venni a technológiai 
fejlesztéseket.

Or. en

Módosítás 238
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Annak ellenére, hogy a jelenlegi 
kivételek illetve korlátozások esetében 
vannak átfedések, a 2001/29/EK irányelv 
5. cikke nem vonatkozik a felhasználó 
által feltöltött vagy elérhetővé tett olyan 
tartalomra, amely észszerű mértékben 
tartalmaz részleteket szerzői jogi védelem 
alatt álló művekből vagy egyéb 
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teljesítményekből. Ez a helyzet 
jogbizonytalanságot idéz elő a 
felhasználók számára. Ezért új speciális 
kivételt kell megállapítani a szerzői 
jogvédelem alatt álló, korábban létező 
művek vagy egyéb teljesítmények 
részleteinek a felhasználók által feltöltött 
vagy elérhetővé tett tartalmakban történő 
jogszerű felhasználásának lehetővé tétele 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 239
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A védett művek idézeteinek vagy 
részleteinek vagy egyéb védett 
teljesítményeknek a felhasználók által 
feltöltött vagy elérhetővé tett tartalmakban 
történő felhasználása esetében az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók nem 
élhetnek a saját javukra az ebben az 
irányelvben meghatározott kivétellel 
annak érdekében, hogy mentesüljenek a 
felelősségük alól vagy csökkentsék az ezen 
irányelv 13. cikkének rendelkezései 
szerinti kötelezettségeik terjedelmét.

Or. fr

Módosítás 240
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(21c) A Bíróság a Vereniging Openbare 
Bibliotheken kontra Stichting Leenrecht 
C-174/15. sz. ügyben hozott ítéletében1a

elismerte, hogy az e-könyvek kölcsönzése 
ugyanazon szabályok alá tartozik, mint a 
fizikai könyvek kölcsönzése. Amikor a 
tagállamok a 2006/115/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1b 6. cikke 
szerinti korlátozást alkalmazzák a szerzői 
jogra, a könyvtárak bármilyen fizikai 
könyvet vásárolhatnak a piacon. A 
vásárlást követően szerződéses 
feltételekhez vagy egyéb, a szerzői jogokra 
vonatkozó kivételek és korlátozások 
gyakorlását akadályozó védelmi 
intézkedésekhez kapcsolódó korlátozás 
nélkül kölcsönözhetik azokat. Ez a 
rendelkezés az e-könyvekre is 
alkalmazandó. Ezenfelül, mivel a cél az, 
hogy az Unió valamennyi állampolgára 
hozzáférjen a könyvek és egyéb források 
teljes kínálatához, valamennyi 
tagállamnak gondoskodnia kell arról, 
hogy kötelező legyen a haszonkölcsönzés 
kizárólagos jogának a 2006/115/EK 
irányelv 6. cikke szerinti korlátozása.

_________________

1a A Bíróságnak a Vereniging Openbare 
Bibliotheken kontra Stichting Leenrecht 
ügyben hozott 2016. november 10-i ítélete, 
ECLI:EU:C:2016:856.

1b 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. o.).

Or. en

Módosítás 241
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
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21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak érdekében, hogy a polgárok 
és a felhasználók teljes mértékben 
kihasználhassák az új technológiák 
nyújtotta előnyöket, a belső piacon 
engedélyezni kell az irodalmi művek 
nyilvános haszonkölcsönzését, ideértve az 
e-kölcsönzést is.

A 2006/115/EK irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdése, 2. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja és 6. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a haszonkölcsönzés fogalma 
nem csupán a fizikai értelemben vett 
könyvekre terjed ki, hanem azok digitális 
másolataira is. Amikor a tagállamok a 
2006/115/EK irányelv 6. cikke szerinti 
eltérést alkalmazzák, a könyvtárak 
bármilyen fizikai könyvet vásárolhatnak a 
piacon. A vásárlást követően szerződéses 
feltételekhez vagy egyéb, a szerzői jogokra 
vonatkozó kivételek és korlátozások 
gyakorlását akadályozó védelmi 
intézkedésekhez kapcsolódó korlátozás 
nélkül kölcsönözhetik azokat. E 
rendelkezések az e-könyvekre is 
alkalmazandók. A belső piacon a 
jogbiztonság és a harmonizáció elérése 
érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy kötelező 
legyen a nyilvános haszonkölcsönzés 
kizárólagos joga tekintetében a 
2006/115/EK irányelv 6. cikkében 
meghatározott kivétel.

Or. en

Módosítás 242
Julia Reda, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
21 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(21d) A közszférában való részvételhez 
fűződő közérdek összeegyeztetésére van 
szükség egy olyan kivétel alkalmazásával, 
amely az épületek és állandó műtárgyak 
ábrázolásának felhasználására 
vonatkozik. A hivatásos fényképészek és 
más szerzők, jogosultak, fogyasztók, 
intézményi felhasználók és szolgáltatók 
jellemzően a művek ábrázolását a 
„panorámaszabadságra” vonatkozó 
nemzeti kivételek alapján használják fel, 
és a határon átnyúló felhasználás 
tekintetében a jogbiztonságra alapoznak.

Or. en

Módosítás 243
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
21 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21e) A technológiai fejlesztések és a 
változó felhasználói magatartás nyomán a 
kulturális alkotás egy fontos jelensége 
alakult ki, amely különböző formákban, 
az online szolgáltatásra tartalmat feltöltő 
vagy azon lejátszó felhasználóktól függ. 
Ez a fogyasztó által generált tartalom 
tartalmazhatja jogvédett művek vagy 
egyéb teljesítmények kivonatait vagy 
idézeteit, amelyeket a felhasználók 
különböző célokra megváltoztathatnak, 
kombinálhatnak vagy átalakíthatnak. A 
felhasználó által generált tartalomban 
különböző célokkal, úgymint egy gondolat 
illusztrálása, ismertetés vagy 
szórakoztatás céljából ily módon 
felhasznált kivonatok vagy idézetek mára 
az interneten széles körben elterjedtek, 
valamint – amennyiben a jogvédett művek 
vagy egyéb teljesítmények kivonatainak 
vagy idézeteinek a felhasználása arányos 
– nem okoz jelentős anyagi kárt az érintett 
jogosultaknak és akár hirdetheti is a 
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felhasználó által generált tartalomban 
használt művet.

