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Módosítás 673
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2001/29/EK irányelv 6. cikke (4) 
bekezdése első és ötödik albekezdésének 
rendelkezéseit alkalmazni kell az e címben 
meghatározott kivételekre és 
korlátozásokra.

Or. en

Módosítás 674
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 17. cikkben említett esetek kivételével ez 
az irányelv nem érinti és nem befolyásolja 
a 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (2) és 
(3) bekezdésében, a 96/9/EK irányelv 6. és 
9. cikkében és a 2009/24/EK irányelv 5. és 
6. cikkében meghatározott kivételeket és 
korlátozásokat, különösen azok 
választható jellege tekintetében.

Or. fr

Módosítás 675
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben az irányelvben meghatározott 
kivételekkel és korlátozásokkal ellentétes 
szerződéses rendelkezés 
érvényesíthetetlen.

Or. en

Módosítás 676
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedelemben már nem kapható 
művek kulturális örökséget ápoló 
intézmények általi felhasználása

A kereskedelemben már nem kapható 
művek kulturális örökséget ápoló 
intézmények, oktatási intézmények és más, 
nem üzleti célú dokumentációs központok
általi felhasználása

Or. en

Módosítás 677
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedelemben már nem kapható 
művek kulturális örökséget ápoló 
intézmények általi felhasználása

A kereskedelemben már nem kapható 
művek felhasználása

Or. en

Módosítás 678
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
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7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, 
hogy amennyiben közös jogkezelő 
szervezet a tagjai nevében nem üzleti célra 
szóló, nem kizárólagos engedélyt ad
kulturális örökséget ápoló intézménynek az 
intézmény gyűjteményének állandó részét 
képező, a kereskedelemben már nem 
kapható művek vagy egyéb teljesítmények 
digitalizálására, terjesztésére, 
nyilvánossághoz közvetítésére vagy 
hozzáférhetővé tételére, akkor ez a nem 
kizárólagos engedély kiterjeszthető vagy 
vélelmezhetően vonatkozik az engedély 
hatálya alá tartozó jogosultakkal azonos 
kategóriába tartozó, de a közös jogkezelő 
szervezet által nem képviselt jogosultakra 
is, feltéve ha:

(1) A tagállamok – a jogosultakkal és 
az őket képviselő szervezetekkel, a
kulturális örökséget ápoló intézményekkel 
és más felhasználókkal történő 
konzultációt követően – jogi 
mechanizmust biztosítanak, amely 
kizárólagos vagy nem kizárólagos 
engedélyeket tesz lehetővé az intézmény 
gyűjteményének állandó részét képező, a 
kereskedelemben már nem kapható művek 
vagy egyéb teljesítmények digitalizálására, 
terjesztésére, nyilvánossághoz 
közvetítésére vagy hozzáférhetővé tételére, 
feltéve ha:

Or. en

Módosítás 679
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, 
hogy amennyiben közös jogkezelő 
szervezet a tagjai nevében nem üzleti célra 
szóló, nem kizárólagos engedélyt ad 
kulturális örökséget ápoló intézménynek az 
intézmény gyűjteményének állandó részét 
képező, a kereskedelemben már nem 
kapható művek vagy egyéb teljesítmények 
digitalizálására, terjesztésére, 
nyilvánossághoz közvetítésére vagy 
hozzáférhetővé tételére, akkor ez a nem 
kizárólagos engedély kiterjeszthető vagy 
vélelmezhetően vonatkozik az engedély 
hatálya alá tartozó jogosultakkal azonos 
kategóriába tartozó, de a közös jogkezelő 

(1) A tagállamok a kereskedelemben 
már nem kapható művekkel kapcsolatos 
nemzeti modelljük sérelme nélkül 
rendelkezhetnek arról, hogy amennyiben 
közös jogkezelő szervezet a tagjai nevében 
nem üzleti célra szóló, nem kizárólagos 
engedélyt ad kulturális örökséget ápoló 
intézménynek az intézmény 
gyűjteményének állandó részét képező, a 
kereskedelemben már nem kapható művek 
vagy egyéb teljesítmények digitalizálására, 
terjesztésére, nyilvánossághoz 
közvetítésére vagy hozzáférhetővé tételére, 
akkor ez a nem kizárólagos engedély 
kiterjeszthető vagy vélelmezhetően 
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szervezet által nem képviselt jogosultakra 
is, feltéve ha:

vonatkozik az engedély hatálya alá tartozó 
jogosultakkal azonos kategóriába tartozó, 
de a közös jogkezelő szervezet által nem 
képviselt jogosultakra is, feltéve ha:

Or. fr

Módosítás 680
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, 
hogy amennyiben közös jogkezelő 
szervezet a tagjai nevében nem üzleti célra 
szóló, nem kizárólagos engedélyt ad
kulturális örökséget ápoló intézménynek az 
intézmény gyűjteményének állandó részét 
képező, a kereskedelemben már nem 
kapható művek vagy egyéb teljesítmények
digitalizálására, terjesztésére,
nyilvánossághoz közvetítésére vagy 
hozzáférhetővé tételére, akkor ez a nem 
kizárólagos engedély kiterjeszthető vagy 
vélelmezhetően vonatkozik az engedély 
hatálya alá tartozó jogosultakkal azonos 
kategóriába tartozó, de a közös jogkezelő 
szervezet által nem képviselt jogosultakra 
is, feltéve ha:

(1) A tagállamok kivételt biztosítanak 
a 2001/29/EK irányelv 2. és 3. cikkében, a 
96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 
és 7. cikkének (1) bekezdésében és a 
2009/24/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott jogok alól,
hogy lehetővé tegyék a kulturális örökséget 
ápoló intézményeknek, oktatási 
intézményeknek és más, nem üzleti célú 
dokumentációs központoknak a 
gyűjteményük állandó részét képező, a 
kereskedelemben már nem kapható művek 
vagy egyéb teljesítmények nem 
kereskedelmi célból történő 
digitalizálását, terjesztését,
nyilvánossághoz közvetítését vagy 
hozzáférhetővé tételét.