Or. en

Módosítás 244
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
21 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21f) Annak ellenére, hogy a meglévő 
önkéntes kivételek, illetve korlátozások 
esetében vannak átfedések, például az 
idézet és a paródia esetében, a jogvédett 
művek vagy egyéb teljesítmények 
felhasználó által generált tartalomban 
történő felhasználását nem fedi le teljesen 
a kivételek, illetve korlátozások jelenlegi 
listája, ami a felhasználók számára 
jogbizonytalanságot teremt. A meglévő 
kivételeknek és korlátozásoknak 
különösen az önkéntes jellege korlátozza 
jelentősen a felhasználók által generált 
tartalom fejlesztését, amelyet jellemzően 
határok nélküli online környezetben 
terjesztenek. Ezért új, kötelező egyedi 
kivételt kell megállapítani a jogvédett 
művek vagy egyéb teljesítmények 
felhasználó által generált tartalomban 
történő jogszerű felhasználásának 
engedélyezésére.

Or. en

Módosítás 245
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
21 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(21g) Számos tagállam a Berni 
Egyezmény 4. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban mentesít bizonyos műveket 
vagy egyéb teljesítményeket, például 
hivatalos műveket a szerzői jogi védelem 
alól. E szabályok olyan forgatókönyveket 
hoznak létre, amelyek szerint a tartalom 
szabadon felhasználható egy adott 
tagállamban, ami rendszerint azt 
eredményezi, hogy a tartalmat az 
elfogadható engedélyek alapján nem 
mentesítik. Ha a másik tagállamban 
nincsenek ennek megfelelő rendelkezések, 
a tartalom jogszerű, határon átnyúló 
újrafelhasználása tilos. A művek szabad 
felhasználhatóságának kölcsönös 
elismerése megoldja a szerzői jogi védelem 
alól mentesülő művek határon átnyúló 
felhasználása során jelentkező 
következetlenségeket.

Or. en

Módosítás 246
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára világosabb keretet 
kell biztosítani a kereskedelemben már 
nem kapható művek vagy egyéb 
teljesítmények – többek között határokon 
átnyúló – digitalizálásához és 
terjesztéséhez. A kereskedelemben már 
nem kapható művek gyűjteményeinek 
sajátos jellemzői miatt azonban rendkívül 
nehéznek bizonyulhat az egyes jogosultak 
előzetes hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, korlátozott 
üzleti értékére vagy arra, hogy sosem 
szánták üzleti célra. Minderre tekintettel 
gondoskodni kell olyan intézkedésekről, 

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára világosabb keretet 
kell biztosítani a kereskedelemben már 
nem kapható művek vagy egyéb 
teljesítmények – többek között határokon 
átnyúló – digitalizálásához és 
terjesztéséhez. A kereskedelemben már 
nem kapható művek gyűjteményeinek 
sajátos jellemzői miatt azonban rendkívül 
nehéznek bizonyulhat az egyes jogosultak 
előzetes hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, arra a tényre, 
hogy a szerzői jogi feltételek jóval 
túlhaladnak a művek átlagos 
kereskedelmi elérhetőségén, azok
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amelyek megkönnyítik a kulturális 
örökséget ápoló intézmények 
gyűjteményében lévő, kereskedelemben 
már nem kapható művekhez fűződő jogok 
engedélyezését, és ezáltal lehetővé teszik 
határokon átnyúló hatályú 
megállapodások kötését a belső piacon.

korlátozott üzleti értékére vagy arra, hogy 
sosem szánták üzleti célra. Minderre 
tekintettel határon átnyúló hatályú, 
kötelező kivételt kell előírni annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
gyűjteményében lévő, kereskedelemben 
már nem kapható művek 
újrafelhasználását. A művek nagy 
többsége esetében a kereskedelmi 
elérhetőség időtartama és azok sokkal 
hosszabb szerzői jogi védelme közötti 
különbség figyelembevétele érdekében a 
10 évvel korábban először kiadott műveket 
és más teljesítményeket kereskedelemben 
már nem kaphatónak kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 247
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára világosabb keretet 
kell biztosítani a kereskedelemben már 
nem kapható művek vagy egyéb 
teljesítmények – többek között határokon 
átnyúló – digitalizálásához és 
terjesztéséhez. A kereskedelemben már 
nem kapható művek gyűjteményeinek 
sajátos jellemzői miatt azonban rendkívül 
nehéznek bizonyulhat az egyes jogosultak 
előzetes hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, korlátozott 
üzleti értékére vagy arra, hogy sosem 
szánták üzleti célra. Minderre tekintettel 
gondoskodni kell olyan intézkedésekről, 
amelyek megkönnyítik a kulturális 
örökséget ápoló intézmények 
gyűjteményében lévő, kereskedelemben 
már nem kapható művekhez fűződő jogok 

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények, az oktatási intézmények vagy 
más, nem kereskedelmi célú 
dokumentációs központok számára 
világosabb keretet kell biztosítani a 
kereskedelemben már nem kapható művek 
vagy egyéb teljesítmények – többek között 
határokon átnyúló – digitalizálásához és 
terjesztéséhez. A kereskedelemben már 
nem kapható művek gyűjteményeinek 
sajátos jellemzői miatt azonban rendkívül 
nehéznek bizonyulhat az egyes jogosultak 
előzetes hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, korlátozott 
üzleti értékére vagy arra, hogy sosem 
szánták üzleti célra. Minderre tekintettel 
gondoskodni kell olyan intézkedésekről,
amelyek megkönnyítik a kulturális 
örökséget ápoló intézmények, az oktatási 
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engedélyezését, és ezáltal lehetővé teszik 
határokon átnyúló hatályú megállapodások 
kötését a belső piacon.

intézmények vagy más, nem kereskedelmi 
célú dokumentációs központok
gyűjteményében lévő, kereskedelemben 
már nem kapható művekhez való 
hozzáférést, és ezáltal lehetővé teszik 
határokon átnyúló hatályú megállapodások 
kötését a belső piacon.

Or. en

Módosítás 248
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára világosabb keretet 
kell biztosítani a kereskedelemben már 
nem kapható művek vagy egyéb 
teljesítmények – többek között határokon 
átnyúló – digitalizálásához és 
terjesztéséhez. A kereskedelemben már 
nem kapható művek gyűjteményeinek 
sajátos jellemzői miatt azonban rendkívül 
nehéznek bizonyulhat az egyes jogosultak 
előzetes hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, korlátozott 
üzleti értékére vagy arra, hogy sosem 
szánták üzleti célra. Minderre tekintettel 
gondoskodni kell olyan intézkedésekről, 
amelyek megkönnyítik a kulturális 
örökséget ápoló intézmények 
gyűjteményében lévő, kereskedelemben 
már nem kapható művekhez fűződő jogok 
engedélyezését, és ezáltal lehetővé teszik 
határokon átnyúló hatályú 
megállapodások kötését a belső piacon.

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények vagy könyvtárak számára 
világosabb keretet kell biztosítani a 
kereskedelemben már nem kapható művek 
vagy egyéb teljesítmények 
digitalizálásához és terjesztéséhez. A 
kereskedelemben már nem kapható művek 
gyűjteményeinek sajátos jellemzői miatt 
azonban rendkívül nehéznek bizonyulhat 
az egyes jogosultak előzetes 
hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, korlátozott 
üzleti értékére vagy arra, hogy kezdetben
sosem szánták üzleti célra. Minderre 
tekintettel gondoskodni kell olyan 
intézkedésekről, amelyek megkönnyítik a 
kulturális örökséget ápoló intézmények
vagy könyvtárak gyűjteményében lévő, 
kereskedelemben már nem kapható 
művekhez fűződő jogok engedélyezését.

Or. fr

Módosítás 249
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Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára világosabb keretet 
kell biztosítani a kereskedelemben már 
nem kapható művek vagy egyéb 
teljesítmények – többek között határokon 
átnyúló – digitalizálásához és 
terjesztéséhez. A kereskedelemben már 
nem kapható művek gyűjteményeinek 
sajátos jellemzői miatt azonban rendkívül 
nehéznek bizonyulhat az egyes jogosultak 
előzetes hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, korlátozott 
üzleti értékére vagy arra, hogy sosem 
szánták üzleti célra. Minderre tekintettel 
gondoskodni kell olyan intézkedésekről, 
amelyek megkönnyítik a kulturális 
örökséget ápoló intézmények 
gyűjteményében lévő, kereskedelemben 
már nem kapható művekhez fűződő jogok 
engedélyezését, és ezáltal lehetővé teszik 
határokon átnyúló hatályú megállapodások 
kötését a belső piacon.

(22) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára világosabb keretet 
kell biztosítani a kereskedelemben már 
nem kapható művek vagy egyéb 
teljesítmények – többek között határokon 
átnyúló – digitalizálásához és 
terjesztéséhez. A kereskedelemben már 
nem kapható művek gyűjteményeinek 
sajátos jellemzői miatt azonban rendkívül 
nehéznek bizonyulhat az egyes jogosultak 
előzetes hozzájárulásának beszerzése. Ez 
visszavezethető például a művek vagy 
egyéb teljesítmények korára, korlátozott 
üzleti értékére vagy arra, hogy sosem 
szánták üzleti célra. Minderre tekintettel 
gondoskodni kell olyan intézkedésekről, 
amelyek megkönnyítik a kulturális 
örökséget ápoló intézmények 
gyűjteményében lévő, kereskedelemben 
már nem kapható művekhez való online 
hozzáférést, és ezáltal lehetővé teszik 
határokon átnyúló hatályú megállapodások 
kötését a belső piacon.

Or. en

Módosítás 250
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Már több tagállam is bevezetett 
kiterjesztett közös engedélyezési rendszert, 
jogi felhatalmazásokat vagy jogi 
vélelmeket, ami megkönnyíti a 
kereskedelemben már nem kapható 
művek engedélyezését. Figyelembe véve 
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azonban a kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményeiben lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségét, 
valamint a tagállamok közös jogkezelési 
gyakorlatai és kulturális alkotó ágazatai 
közötti eltéréseket, egy hatékonyabb 
mechanizmust is biztosítani kell, amellyel 
mérsékelhető a rendszer összetettsége, és 
amely olyan ágazatok, illetve olyan típusú 
művek esetében is alkalmazható, amikor 
az engedélyezési mechanizmusok nem 
nyújtanak megoldást, például azért, mert 
nincsenek közös jogkezelési gyakorlatok, 
vagy mert a közös jogkezelő szervezetek 
nem tudnak kellő képviseletet 
megvalósítani. Ezért kötelező kivételt kell 
előírni, amely lehetővé teszi a kulturális 
örökséget ápoló intézmények számára, 
hogy a gyűjteményükben lévő, 
kereskedelemben már nem kapható 
műveket online módon elérhetővé tegyék. 
Mivel a kereskedelemben már nem 
kapható művek határokon átnyúló 
felhasználásának lehetővé tételéhez 
elengedhetetlen harmonizálni az új 
kötelező kivétel hatályát, a tagállamoknak 
meg kell engedni, hogy a művek bizonyos 
kategóriáira vonatkozó, nemzeti szinten 
kötött, meglévő kiterjesztett közös 
engedélyezési megállapodásokra 
támaszkodjanak. Az e kivétel alá tartozó 
felhasználásokra ugyanazokat a 
kívülmaradási és közzétételi 
követelményeket kell alkalmazni, mint az 
engedélyezési mechanizmus által 
engedélyezett felhasználásokra.

Or. en

Módosítás 251
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(22b) A nemzeti közös jogkezelő 
szervezetek sajátosságaira, a kulturális 
örökséget ápoló intézmények 
szükségleteire és igényeire, valamint a 
művek eltérő típusaira tekintettel 
lehetőséget kell biztosítani a tagállamok 
számára, hogy eltérjenek az ezen 
irányelvben előírt kötelező kivételtől, és a 
kiterjesztett közös engedélyezésre, a jogi 
felhatalmazásokra vagy jogi vélelmekre 
támaszkodjanak, feltéve, hogy azok 
kiterjednek legalább a kivétel hatálya alá 
tartozókkal megegyező felhasználásokra, 
ideértve a határon átnyúló felhasználást 
is. A kivétel az e szabályok alá nem tartozó 
valamennyi műre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 252
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően 
kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
kereskedelemben már nem kapható 
művekre szóló engedélyek a közös 
jogkezelő szervezet által nem képviselt 
jogosultak jogaira is kiterjedjenek. Az 
ilyen mechanizmusok magukban 
foglalhatnak közös engedélyezést és a 
képviselet vélelmét.

(23) Ez az irányelv nem sérti a 
tagállamok által a tömeges digitalizálás 
által felvetett problémák kezelése 
érdekében kifejlesztett egyedi 
megoldásokat, például a kereskedelemben 
már nem kapható művekre vonatkozó 
rendszereket. Ezek a megoldások 
figyelembe veszik a különféle művek és 
egyéb teljesítmények sajátosságait és a 
különböző felhasználókat; kidolgozásuk 
az érdekelt felek közötti megegyezés 
alapján történik. Ezt a megközelítést a 
kereskedelemben már nem kapható művek 
digitalizálására és hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó alapelvekről szóló egyetértési 
megállapodásban már elfogadták, amelyet 
az európai könyvtárak, szerzők, kiadók és 
közös jogkezelő szervezetek 2011. 
szeptember 20-án írtak alá a Bizottság 
jelenlétében. Ez az irányelv nem sérti ezt 
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az egyetértési megállapodást, amely annak 
biztosítására kéri a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a felhasználók, 
jogosultak és közös jogkezelő szervezetek 
között azzal a céllal létrejött önkéntes 
megállapodások, hogy az egyetértési 
megállapodásban meghatározott elvek 
alapján engedélyezzék a kereskedelemben 
már nem kapható művek felhasználását, 
nemzeti és határokon átnyúló 
összefüggésben jogbiztonságot 
teremtsenek. A tagállamoknak jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően bizonyos 
mérlegelési jogkörrel kell rendelkezniük a 
szabályozás konkrét típusának 
megválasztása céljából. Az ilyen 
mechanizmusok magukban foglalhatnak 
közös engedélyezést és a képviselet 
vélelmét.