Or. en

Módosítás 681
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közös jogkezelő szervezet a 
jogosultaktól kapott megbízások alapján a 

törölve
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jogosultak szélesebb körű képviseletét 
látja el a művek vagy egyéb teljesítmények 
azon kategóriája, illetve azon jogok 
tekintetében, amelyekre az engedély 
hatálya kiterjed;

Or. en

Módosítás 682
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közös jogkezelő szervezet a
jogosultaktól kapott megbízások alapján a 
jogosultak szélesebb körű képviseletét látja 
el a művek vagy egyéb teljesítmények azon 
kategóriája, illetve azon jogok 
tekintetében, amelyekre az engedély 
hatálya kiterjed;

a) az engedélyek kiadására hivatott
szervezet a tagállam joga szerint a 
jogosultak szélesebb körű képviseletét látja 
el;

Or. en

Módosítás 683
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden jogosult számára 
biztosított az egyenlő bánásmód az 
engedély feltételeivel összefüggésben;

törölve

Or. en

Módosítás 684
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a jogosultak bármikor 
felszólalhatnak műveik vagy egyéb 
teljesítményeik kereskedelemben már nem 
kaphatónak tekintett minősítése ellen, és 
kizárhatják műveiknek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények biztonságos 
elektronikus hálózatán történő 
rendelkezésre bocsátását.

Or. en

Módosítás 685
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mindegyik jogosult bármikor 
felszólalhat művei vagy egyéb 
teljesítményei kereskedelemben már nem 
kaphatónak tekintett minősítése ellen, és
kizárhatja az engedély műveire és egyéb 
teljesítményeire való alkalmazását.

törölve

Or. en

Módosítás 686
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mindegyik jogosult bármikor 
felszólalhat művei vagy egyéb 
teljesítményei kereskedelemben már nem 
kaphatónak tekintett minősítése ellen, és 
kizárhatja az engedély műveire és egyéb 

c) mindegyik jogosult megfelelő 
tájékoztatást kap, és bármikor felszólalhat 
művei vagy egyéb teljesítményei 
kereskedelemben már nem kaphatónak 
tekintett minősítése ellen, és kizárhatja az 
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teljesítményeire való alkalmazását. engedély műveire és egyéb 
teljesítményeire való alkalmazását.

Or. en

Módosítás 687
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben megállapított 
kivétel végrehajtásakor a tagállamok 
javadalmazási rendszereket 
határozhatnak meg a jogosultak jogos 
érdekeit ért indokolatlan sérelem 
kompenzálása érdekében. A jogosultak 
észszerű bizonyítékok alapján bármikor 
felszólalhatnak műveik vagy egyéb 
teljesítményeik kereskedelemben már nem 
kaphatónak tekintett minősítése ellen, és 
kizárhatják az első albekezdésben 
megállapított kivétel alkalmazását.

Or. en

Módosítás 688
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jogosultakkal, a közös jogkezelő 
szervezetekkel és a kulturális örökséget 
ápoló intézményekkel konzultálva a 
tagállamok értékelik az ilyen 
engedélyezési megoldások hatékonyságát.

Or. en
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Módosítás 689
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a jogi mechanizmus többek között 
kiterjesztett jogi közös engedélyezésen, 
törvényi felhatalmazáson vagy 
vélelmezésen alapulhat.

Or. en

Módosítás 690
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a jogi mechanizmus többek között 
kiterjesztett jogi közös engedélyezésen, 
törvényi felhatalmazáson vagy 
vélelmezésen alapulhat.

Or. en

Módosítás 691
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok rendelkezhetnek 
úgy, hogy az (1) bekezdés szerint 
elfogadott kivétel nem általános hatályú, 
vagy nem vonatkozik meghatározott fajta, 
kereskedelemben már nem kapható 
művekre vagy egyéb teljesítményekre, 
amennyiben léteznek és könnyen 
hozzáférhetők a valamely közös jogkezelő 
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szervezet által a tagjai nevében a 
kulturális örökséget ápoló intézménnyel, 
oktatási intézménnyel vagy más, nem 
üzleti célú dokumentációs központtal 
kötött, érvényben lévő nem kizárólagos 
engedélyek, amelyek engedélyezik az (1) 
bekezdésben meghatározott 
felhasználásokat. Ebben az esetben a nem 
kizárólagos engedélyek kiterjeszthetők, 
vagy vélelmezhető, hogy azok azokra az 
engedély hatálya alá tartozó jogosultakkal 
azonos kategóriába tartozó jogosultakra is 
vonatkoznak, akiket a közös jogkezelő 
szervezet nem képvisel, feltéve hogy:

a) a közös jogkezelő szervezet a 
jogosultaktól kapott megbízások alapján a 
jogosultak szélesebb körű képviseletét 
látja el a művek vagy egyéb teljesítmények 
azon kategóriája, illetve azon jogok 
tekintetében, amelyekre az engedély 
hatálya kiterjed;

b) minden jogosult számára biztosított az 
egyenlő bánásmód az engedély 
feltételeivel összefüggésben;

c) mindegyik jogosult bármikor 
felszólalhat észszerű bizonyítékok alapján 
művei vagy egyéb teljesítményei 
kereskedelemben már nem kaphatónak 
tekintett minősítése ellen, és kizárhatja az 
engedély műveire és egyéb 
teljesítményeire való alkalmazását.