Or. en

Módosítás 253
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően 
kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
kereskedelemben már nem kapható 
művekre szóló engedélyek a közös 
jogkezelő szervezet által nem képviselt 
jogosultak jogaira is kiterjedjenek. Az 
ilyen mechanizmusok magukban 
foglalhatnak közös engedélyezést és a 
képviselet vélelmét.

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően 
kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 
amely lehetővé teszi a kulturális örökséget 
ápoló intézmények, a kutatóhelyek, illetve 
az oktatási intézmények számára, hogy a 
kereskedelemben már nem kapható 
gyűjteményeiket terjesszék. Az ilyen 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük 
a jogosultak számára, hogy műveiket 
kizárják, továbbá e mechanizmusok 
magukban foglalhatnak közös 
engedélyezést és a képviselet vélelmét, 
valamint korlátozásokat és kivételeket, 
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amennyiben:
a) nincs közös jogkezelő szervezet,
b) a közös jogkezelő szervezet nem képes 
kellő képviseletet elérni, vagy
c) a közös jogkezelő szervezet nem képes 
megfelelő engedélyeket kínálni a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
számára a gyűjteményeikben őrzött művek 
és egyéb teljesítmények bizonyos típusai 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 254
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően 
kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
kereskedelemben már nem kapható 
művekre szóló engedélyek a közös 
jogkezelő szervezet által nem képviselt 
jogosultak jogaira is kiterjedjenek. Az 
ilyen mechanizmusok magukban 
foglalhatnak közös engedélyezést és a 
képviselet vélelmét.

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően 
kiválaszthatják majd azt a törvényi
mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
kulturális örökséget ápoló intézmények, 
oktatási intézmények vagy más, nem 
kereskedelmi célú dokumentációs 
központok számára, hogy a 
gyűjteményeikben állandó jelleggel 
megtalálható, kereskedelemben nem 
kapható műveket vagy egyéb 
teljesítményeket digitalizálják, terjesszék, 
a nyilvánossághoz közvetítsék, illetve 
elérhetővé tegyék. Az ilyen 
mechanizmusok révén lehetővé kell tenni 
a jogosultak számára, hogy abból ésszerű 
bizonyítékok alapján kizárják műveiket, 
valamint azok magukban foglalhatnak 
közös engedélyezést és a képviselet 
vélelmét. A tagállamoknak minden 
esetben biztosítaniuk kellene egy kötelező 
általános kivételt, amelyet akkor 
alkalmaznak, amikor nincsen jogkezelő 
szervezet vagy nem tud kellő képviseletet 
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elérni, vagy nem tud könnyen elérhető 
engedélyeket biztosítani a kulturális 
örökséget ápoló intézmények, oktatási 
intézmények vagy egyéb, nem üzleti célú 
dokumentációs központok számára a 
gyűjteményeiben található művek vagy 
egyéb teljesítmények bizonyos típusai 
esetében.

Or. en

Módosítás 255
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően
kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 
amely lehetővé teszi, hogy a
kereskedelemben már nem kapható
művekre szóló engedélyek a közös 
jogkezelő szervezet által nem képviselt 
jogosultak jogaira is kiterjedjenek. Az 
ilyen mechanizmusok magukban 
foglalhatnak közös engedélyezést és a 
képviselet vélelmét.

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamoknak bizonyos 
mozgástérrel kell rendelkezniük ahhoz,
hogy jogi hagyományaiknak, 
gyakorlataiknak és körülményeiknek 
megfelelően kiválaszthassák a 
kereskedelemben már nem kapható művek 
tekintetében végrehajtandó egyedi típusú 
mechanizmust. Az ilyen mechanizmusok 
magukban foglalhatnak közös 
engedélyezést és a képviselet vélelmét. Ez 
az irányelv nem sértheti a 
kereskedelemben már nem kapható 
művek tömeges digitalizálásának kezelése 
érdekében a tagállamok által kifejlesztett 
egyedi megoldásokat.

Or. fr

Módosítás 256
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ezen engedélyezési 
mechanizmusok szempontjából fontos a 
szigorú és megfelelően működő közös 
jogkezelési rendszer. Ez a rendszer a 
2014/26/EU irányelvnek megfelelően 
különösen a felelősségteljes kormányzásra, 
az átláthatóságra és a jelentéstételre 
vonatkozó szabályokat, valamint az egyes 
jogosultaknak járó összegek rendszeres, 
gondos és pontos elosztását és kifizetését 
foglalja magában. További megfelelő 
védintézkedéseket is biztosítani kell 
minden jogosult számára, akiknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy az említett 
mechanizmusok műveikre és egyéb 
teljesítményeikre való alkalmazását 
kizárják. Az e mechanizmusokhoz 
kapcsolódó feltételek nem érinthetik a 
mechanizmusok gyakorlati jelentőségét a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
számára.

(24) Ezen engedélyezési 
mechanizmusok szempontjából fontos a 
szigorú és megfelelően működő közös 
jogkezelési rendszer. Ez a rendszer a 
2014/26/EU irányelvnek megfelelően 
különösen a felelősségteljes kormányzásra, 
az átláthatóságra és a jelentéstételre 
vonatkozó szabályokat, az egyes 
jogosultaknak járó összegek rendszeres, 
gondos és pontos elosztását és kifizetését,
valamint a rendelkezésre álló technológiai 
fejlesztések hasznosítását foglalja 
magában. További megfelelő 
védintézkedéseket is biztosítani kell 
minden jogosult számára, akiknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy az említett 
mechanizmusok műveikre és egyéb 
teljesítményeikre való alkalmazását 
kizárják. Az e mechanizmusokhoz 
kapcsolódó feltételek nem érinthetik a 
mechanizmusok gyakorlati jelentőségét a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
számára.

Or. en

Indokolás

A lehetőségekhez mérten ki kell használni a technológiai fejlesztéseket annak érdekében, hogy 
garantálják a szerzők és előadóművészek megfelelő javadalmazását.

Módosítás 257
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ezen engedélyezési 
mechanizmusok szempontjából fontos a 
szigorú és megfelelően működő közös 
jogkezelési rendszer. Ez a rendszer a 
2014/26/EU irányelvnek megfelelően 
különösen a felelősségteljes kormányzásra, 

(24) E lehetséges engedélyezési 
mechanizmusok szempontjából fontos a 
szigorú és megfelelően működő közös 
jogkezelési rendszer. Ez a rendszer a 
2014/26/EU irányelvnek megfelelően 
különösen a felelősségteljes kormányzásra, 
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az átláthatóságra és a jelentéstételre 
vonatkozó szabályokat, valamint az egyes 
jogosultaknak járó összegek rendszeres, 
gondos és pontos elosztását és kifizetését 
foglalja magában. További megfelelő 
védintézkedéseket is biztosítani kell 
minden jogosult számára, akiknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy az említett 
mechanizmusok műveikre és egyéb 
teljesítményeikre való alkalmazását 
kizárják. Az e mechanizmusokhoz 
kapcsolódó feltételek nem érinthetik a 
mechanizmusok gyakorlati jelentőségét a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
számára.

az átláthatóságra és a jelentéstételre 
vonatkozó szabályokat, valamint az egyes 
jogosultaknak járó összegek rendszeres, 
gondos és pontos elosztását és kifizetését 
foglalja magában. További megfelelő 
védintézkedéseket is biztosítani kell 
minden jogosult számára, akiknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy az említett 
mechanizmusok műveikre és egyéb 
teljesítményeikre való alkalmazását 
kizárják. Az e mechanizmusokhoz 
kapcsolódó feltételek nem érinthetik a 
mechanizmusok gyakorlati jelentőségét a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
számára.

Or. en

Módosítás 258
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményében lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségére 
tekintettel fontos gondoskodni arról, hogy 
az ezen irányelvvel bevezetett
engedélyezési mechanizmusok különféle 
művek és egyéb teljesítmények, így 
fényképek, hangfelvételek és audiovizuális 
alkotások esetében rendelkezésre álljanak, 
és a gyakorlatban használhatók legyenek. 
A különböző kategóriájú művek és egyéb 
teljesítmények közzététel és terjesztés 
szempontjából meglévő sajátosságainak 
tükrözése és az említett mechanizmusok 
használhatóságának előmozdítása 
érdekében előfordulhat, hogy a 
tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk az
engedélyezési mechanizmusok gyakorlati 
alkalmazására vonatkozóan. Helyénvaló 
tehát, hogy a tagállamok ennek során 

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményében lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségére 
tekintettel fontos gondoskodni arról, hogy 
a lehetséges engedélyezési 
mechanizmusok különféle művek és egyéb 
teljesítmények, így fényképek, 
hangfelvételek és audiovizuális alkotások 
esetében egyszerűen rendelkezésre 
álljanak, és a gyakorlatban használhatók 
legyenek. A különböző kategóriájú művek 
és egyéb teljesítmények közzététel és 
terjesztés szempontjából meglévő 
sajátosságainak tükrözése és az említett 
mechanizmusok használhatóságának 
előmozdítása érdekében előfordulhat, hogy 
a tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk a 
lehetséges engedélyezési mechanizmusok 
gyakorlati alkalmazására vonatkozóan. 
Helyénvaló tehát, hogy a tagállamok ennek 
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egyeztessenek jogosultakkal, 
felhasználókkal és közös jogkezelő 
szervezetekkel.

során egyeztessenek jogosultakkal, 
felhasználókkal, kulturális örökséget 
ápoló intézményekkel, oktatási 
intézményekkel, más, nem kereskedelmi 
célú dokumentációs központokkal és 
közös jogkezelő szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 259
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményében lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségére 
tekintettel fontos gondoskodni arról, hogy 
az ezen irányelvvel bevezetett
engedélyezési mechanizmusok különféle 
művek és egyéb teljesítmények, így 
fényképek, hangfelvételek és audiovizuális 
alkotások esetében rendelkezésre álljanak, 
és a gyakorlatban használhatók legyenek. 
A különböző kategóriájú művek és egyéb 
teljesítmények közzététel és terjesztés 
szempontjából meglévő sajátosságainak 
tükrözése és az említett mechanizmusok 
használhatóságának előmozdítása 
érdekében előfordulhat, hogy a 
tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk az
engedélyezési mechanizmusok gyakorlati 
alkalmazására vonatkozóan. Helyénvaló 
tehát, hogy a tagállamok ennek során 
egyeztessenek jogosultakkal, 
felhasználókkal és közös jogkezelő 
szervezetekkel.

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményében lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségére 
tekintettel fontos gondoskodni arról, hogy 
az ezen irányelvvel bevezetett
engedélyezési mechanizmusok különféle 
művek és egyéb teljesítmények, így 
fényképek, hangfelvételek és audiovizuális 
alkotások esetében rendelkezésre álljanak, 
és a gyakorlatban használhatók legyenek. 
A különböző kategóriájú művek és egyéb 
teljesítmények közzététel és terjesztés 
szempontjából meglévő sajátosságainak 
tükrözése és az említett mechanizmusok 
használhatóságának előmozdítása 
érdekében előfordulhat, hogy a 
tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk az
engedélyezési mechanizmusok gyakorlati 
alkalmazására vonatkozóan. Helyénvaló 
tehát, hogy a tagállamok ennek során 
egyeztessenek jogosultakkal, kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel,
felhasználókkal és közös jogkezelő 
szervezetekkel.

Or. en
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Módosítás 260
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményében lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségére 
tekintettel fontos gondoskodni arról, hogy 
az ezen irányelvvel bevezetett 
engedélyezési mechanizmusok különféle 
művek és egyéb teljesítmények, így 
fényképek, hangfelvételek és audiovizuális 
alkotások esetében rendelkezésre álljanak, 
és a gyakorlatban használhatók legyenek. 
A különböző kategóriájú művek és egyéb 
teljesítmények közzététel és terjesztés 
szempontjából meglévő sajátosságainak 
tükrözése és az említett mechanizmusok 
használhatóságának előmozdítása 
érdekében előfordulhat, hogy a 
tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk az 
engedélyezési mechanizmusok gyakorlati 
alkalmazására vonatkozóan. Helyénvaló 
tehát, hogy a tagállamok ennek során 
egyeztessenek jogosultakkal, 
felhasználókkal és közös jogkezelő 
szervezetekkel.

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények és könyvtárak
gyűjteményében lévő művek és egyéb 
teljesítmények sokféleségére tekintettel 
fontos gondoskodni arról, hogy az ezen 
irányelvvel bevezetett engedélyezési 
mechanizmusok különféle művek és egyéb 
teljesítmények, így fényképek, 
hangfelvételek és audiovizuális alkotások 
esetében rendelkezésre álljanak, és a 
gyakorlatban használhatók legyenek. A 
különböző kategóriájú művek és egyéb 
teljesítmények közzététel és terjesztés 
szempontjából meglévő sajátosságainak 
tükrözése és az említett mechanizmusok 
használhatóságának előmozdítása 
érdekében előfordulhat, hogy a 
tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk az 
engedélyezési mechanizmusok gyakorlati 
alkalmazására vonatkozóan. Helyénvaló 
tehát, hogy a tagállamok ennek során 
egyeztessenek jogosultakkal, 
felhasználókkal és közös jogkezelő 
szervezetekkel.