Or. en

Módosítás 692
Julia Reda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok kivételt vagy 
korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 
irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 
irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 
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cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott jogok 
tekintetében, hogy lehetővé tegyék a 
kulturális örökséggel foglalkozó 
intézmények számára másolatok készítését 
az online elérhető gyűjteményük részét 
képező, kereskedelmi forgalomban már 
nem kapható művekről, feltéve, hogy:

a) amennyiben ez nem bizonyul 
kivitelezhetetlennek, a szerző vagy más 
azonosítható jogosult neve feltüntetésre 
kerül;

b) mindegyik jogosult bármikor 
felszólalhat művei vagy egyéb 
teljesítményei kereskedelemben már nem 
kaphatónak tekintett minősítése ellen, és 
kizárhatja a kivétel műveire és egyéb 
teljesítményeire való alkalmazását.

Or. en

Módosítás 693
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok kivételeket 
biztosítanak a 2001/29/EK irányelv 2. és 
3. cikkében, a 96/9/EK irányelv 5. 
cikkének a) pontjában és 7. cikkének (1) 
bekezdésében, a 2009/24/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében, valamint ezen 
irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott jogok alól, hogy lehetővé 
tegyék a kulturális örökséget ápoló 
intézmények számára másolatok készítését 
a weboldalaikon nem üzleti célokra 
nyilvánosan elérhető gyűjteményük 
állandó részét képező, kereskedelemben 
már nem kapható művekről, azzal a 
feltétellel, hogy – amennyiben ez nem 
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bizonyul kivitelezhetetlennek – a szerző 
vagy más azonosítható jogosult neve 
feltüntetésre kerül.

Or. en

Módosítás 694
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok rendelkezhetnek 
úgy, hogy az (1a) bekezdés szerint 
elfogadott kivétel nem alkalmazandó 
azokban az ágazatokban, illetve az olyan 
típusú művek esetében, ahol az (1) 
bekezdésben említett kiterjesztett közös 
engedélyezésen alapuló megoldások 
rendelkezésre állnak. A szerzőkkel, más 
jogosultakkal, a közös jogkezelő 
szervezetekkel és a kulturális örökséget 
ápoló intézményekkel konzultálva a 
tagállamok meghatározzák a kiterjesztett 
közös engedélyezésen alapuló megoldások 
konkrét ágazatok vagy meghatározott 
fajta művek számára történő 
elérhetőségét.

Or. en

Módosítás 695
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok a jogosultakkal, a 
közös jogkezelő szervezetekkel és a 
kulturális örökséget ápoló intézményekkel 
egyeztetve biztosítják, hogy a művek és 
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egyéb teljesítmények (1) bekezdés szerinti 
engedélyezhetőségének vagy (1a) bekezdés 
szerinti felhasználásának 
megállapításához használt követelmények 
ne lépjék túl a szükséges és észszerű 
mértéket, és ne zárják ki a lehetőséget 
egész gyűjtemények kereskedelemben már 
nem kaphatónak tekintett minősítésére, ha 
észszerűen feltételezhető, hogy a 
gyűjtemény részét képező összes mű vagy 
egyéb teljesítmény kereskedelemben már 
nem kapható. Az első ízben legalább tíz 
éve közreadott műveket minden esetben a 
kereskedelemben már nem kaphatónak 
kell tekinteni, a jogosultak azon 
lehetőségének sérelme nélkül, hogy az (1) 
vagy az (1a) bekezdéssel összhangban 
felszólaljanak műveik vagy egyéb 
teljesítményeik kereskedelemben már nem 
kaphatónak tekintett minősítése ellen.

Or. en

Módosítás 696
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy mű vagy egyéb teljesítmény 
akkor minősül kereskedelemben már nem 
kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 
teljesítmény egésze – minden fordítását, 
változatát és megjelenési módját ideértve –
a szokásos kereskedelmi csatornákon 
keresztül nyilvánosan hozzáférhetetlen, és 
hozzáférhetővé válása észszerűen nem 
elvárható.

törölve

A tagállamok a jogosultakkal, a közös 
jogkezelő szervezetekkel és a kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel egyeztetve 
biztosítják, hogy a művek és egyéb 
teljesítmények (1) bekezdés szerinti 
engedélyezhetőségének megállapításához 
használt követelmények ne lépjék túl a 
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szükséges és észszerű mértéket, és ne 
zárják ki a lehetőséget egész gyűjtemények 
kereskedelemben már nem kaphatónak 
tekintett minősítésére, ha észszerűen 
feltételezhető, hogy a gyűjtemény részét 
képező összes mű vagy egyéb teljesítmény 
kereskedelemben már nem kapható.

Or. en

Módosítás 697
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy mű vagy egyéb teljesítmény akkor 
minősül kereskedelemben már nem 
kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 
teljesítmény egésze – minden fordítását, 
változatát és megjelenési módját ideértve –
a szokásos kereskedelmi csatornákon 
keresztül nyilvánosan hozzáférhetetlen, és 
hozzáférhetővé válása észszerűen nem 
elvárható.

törölve

Or. en

Módosítás 698
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy mű vagy egyéb teljesítmény akkor 
minősül kereskedelemben már nem 
kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 
teljesítmény egésze – minden fordítását, 
változatát és megjelenési módját ideértve –
a szokásos kereskedelmi csatornákon 
keresztül nyilvánosan hozzáférhetetlen, és 

Egy mű vagy egyéb teljesítmény akkor 
minősül kereskedelemben már nem 
kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 
teljesítmény egésze – minden fordítását, 
változatát és megjelenési módját ideértve –
a szokásos, könnyen hozzáférhető
kereskedelmi csatornákon keresztül 



PE604.544v01-00 16/120 AM\1124644HU.docx

HU

hozzáférhetővé válása észszerűen nem 
elvárható.

nyilvánosan hozzáférhetetlen. Azok a 
művek is a kereskedelmi forgalomból 
kivont művek közé tartoznak, amelyek 
soha nem voltak kereskedelmi 
forgalomban, illetve amelyeket soha nem 
is kívántak kereskedelmi forgalomba 
hozni.