Or. fr

Módosítás 261
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Tekintettel a közös jogkezelő 
gyakorlatok tagállamokon és kulturális és 
kreatív ágazatokon belüli 
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különbözőségére, megoldást kell 
biztosítani ott, ahol az engedélyezési 
mechanizmusok nem bizonyulnak 
hatékony megoldásnak, például a közös 
engedélyezés hiánya vagy azon tény miatt, 
hogy egyetlen közös jogkezelő szervezet 
sem kapott elismerést valamely 
tagállamban vagy ágazatban. Ilyen 
esetekben, amikor hiányoznak az 
engedélyezési mechanizmusok, kivételt 
kell biztosítani, amely lehetővé teszi a 
kulturális örökséget ápoló intézmények, a 
kutatóhelyek és az oktatási intézmények 
számára, hogy a gyűjteményükben lévő, 
kereskedelemben már nem kapható 
műveket online módon elérhetővé 
tegyék. Mindazonáltal ennek során azt is 
lehetővé kell tenni a szerzők és az 
előadóművészek számára, hogy közös 
engedélyeket adjanak vagy közös 
jogkezelő szervezetet alakítsanak, továbbá 
be kell vonni őket annak 
meghatározásába, hogy az ilyen 
engedélyek elérhetőek legyenek-e vagy 
sem. Ezért biztosítani kell a jogosultak 
számára, hogy kifogást emelhessenek 
műveik ily módon történő online 
terjesztése ellen.

Or. en

Módosítás 262
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Annak érdekében, hogy jogilag 
egyértelmű helyzetet teremtsenek a szerzői 
joggal védett művekből származó 
kivonatok vagy idézetek jogszerű 
felhasználása terén, el kell ismerni a 
felhasználó által generált tartalom online 
környezeten belüli helyzetét és szerepét.
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Or. en

Módosítás 263
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A nemzetközi udvariasság elve 
alapján indokolt, hogy a kereskedelemben 
már nem kapható művek digitalizálására 
és terjesztésére vonatkozóan az ezen 
irányelvben biztosított engedélyezési 
mechanizmusok ne terjedjenek ki a 
harmadik országban első alkalommal 
kiadott vagy kiadás hiányában először 
sugárzott művekre és egyéb 
teljesítményekre, illetve filmművészeti 
vagy audiovizuális alkotások esetében 
azokra a művekre, amelyek előállítójának 
székhelye vagy szokásos tartózkodási 
helye harmadik országban található. A 
mechanizmusok csak abban az esetben 
vonatkozhatnak harmadik ország 
állampolgárainak műveire vagy egyéb 
teljesítményeire, ha e műveket vagy egyéb 
teljesítményeket valamely tagállam 
területén adják ki, vagy kiadás hiányában 
sugározzák első alkalommal, illetve 
filmművészeti vagy audiovizuális 
alkotások esetében azokra a művekre, 
amelyek előállítójának székhelye vagy 
szokásos tartózkodási helye valamely 
tagállamban van.

törölve

Or. en

Módosítás 264
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A nemzetközi udvariasság elve 
alapján indokolt, hogy a kereskedelemben 
már nem kapható művek digitalizálására és 
terjesztésére vonatkozóan az ezen 
irányelvben biztosított engedélyezési 
mechanizmusok ne terjedjenek ki a 
harmadik országban első alkalommal 
kiadott vagy kiadás hiányában először 
sugárzott művekre és egyéb 
teljesítményekre, illetve filmművészeti 
vagy audiovizuális alkotások esetében 
azokra a művekre, amelyek előállítójának 
székhelye vagy szokásos tartózkodási 
helye harmadik országban található. A 
mechanizmusok csak abban az esetben 
vonatkozhatnak harmadik ország 
állampolgárainak műveire vagy egyéb 
teljesítményeire, ha e műveket vagy egyéb 
teljesítményeket valamely tagállam 
területén adják ki, vagy kiadás hiányában 
sugározzák első alkalommal, illetve 
filmművészeti vagy audiovizuális 
alkotások esetében azokra a művekre, 
amelyek előállítójának székhelye vagy 
szokásos tartózkodási helye valamely 
tagállamban van.

(26) A nemzetközi udvariasság elve 
alapján indokolt, hogy a kereskedelemben 
már nem kapható művek digitalizálására és 
terjesztésére vonatkozóan az ezen 
irányelvben biztosított engedélyezési 
mechanizmusok ne terjedjenek ki a 
harmadik országban első alkalommal 
kiadott vagy kiadás hiányában először 
sugárzott művekre és egyéb 
teljesítményekre, illetve filmművészeti 
vagy audiovizuális alkotások esetében 
azokra a művekre, amelyek előállítójának 
székhelye vagy szokásos tartózkodási 
helye harmadik országban található.

Or. en

Módosítás 265
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Mivel a tömeges digitalizálási 
projektek jelentős beruházást 
igényelhetnek a kulturális örökséget ápoló 
intézményektől, így az ezen irányelvben 
foglalt mechanizmusok szerint megadott 
engedélyek nem zárhatják ki, hogy ezek az 
intézmények méltányos bevételre tegyenek 
szert az engedély költségeinek, valamint 

törölve
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az engedély hatálya alá tartozó művek és 
egyéb teljesítmények digitalizálásával és 
terjesztésével járó kiadásoknak a 
fedezésére.

Or. en

Módosítás 266
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Mivel a tömeges digitalizálási 
projektek jelentős beruházást 
igényelhetnek a kulturális örökséget ápoló 
intézményektől, így az ezen irányelvben 
foglalt mechanizmusok szerint megadott 
engedélyek nem zárhatják ki, hogy ezek az 
intézmények méltányos bevételre tegyenek 
szert az engedély költségeinek, valamint az 
engedély hatálya alá tartozó művek és 
egyéb teljesítmények digitalizálásával és 
terjesztésével járó kiadásoknak a 
fedezésére.

(27) Mivel a tömeges digitalizálási 
projektek jelentős beruházást 
igényelhetnek a kulturális örökséget ápoló 
intézményektől, így az ezen irányelvben 
foglalt mechanizmusok szerint megadott 
engedélyek nem zárhatják ki, hogy ezek az 
intézmények méltányos bevételre tegyenek 
szert, amelyet kizárólag az engedély 
költségeinek, valamint az engedély hatálya 
alá tartozó művek és egyéb teljesítmények 
digitalizálásával és terjesztésével járó 
kiadásoknak a fedezésére fordíthatnak.

Or. en

Módosítás 267
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Megfelelő módon nyilvánosságra 
kell hozni a kereskedelemben már nem 
kapható műveknek és egyéb 
teljesítményeknek a kulturális örökséget 
ápoló intézmények által az ezen irányelv 
szerinti engedélyezési mechanizmusok 
alapján történő jövőbeli vagy folyamatos 

(28) Megfelelő módon nyilvánosságra 
kell hozni a kereskedelemben már nem 
kapható műveknek és egyéb 
teljesítményeknek a kulturális örökséget 
ápoló intézmények vagy könyvtárak által 
az ezen irányelv szerinti engedélyezési 
mechanizmusok alapján történő jövőbeli 
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felhasználásával, valamint a műveikre és 
egyéb teljesítményükre szóló engedélyek 
alkalmazásának kizárására a jogosultak 
rendelkezésére álló intézkedésekkel 
kapcsolatos információkat. Ez különösen 
akkor fontos, ha a belső piacon határokon 
átnyúló felhasználás történik. Ezért
helyénvaló rendelkezni olyan egységes, 
nyilvánosan hozzáférhető online portál 
létrehozásáról, amelyen keresztül az Unió 
a határokon átnyúló használat 
megkezdése előtt észszerű időre 
nyilvánosságra hozhat ilyen 
információkat. A 386/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet33 alapján 
az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatala bizonyos feladatokra és 
tevékenységekre kap megbízást, amelyeket 
saját költségvetési eszközeiből finanszíroz 
azzal a céllal, hogy megkönnyítse és 
támogassa a nemzeti hatóságok, a 
versenyszféra és az uniós intézmények 
tevékenységeit a szellemi tulajdonjogok 
megsértése elleni harcban, beleértve azok 
megsértésének megelőzését is. 
Következésképpen az ilyen információkat 
hozzáférhetővé tevő európai portál 
létrehozását és üzemeltetését helyénvaló e 
Hivatalra bízni.

vagy folyamatos felhasználásával, valamint 
a műveikre és egyéb teljesítményükre szóló 
engedélyek alkalmazásának kizárására a 
jogosultak rendelkezésére álló 
intézkedésekkel kapcsolatos információkat.
A tagállamoknak tehát szükség esetén e 
témára vonatkozó tájékoztató portált kell 
létrehozniuk.

_________________

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) 
a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
(védjegyek és formatervezési minták) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésével 
kapcsolatos feladatokkal, ideértve a 
közszféra és a magánszektor képviselőinek 
a szellemi tulajdoni jogsértések európai 
megfigyelőközpontjaként történő 
összehívásával való megbízásáról 
(HL L 129., 2012.5.16., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 268
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
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28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Megfelelő módon nyilvánosságra 
kell hozni a kereskedelemben már nem 
kapható műveknek és egyéb 
teljesítményeknek a kulturális örökséget 
ápoló intézmények által az ezen irányelv 
szerinti engedélyezési mechanizmusok 
alapján történő jövőbeli vagy folyamatos 
felhasználásával, valamint a műveikre és 
egyéb teljesítményükre szóló engedélyek 
alkalmazásának kizárására a jogosultak 
rendelkezésére álló intézkedésekkel 
kapcsolatos információkat. Ez különösen 
akkor fontos, ha a belső piacon határokon 
átnyúló felhasználás történik. Ezért 
helyénvaló rendelkezni olyan egységes, 
nyilvánosan hozzáférhető online portál 
létrehozásáról, amelyen keresztül az Unió a 
határokon átnyúló használat megkezdése 
előtt észszerű időre nyilvánosságra hozhat 
ilyen információkat. A 386/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet33

alapján az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatala bizonyos feladatokra és 
tevékenységekre kap megbízást, amelyeket 
saját költségvetési eszközeiből finanszíroz 
azzal a céllal, hogy megkönnyítse és 
támogassa a nemzeti hatóságok, a 
versenyszféra és az uniós intézmények 
tevékenységeit a szellemi tulajdonjogok 
megsértése elleni harcban, beleértve azok 
megsértésének megelőzését is. 
Következésképpen az ilyen információkat 
hozzáférhetővé tevő európai portál 
létrehozását és üzemeltetését helyénvaló e 
Hivatalra bízni.

(28) Ténylegesen nyilvánosságra kell 
hozni a kereskedelemben már nem kapható 
műveknek és egyéb teljesítményeknek a 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
által az ezen irányelv szerinti 
engedélyezési mechanizmusok alapján 
történő jövőbeli vagy folyamatos 
felhasználásával, valamint a műveikre és 
egyéb teljesítményükre szóló engedélyek 
alkalmazásának kizárására a jogosultak 
rendelkezésére álló intézkedésekkel 
kapcsolatos információkat. Ez különösen 
akkor fontos, ha a belső piacon határokon 
átnyúló felhasználás történik. Ezért 
helyénvaló rendelkezni olyan egységes, 
nyilvánosan hozzáférhető online portál 
létrehozásáról, amelyen keresztül az Unió a 
határokon átnyúló használat megkezdése 
előtt legalább 6 hónapra széles körben és 
kifejezetten nyilvánosságra hozhat ilyen 
információkat. A 386/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet33 alapján az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
bizonyos feladatokra és tevékenységekre 
kap megbízást, amelyeket saját 
költségvetési eszközeiből finanszíroz azzal 
a céllal, hogy megkönnyítse és támogassa a 
nemzeti hatóságok, a versenyszféra és az 
uniós intézmények tevékenységeit a 
szellemi tulajdonjogok megsértése elleni 
harcban, beleértve azok megsértésének 
megelőzését is. Az egységes online 
portálnak a szerzők és egyéb jogosultak 
rendelkezésére kell bocsátania az ahhoz 
szükséges eszközöket, hogy felszólaljanak 
a műveik és egyéb teljesítményeik 
hozzáférhetővé tétele ellen.
Következésképpen helyénvaló az ilyen 
információkat hozzáférhetővé tevő európai 
portál létrehozását és üzemeltetését e 
Hivatalra bízni, és ilyen funkciókat 
biztosítani a jogosultak és a kulturális 
örökséget ápoló intézmények számára.

_________________ _________________
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33 Az Európai Parlament és a Tanács 
386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
(védjegyek és formatervezési minták) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésével 
kapcsolatos feladatokkal, ideértve a 
közszféra és a magánszektor képviselőinek 
a szellemi tulajdoni jogsértések európai 
megfigyelőközpontjaként történő 
összehívásával való megbízásáról 
(HL L 129., 2012.5.16., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
(védjegyek és formatervezési minták) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésével 
kapcsolatos feladatokkal, ideértve a 
közszféra és a magánszektor képviselőinek 
a szellemi tulajdoni jogsértések európai 
megfigyelőközpontjaként történő 
összehívásával való megbízásáról 
(HL L 129., 2012.5.16., 1. o.).