Or. en

Módosítás 699
Szájer József, Bocskor Andrea

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy mű vagy egyéb teljesítmény akkor 
minősül kereskedelemben már nem 
kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 
teljesítmény egésze – minden fordítását,
változatát és megjelenési módját ideértve –
a szokásos kereskedelmi csatornákon 
keresztül nyilvánosan hozzáférhetetlen, és 
hozzáférhetővé válása észszerűen nem 
elvárható.

Egy mű vagy egyéb teljesítmény akkor 
minősül kereskedelemben már nem 
kaphatónak, ha a mű vagy egyéb 
teljesítmény egésze – minden változatát és 
megjelenési módját ideértve – a szokásos 
kereskedelmi csatornákon keresztül 
nyilvánosan hozzáférhetetlen, és 
hozzáférhetővé válása észszerűen nem 
elvárható azokban a tagállamokban, 
amelyekben a kulturális örökséget ápoló 
intézmény működik.

Or. en

Indokolás

A fordítások nem szerepelhetnek az első albekezdésben, mert ez a megközelítés nem veszi 
figyelembe a tagállamok nyelvi és kulturális sokszínűségét. E megközelítés negatívan hathat a 
kulturális sokszínűségre, mert valamely mű bizonyos nyelvi változatai eltűnhetnek, mivel nem 
tekinthetők a kereskedelmi forgalomból kivontnak, amíg egy másik nyelvi változat 
hozzáférhető. A kereskedelemben már nem kaphatónak tekintett minősítést nem uniós szinten, 
hanem minden egyes országban külön-külön kell értékelni.

Módosítás 700
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
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7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a jogosultakkal, a közös 
jogkezelő szervezetekkel és a kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel egyeztetve 
biztosítják, hogy a művek és egyéb 
teljesítmények (1) bekezdés szerinti 
engedélyezhetőségének megállapításához 
használt követelmények ne lépjék túl a 
szükséges és észszerű mértéket, és ne 
zárják ki a lehetőséget egész gyűjtemények 
kereskedelemben már nem kaphatónak 
tekintett minősítésére, ha észszerűen 
feltételezhető, hogy a gyűjtemény részét 
képező összes mű vagy egyéb teljesítmény 
kereskedelemben már nem kapható.

A tagállamok a jogosultakkal, a közös
jogkezelő szervezetekkel, a kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel, az 
oktatási intézményekkel és más, nem 
üzleti célú dokumentációs központokkal
egyeztetve biztosítják, hogy a művek és 
egyéb teljesítmények kereskedelemben 
már nem kaphatóvá minősíthetőségének
megállapításához használt követelmények 
ne lépjék túl az észszerű és arányos
mértéket, és ne zárják ki a lehetőséget 
egész gyűjtemények kereskedelemben már 
nem kaphatónak tekintett minősítésére, ha 
észszerűen feltételezhető, hogy a 
gyűjtemény részét képező összes mű vagy 
egyéb teljesítmény kereskedelemben már 
nem kapható.

Or. en

Módosítás 701
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak a 
megfelelő közzétételi intézkedések 
meghozataláról az alábbiakat illetően:

(3) A tagállamok gondoskodnak a 
megfelelő és eredményes közzétételi 
intézkedések meghozataláról az alábbiakat 
illetően:

Or. en

Módosítás 702
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 703
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 704
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett engedélyeket
olyan közös jogkezelő szervezettől kérik, 
amely széles körű képviseletet lát el abban 
a tagállamban, ahol:

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett engedélyeket 
abban a tagállamban kérjék, ahol:

Or. en

Módosítás 705
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a kulturális örökséget ápoló 
intézmény, oktatási intézmény vagy nem 
üzleti célú dokumentációs központ
székhelye található, ha az a) és b) pont 
alapján nem határozható meg könnyen a 
tagállam vagy harmadik ország.

Or. en

Módosítás 706
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem 
alkalmazandó harmadik ország 
állampolgárainak műveire vagy egyéb 
teljesítményeire, azokat az eseteket kivéve, 
amelyekre a (4) bekezdés a) és b) pontja 
vonatkozik.

törölve

Or. en

Módosítás 707
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem 
alkalmazandó harmadik ország 
állampolgárainak műveire vagy egyéb 
teljesítményeire, azokat az eseteket kivéve, 
amelyekre a (4) bekezdés a) és b) pontja 
vonatkozik.

törölve

Or. en
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Módosítás 708
Jytte Guteland

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

A gyűjteményük részét képező művek 
kulturális örökséget ápoló intézmények 

általi nemzeti szintű felhasználása

A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy 
a 7. cikk nem alkalmazandó azokban a 
helyzetekben, ha egy valamely szervezet és 
egy kulturális örökséget ápoló intézmény 
között az intézmény gyűjteményének 
részét képező művek vagy egyéb 
teljesítmények adott tagállamon belüli 
felhasználására vonatkozóan létrejött 
kollektív megállapodás a nemzeti jog 
alapján a szervezet által nem képviselt 
jogosultak jogaira is kiterjed.

Or. en

Módosítás 709
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 cikk törölve

Határokon átnyúló felhasználás

(1) A kulturális örökséget ápoló intézmény 
a 7. cikk szerint megadott engedély 
hatálya alá tartozó műveket vagy egyéb 
teljesítményeket az engedély feltételeinek 
megfelelően az összes tagállamban 
felhasználhatja.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
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cikk szerint megadott engedély hatálya alá 
tartozó művek vagy egyéb teljesítmények 
azonosítását lehetővé tevő, illetve a 
jogosultak 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti felszólalási lehetőségével 
kapcsolatos információk legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények engedély megadásának 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban történő digitalizálása, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 
vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 
engedély teljes időtartamára nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek egy egységes 
online portálon.

(3) A (2) bekezdésben említett portált az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatala hozza létre és üzemelteti a 
386/2012/EU rendeletnek megfelelően.

Or. fr

Módosítás 710
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kulturális örökséget ápoló 
intézmény a 7. cikk szerint megadott 
engedély hatálya alá tartozó műveket vagy 
egyéb teljesítményeket az engedély 
feltételeinek megfelelően az összes 
tagállamban felhasználhatja.

törölve

Or. fr

Módosítás 711
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kulturális örökséget ápoló 
intézmény a 7. cikk szerint megadott 
engedély hatálya alá tartozó műveket vagy 
egyéb teljesítményeket az engedély 
feltételeinek megfelelően az összes 
tagállamban felhasználhatja.

(1) A kulturális örökséget ápoló 
intézmény a 7. cikk szerint felhasznált
műveket vagy egyéb teljesítményeket az 
összes tagállamban felhasználhatja.

Or. en

Módosítás 712
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kulturális örökséget ápoló
intézmény a 7. cikk szerint megadott 
engedély hatálya alá tartozó műveket vagy 
egyéb teljesítményeket az engedély 
feltételeinek megfelelően az összes 
tagállamban felhasználhatja.

(1) A kulturális örökséget ápoló
intézmények a kereskedelemben már nem 
kapható műveket vagy egyéb 
teljesítményeket a 7. cikkel összhangban
az összes tagállamban felhasználhatják.

Or. en

Módosítás 713
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk szerint megadott engedély hatálya alá 
tartozó művek vagy egyéb teljesítmények 
azonosítását lehetővé tevő, illetve a 
jogosultak 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti felszólalási lehetőségével 
kapcsolatos információk legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények engedély megadásának 

törölve
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helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban történő digitalizálása, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 
vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 
engedély teljes időtartamára nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek egy egységes 
online portálon.

Or. fr

Módosítás 714
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
Article 8 – paragraph 2

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk szerint megadott engedély hatálya alá 
tartozó művek vagy egyéb teljesítmények 
azonosítását lehetővé tevő, illetve a 
jogosultak 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti felszólalási lehetőségével 
kapcsolatos információk legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények engedély megadásának 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban történő digitalizálása, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 
vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 
engedély teljes időtartamára nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek egy egységes 
online portálon.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk szerint megadott engedély hatálya alá 
tartozó művek vagy egyéb teljesítmények 
azonosítását lehetővé tevő, illetve a 
jogosultak 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti felszólalási lehetőségével 
kapcsolatos információk legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények engedély megadásának 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban történő digitalizálása, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 
vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 
engedély teljes időtartamára nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek egy egységes, 
mindenki számára elérhető online 
portálon.

Or. ro

Módosítás 715
Julia Reda

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk szerint megadott engedély hatálya alá 
tartozó művek vagy egyéb teljesítmények 
azonosítását lehetővé tevő, illetve a 
jogosultak 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti felszólalási lehetőségével 
kapcsolatos információk legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények engedély megadásának 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban történő digitalizálása, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 
vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 
engedély teljes időtartamára nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek egy egységes 
online portálon.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk hatálya alá tartozó művek vagy egyéb 
teljesítmények azonosítását lehetővé tevő, 
illetve a jogosultak 7. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti felszólalási 
lehetőségével kapcsolatos információk 
legalább hat hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények engedély megadásának 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban történő digitalizálása, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 
vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 
engedély teljes időtartamára nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek egy egységes 
online portálon.

Or. en

Módosítás 716
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk szerint megadott engedély hatálya alá 
tartozó művek vagy egyéb teljesítmények 
azonosítását lehetővé tevő, illetve a 
jogosultak 7. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti felszólalási lehetőségével 
kapcsolatos információk legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények engedély megadásának 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban történő digitalizálása, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 
vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 
engedély teljes időtartamára nyilvánosan
hozzáférhetőek legyenek egy egységes 
online portálon.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 
cikk értelmében felhasznált művek vagy 
egyéb teljesítmények azonosítását lehetővé 
tevő, illetve a jogosultak 7. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdése és 7. 
cikk (1a) bekezdésének c) pontja szerinti 
felszólalási lehetőségével kapcsolatos 
információk állandóan, könnyen és 
ténylegesen, de mindenesetre legalább hat 
hónappal a művek vagy egyéb 
teljesítmények tagállamokban történő 
digitalizálása, terjesztése, nyilvánossághoz 
közvetítése vagy hozzáférhetővé tétele 
előtt hozzáférhetőek legyenek egy
nyilvános, egységes online portálon.

Or. en
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Módosítás 717
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett portált 
az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatala hozza létre és üzemelteti a 
386/2012/EU rendeletnek megfelelően.

törölve

Or. fr

Módosítás 718
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 719
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a felhasználókat, a 
jogosultakat, illetve az esetleges egyéb 
érdekelteket képviselő szervezetek közötti 
rendszeres párbeszédet vezethetnek be a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési mechanizmusok 
jelentőségének és használhatóságának
ágazati alapon történő fokozása, az e 
fejezetben említett, különösen közzétételi 
intézkedésekkel összefüggésben a 
jogosultak rendelkezésére álló 
védintézkedések eredményessége, valamint 
a 7. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésében említett követelmények 
meghatározásának támogatása céljából.

Or. fr

Módosítás 720
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Európai audiovizuális alkotások 
hasznosítása online videotékákban

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók és a jogokat átvevő felek minden 
tőlük telhetőt megtegyenek annak 
érdekében, hogy az európai audiovizuális 
alkotásokat legalább egy online 
videotékában a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tegyék.

(2) A tagállamok megteszik a megfelelő 
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intézkedéseket, hogy biztosítsák az (1) 
bekezdés alkalmazását, ideértve azt is, 
hogy ösztönzik a szakmai megállapodások 
megkötését a szerzők képviseleti 
szervezetei, ezen belül közös jogkezelő 
szervezeteik és a gyártók és más érdekelt 
felek képviseleti szervezetei, valamint az 
online videotékák között, az európai 
audiovizuális alkotások folyamatos 
hasznosításának tágabb összefüggésében.