Or. en

Módosítás 269
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Megfelelő módon nyilvánosságra 
kell hozni a kereskedelemben már nem 
kapható műveknek és egyéb 
teljesítményeknek a kulturális örökséget 
ápoló intézmények által az ezen irányelv 
szerinti engedélyezési mechanizmusok 
alapján történő jövőbeli vagy folyamatos 
felhasználásával, valamint a műveikre és 
egyéb teljesítményükre szóló engedélyek 
alkalmazásának kizárására a jogosultak 
rendelkezésére álló intézkedésekkel 
kapcsolatos információkat. Ez különösen 
akkor fontos, ha a belső piacon határokon 
átnyúló felhasználás történik. Ezért 
helyénvaló rendelkezni olyan egységes, 
nyilvánosan hozzáférhető online portál 
létrehozásáról, amelyen keresztül az Unió a 
határokon átnyúló használat megkezdése 
előtt észszerű időre nyilvánosságra hozhat 
ilyen információkat. A 386/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet33

alapján az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatala bizonyos feladatokra és 
tevékenységekre kap megbízást, amelyeket 
saját költségvetési eszközeiből finanszíroz 

(28) Megfelelő módon nyilvánosságra 
kell hozni a kereskedelemben már nem 
kapható műveknek és egyéb 
teljesítményeknek az ezen irányelv szerinti
kulturális örökséget ápoló intézmények, 
oktatási intézmények és nem kereskedelmi 
célú dokumentációs központok által 
történő jövőbeli vagy folyamatos 
felhasználásával, valamint a műveik és 
egyéb teljesítményük kizárására a 
jogosultak rendelkezésére álló 
intézkedésekkel kapcsolatos információkat. 
Ez különösen akkor fontos, ha a belső 
piacon határokon átnyúló felhasználás 
történik. Ezért helyénvaló rendelkezni 
olyan egységes, nyilvános online portál 
létrehozásáról, amelyen keresztül az Unió a 
határokon átnyúló használat megkezdése 
előtt minden esetben legalább hat 
hónappal állandó jelleggel, egyszerűen és 
hatékonyan nyilvánosságra hozhat ilyen 
információkat. A 386/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet33 alapján az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
bizonyos feladatokra és tevékenységekre 
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azzal a céllal, hogy megkönnyítse és 
támogassa a nemzeti hatóságok, a 
versenyszféra és az uniós intézmények 
tevékenységeit a szellemi tulajdonjogok 
megsértése elleni harcban, beleértve azok 
megsértésének megelőzését is. 
Következésképpen az ilyen információkat 
hozzáférhetővé tevő európai portál 
létrehozását és üzemeltetését helyénvaló e 
Hivatalra bízni.

kap megbízást, amelyeket saját 
költségvetési eszközeiből finanszíroz azzal 
a céllal, hogy megkönnyítse és támogassa a 
nemzeti hatóságok, a versenyszféra és az 
uniós intézmények tevékenységeit a 
szellemi tulajdonjogok megsértése elleni 
harcban, beleértve azok megsértésének 
megelőzését is. Következésképpen az ilyen 
információkat hozzáférhetővé tevő európai 
portál létrehozását és üzemeltetését 
helyénvaló e Hivatalra bízni.

_________________ _________________

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
(védjegyek és formatervezési minták) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésével 
kapcsolatos feladatokkal, ideértve a 
közszféra és a magánszektor képviselőinek 
a szellemi tulajdoni jogsértések európai 
megfigyelőközpontjaként történő 
összehívásával való megbízásáról 
(HL L 129., 2012.5.16., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
(védjegyek és formatervezési minták) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésével 
kapcsolatos feladatokkal, ideértve a 
közszféra és a magánszektor képviselőinek 
a szellemi tulajdoni jogsértések európai 
megfigyelőközpontjaként történő 
összehívásával való megbízásáról 
(HL L 129., 2012.5.16., 1. o.).

Or. en

Módosítás 270
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A kreatív tartalmakhoz, 
információkhoz és ismeretekhez való 
hozzáférés növelésére, illetve azok 
terjesztésének elősegítésére irányuló 
általános közös célkitűzés igazolása, 
valamint a belső piacon belül a 
jogbiztonság garantálása érdekében be 
kell vezetni a „köztulajdon” fogalmát. Azt 
is ki kell emelni, hogy a legtöbb szerző, 
előadóművész és alkotó végső célja a 
lehetséges gazdasági haszonszerzés helyett 
elsősorban az emberi és társadalmi 
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fejlődés és jólét megteremtése.

Or. en

Módosítás 271
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Rendkívül fontos tisztázni, hogy 
amint egy mű vagy egyéb teljesítmény 
köztulajdonba kerül, e mű vagy egyéb 
teljesítmény minden olyan – akár analóg, 
akár digitális – hiteles többszörözése, 
amely nem hoz létre új vagy átalakítással 
járó művet vagy egyéb teljesítményt, 
továbbra is köztulajdonban marad. 
Köztulajdonba tartozik minden olyan mű 
és egyéb teljesítmény, amelynek szerzői 
joga már lejárt vagy soha nem is létezett, 
illetve a jogosultak önként lemondtak 
róla.

Or. en

Módosítás 272
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) Ha valamely mű vagy egyéb 
teljesítmény szerzői joga lejár, rendkívül 
nehezen lehet megállapítani, hogy az 
adott mű vagy egyéb teljesítmény 
köztulajdonba került-e. A köztulajdonban 
lévő művek és egyéb teljesítmények soha 
sem azonosíthatók, ami akadályozza a 
tartalmakhoz, az információkhoz és az 
ismeretekhez való hozzáférést. A 
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tagállamoknak lehetővé kell tenniük azon 
szerzők, előadóművészek és alkotók 
számára, akik nem kívánnak szerzői jogot 
fenntartani műveik vagy egyéb 
teljesítményeik tekintetében, hogy azokat 
részben vagy egészben köztulajdonba 
helyezzék. Sőt még azt is el kell ismerni, 
hogy a legtöbb szerző, előadóművész és 
alkotó végső célja a lehetséges gazdasági 
haszonszerzés helyett elsősorban az 
emberi és társadalmi fejlődés és jólét 
megteremtése. Ennek fényében a 
tagállamoknak támogatniuk kell a 
köztulajdonnal egyenértékű megfelelő 
engedélyek használatát (pl. kreatív 
közvagyon). Ez elősegítené, hogy a 
szerzők, az előadóművészek és az alkotók 
egyértelművé tegyék a lehetséges 
újrafelhasználók számára, hogy a mű 
köztulajdonban van, ami előmozdítja a 
tartalmak, az információk és az ismeretek 
terjesztését.

Or. en
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