Or. en

Módosítás 721
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Audiovizuális alkotások hasznosítása 
online videotékákban

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók és a jogokat átvevő felek minden 
tőlük telhetőt megtegyenek annak 
érdekében, hogy az európai audiovizuális 
alkotásokat legalább egy online 
videotékában hozzáférhetővé tegyék.

(2) A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket, hogy biztosítsák az (1) 
bekezdés alkalmazását, többek között 
azáltal, hogy ösztönzik a szakmai 
megállapodások megkötését a szerzők 
képviseleti szervezetei és a gyártók és más 
érdekelt felek képviseleti szervezetei, 
valamint az online videotékák között, az 
audiovizuális alkotások folyamatos 
hasznosításának tágabb összefüggésében.

Or. en

Módosítás 722
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Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Közkincs

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
amint egy mű vagy egyéb teljesítmény 
közkinccsé válik, az adott mű vagy 
teljesítmény egészének vagy egy részének 
bármilyen formátumban vagy 
adathordozón történő pontos 
többszörözése, amely nem minősül új 
műnek vagy teljesítménynek, szintén ne 
tartozzon a szerzői jog vagy a szomszédos 
jogok hatálya alá.

Or. en

Módosítás 723
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó 
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha a jogok engedélyezésével 
kapcsolatosan nehézségekbe ütköznek. Ez 
a szerv segítséget nyújt a tárgyalás során, 
és előmozdítja a megállapodások 
megkötését.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó 
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha a jogok engedélyezésével 
kapcsolatosan nehézségekbe ütköznek. Ez 
a szerv segítséget nyújt a tárgyalás során, 
és előmozdítja a megállapodások 
megkötését.
Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
2014/26/EK irányelv 3. cikke a) pontjának 
és 2. cikke (3) bekezdésének hatálya alá 
tartozó szervezetek által a művekre és 
egyéb teljesítményekre vonatkozóan 
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megadott engedélyekre.

Or. fr

Módosítás 724
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó 
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha a jogok engedélyezésével 
kapcsolatosan nehézségekbe ütköznek. Ez 
a szerv segítséget nyújt a tárgyalás során, 
és előmozdítja a megállapodások 
megkötését.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó 
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független közigazgatási szerv segítségét 
vehessék igénybe, ha a jogok 
engedélyezésével kapcsolatosan 
nehézségekbe ütköznek. Ez a szerv
pártatlan és megfizethető segítséget nyújt 
a tárgyalás során, és előmozdítja a 
megállapodások megkötését.

Or. en

Módosítás 725
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó 
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha a jogok engedélyezésével
kapcsolatosan nehézségekbe ütköznek. Ez 
a szerv segítséget nyújt a tárgyalás során, 
és előmozdítja a megállapodások 

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó 
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha az audiovizuális jogok 
engedélyezésével kapcsolatosan 
nehézségekbe ütköznek. Ez a szerv 
segítséget nyújt a tárgyalás során, és 
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megkötését. előmozdítja a megállapodások megkötését.

Or. en

Indokolás

A félreérthetőség elkerülése érdekében rögzíteni kell, hogy ez a cikk kizárólag az 
audiovizuális engedélyezésre vonatkozik.

Módosítás 726
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
Article 10 – paragraph 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó 
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha a jogok engedélyezésével 
kapcsolatosan nehézségekbe ütköznek. Ez 
a szerv segítséget nyújt a tárgyalás során, 
és előmozdítja a megállapodások 
megkötését.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó
érintett felek megfelelő tapasztalattal 
rendelkező, független szerv segítségét 
vehessék igénybe, ha a jogok 
engedélyezésével kapcsolatosan 
nehézségekbe ütköznek. Ez a szerv 
segítséget nyújt a tárgyalások 
megkönnyítéséhez.

Or. ro

Módosítás 727
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó
felek megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha a jogok engedélyezésével 

A tagállamok biztosítják, hogy az 
audiovizuális alkotások online 
videotékákban történő hozzáférhetővé 
tételéről megállapodást kötni szándékozó
kkv-k megfelelő tapasztalattal rendelkező, 
független szerv segítségét vehessék 
igénybe, ha a jogok engedélyezésével 



AM\1124644HU.docx 31/120 PE604.544v01-00

HU

kapcsolatosan nehézségekbe ütköznek. Ez 
a szerv segítséget nyújt a tárgyalás során, 
és előmozdítja a megállapodások 
megkötését.

kapcsolatosan nehézségekbe ütköznek. Ez 
a szerv segítséget nyújt a tárgyalás során, 
és előmozdítja a megállapodások 
megkötését.

Or. en

Indokolás

A módosítás a cikk mögött meghúzódó szándékot igyekszik egyértelművé tenni, mivel a kkv-k 
azok a felek, amelyek nehézségekkel szembesülnek a jogok engedélyezésével kapcsolatban.

Módosítás 728
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk

Uniós köteles példány

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a köteles példányokra vonatkozó 
nemzeti követelmények alá tartozó és az 
Unióban megjelentetett vagy uniós 
ügyekkel kapcsolatos kiadványok esetében 
az uniós köteles példány is előírás legyen.

(2) Az Európai Parlament Könyvtára 
jogosult arra, hogy díjmentesen 
megkapjon egy-egy példányt az (1) 
bekezdésben említett minden kiadványból.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettség a köteles példányokra 
vonatkozó nemzeti követelményekkel 
azonos feltételek mellett alkalmazandó, és 
a kiadványok kiadóira, nyomdáira és 
importőreire terjed ki az általuk kiadott, 
nyomtatott vagy az Unióba behozott 
művek tekintetében. A tagállamok 
lehetővé teszik az (1) bekezdésben említett 
kiadványok nemzeti könyvtárak vagy más 
kijelölt szereplők általi tömbösített 
gyűjtését és tömbösített leszállítását.

(4) Az Európai Parlament Könyvtárába 
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történő szállítás napjától kezdődően az (1) 
bekezdésben említett kiadványok az 
Európai Parlament Könyvtára állandó 
gyűjteményének részévé válnak. E 
kiadványok az Európai Parlament 
Könyvtárának szolgáltatásait igénybe 
vevők rendelkezésére állnak.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy határozatokat és felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben említett kiadványok, 
valamint az Unió és intézményei által 
készített vagy megjelentetett kiadványok 
Európai Parlament Könyvtárába történő 
szállításával kapcsolatos módozatok 
meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 729
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók 
és a jogátruházók kötelesek legyenek az 
európai audiovizuális alkotások 
folyamatos hasznosítására törekedni, 
amely az említett alkotások online 
videotékákban történő nyilvános 
hozzáférhetővé tételét is magában 
foglalja.

A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket, hogy biztosítsák az (1) 
bekezdésben meghatározott gondossági 
kötelezettség alkalmazását, ideértve azt is, 
hogy ösztönzik a szakmai megállapodások 
megkötését a szerzők képviseleti 
szervezetei és a gyártók és más érdekelt 
felek képviseleti szervezetei, valamint az 
online videotékák között, az audiovizuális 
alkotások folyamatos hasznosításának 
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tágabb keretében.

Or. fr

Módosítás 730
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk

Ezek a rendelkezések nem érintik a 
médiában történő felhasználás 
időrendjére vonatkozó szabályok 
alkalmazását, a gyártó vagy a terjesztő 
azon szabadságát, hogy az érintett 
audiovizuális alkotásokra vonatkozóan 
kizárólagos hasznosítási jogokat adjon 
meg, és a forgalmazó vagy a videotéka 
platform azon szabadságát, hogy az általa 
választott műveket a kiadói szabadsága és 
felelőssége tiszteletben tartása mellett 
beszerezze és terjessze vagy lekérhetővé 
tegye.

Or. fr

Módosítás 731
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Jan Philipp Albrecht, 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, Jávor Benedek, 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
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11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

(1) A tagállamok biztosítják a 2001/29/EK 
irányelv 2. cikkében és 3. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott jogokat a 
sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(2) Az (1) bekezdésben említett jog nem 
érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét és a 
2012/28/EU irányelvet kell értelemszerűen 
alkalmazni az (1) bekezdésben említett 
jogokra.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

Or. en

Módosítás 732
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

(1) A tagállamok biztosítják a 2001/29/EK 
irányelv 2. cikkében és 3. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott jogokat a 
sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(2) Az (1) bekezdésben említett jog nem 
érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét és a 
2012/28/EU irányelvet kell értelemszerűen 
alkalmazni az (1) bekezdésben említett 
jogokra.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

Or. en

Módosítás 733
Szájer József, Bocskor Andrea

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
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Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

(1) A tagállamok biztosítják a 2001/29/EK 
irányelv 2. cikkében és 3. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott jogokat a 
sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(2) Az (1) bekezdésben említett jog nem 
érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét és a 
2012/28/EU irányelvet kell értelemszerűen 
alkalmazni az (1) bekezdésben említett 
jogokra.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

Or. en

Indokolás

A bizonyos meghatározott kiadványok online felhasználására vonatkozó új, a 2. cikkben és a 
kapcsolódó preambulumbekezdésekben meghatározott szomszédos jog kiadók számára való 
bevezetése nem észszerű. A tervezett új jog különbséget tenne az újságírói műveket tartalmazó 
kiadványok különböző típusai között, és nem azon alapulna, hogy e kiadványokat szerzői jog 
védi-e, hanem bizonyos egyéb kritériumokon. Ezért úgy tűnik, hogy a szerzői jog mellett 
párhuzamos védelmet hozna létre bizonyos kiadványok számára.

Módosítás 734
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Marju Lauristin
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

(1) A tagállamok biztosítják a 2001/29/EK 
irányelv 2. cikkében és 3. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott jogokat a 
sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(2) Az (1) bekezdésben említett jog nem 
érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét és a 
2012/28/EU irányelvet kell értelemszerűen 
alkalmazni az (1) bekezdésben említett 
jogokra.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

Or. en

Indokolás

A sajtókiadványok kiadóit megillető jogok bevezetése szükségtelen, mivel a kiadókat már 
amúgy is védi a szerzői jog, az adott szerzők átruházott vagy engedélyezett szerzői joga 
alapján. A hírágazat előtt álló jelenlegi kihívások nem oldhatók meg további jogok 
biztosításával. A partnerségi tárgyalásokon, az önszabályozáson, a meglévő műszaki 
eszközökön, az új üzleti modelleken és mindenekelőtt az innováción alapuló, az 
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információkhoz való nyílt hozzáférés megőrzésére irányuló megközelítés jobban illeszkedik a 
digitális korhoz.

Módosítás 735
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

(1) A tagállamok biztosítják a 2001/29/EK 
irányelv 2. cikkében és 3. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott jogokat a 
sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(2) Az (1) bekezdésben említett jog nem 
érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét és a 
2012/28/EU irányelvet kell értelemszerűen 
alkalmazni az (1) bekezdésben említett 
jogokra.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

Or. en
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Módosítás 736
Pavel Svoboda

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

(1) A tagállamok biztosítják a 2001/29/EK 
irányelv 2. cikkében és 3. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott jogokat a 
sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(2) Az (1) bekezdésben említett jog nem 
érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét és a 
2012/28/EU irányelvet kell értelemszerűen 
alkalmazni az (1) bekezdésben említett 
jogokra.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

Or. cs

Módosítás 737
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

Sajtókiadványok védelme

Or. fr

Módosítás 738
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

Sajtókiadványok védelme

Or. de

Módosítás 739
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

Sajtókiadványok védelme

Or. en

Módosítás 740
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

Sajtókiadványok védelme

Or. en

Módosítás 741
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut,
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

Sajtókiadványok védelme

Or. en

Módosítás 742
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

Sajtókiadványok védelme

Or. en

Indokolás

A sajtókiadványok kiadóit megillető jogoknak egyaránt ki kell terjedniük a digitális és az 
analóg felhasználásra.

Módosítás 743
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Irányelvre irányuló javaslat
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11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára 
a sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

törölve

Or. en

Módosítás 744
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára 
a sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen beavatkozási mechanizmus piaci relevanciája nem bizonyított.

Módosítás 745
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára 

törölve
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a sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

Or. en

Módosítás 746
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik felhasználásához, 
beleértve a felhasználásért járó megfelelő 
javadalmazáshoz való elidegeníthetetlen 
jogot. A megfelelő javadalmazáshoz való 
elidegeníthetetlen jog kizárólag közös 
jogkezelő szervezeten keresztül 
érvényesíthető.

Or. de

Módosítás 747
Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin, Sorin Moisă

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához, és biztosítják, hogy a 
sajtókiadványok kiadóit megillető jogok 
hasznosításából származó bevételek 
méltányos részét az újságíróknak és egyéb 
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alkalmazottaknak számolják el.

Or. en

Módosítás 748
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében, valamint a 
2006/115/EK irányelv 3. és 9. cikkében
meghatározott jogokat a sajtókiadványok 
kiadói számára a sajtókiadványaik 
felhasználásához, valamint 
elidegeníthetetlen jogot biztosítanak az 
ilyen felhasználásért járó méltányos 
javadalmazásra.

Or. en

Indokolás

A sajtókiadványok kiadóit a járulékos jogok egyéb jogtulajdonosaival – például a filmgyártó 
vállalatokkal, a hangfelvétel-előállítókkal, műsorszóró állomásokkal stb. – egyformán kell 
kezelni. Jogaiknak ezért a digitális és/vagy analóg felhasználástól függetlenül valamennyi 
alapvető jogot magukban kell foglalniuk.

A méltányos javadalmazáshoz való elidegeníthetetlen jog bevezetése megakadályozná, hogy a 
piacot uraló keresőmotor-üzemeltetők meghiúsítsák ezt a jogot, mint ahogyan az 
Németországban történt.

Módosítás 749
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 

(1) A tagállamok biztosítják a 
sajtókiadványok kiadói számára a
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cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára 
a sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

kiadványokban szereplő irodalmi művek 
szerzői képviseletének vélelmét és a jogi 
lehetőséget arra, hogy az említett szerzők 
jogait védve saját nevükben pereskedjenek 
a sajtókiadványaik digitális felhasználása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 750
Kosma Złotowski

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében, valamint a 
2006/115/EK irányelv 3. és 9. cikkében
meghatározott jogokat a sajtókiadványok 
kiadói számára a sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

Or. en

Módosítás 751
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(1) Amennyiben a tagállamok úgy 
döntenek, biztosíthatják a 2001/29/EK 
irányelv 2. cikkében és 3. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott jogokat a 
sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

Or. fr
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Módosítás 752
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében, valamint a 
2006/115/EK irányelv 3. és 9. cikkében
meghatározott jogokat a sajtókiadványok 
kiadói számára a sajtókiadványaik 
felhasználásához.

Or. es

Indokolás

A javaslat csak a digitális felhasználásra vonatkozó jogokat biztosít, pedig a 
kiadóvállalatoknál a kiadó funkciója és az általa végrehajtott beruházás – a terjesztés 
módjától függetlenül – a nyomtatott és digitális felhasználást egyaránt érinti. Más esetekben a 
szomszédos jogok jogosultjai teljes körű jogokkal rendelkeznek. A jogok kizárólag digitális 
felhasználásra történő biztosítása azt a benyomást kelti, mintha a nyomtatott kiadás nem 
igényelne ugyanolyan szintű védelmet, és nem tartja szem előtt az engedély nélküli 
sokszorosítást, terjesztést, kölcsönzést/bérbe adást. Ezen jogok biztosításának mellőzése 
olyan, mintha kimaradnának a DVD-k és a CD-k a filmgyártók esetében.

Módosítás 753
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói és a 
hírügynökségek számára a 
sajtókiadványaik digitális 
felhasználásához.
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Or. fr

Módosítás 754
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára 
a sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
sajtókiadványok kiadói számára a jogi 
lehetőséget arra, hogy a szerzők jogait 
védve saját nevükben pereskedjenek a
sajtókiadványaik digitális felhasználása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 755
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik felhasználásához.

Or. en

Módosítás 756
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik felhasználásához.

Or. en

Módosítás 757
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik felhasználásához.

Or. en

Módosítás 758
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik digitális
felhasználásához.

(1) A tagállamok biztosítják a 
2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik felhasználásához.

Or. de
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Módosítás 759
Mady Delvaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tartalom hiperlinkeken és egyéb módokon, 
például idézeteken keresztül történő 
magánjellegű és nem kereskedelmi célú 
felhasználása ki legyen zárva az (1) 
bekezdésben foglalt rendelkezések és 
jogok alól.

Or. en

Módosítás 760
Angel Dzhambazki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok rendelkezhetnek 
arról, hogy az (1) bekezdésben rögzített és 
a sajtókiadványok kivonatának 
keresőmotorok és más híraggregátorok 
általi használatához kapcsolódó jogok 
közös jogkezelő szervezetek által is 
gyakorolhatók.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy többféle megközelítés létezik a méltányos javadalmazáshoz való jog 
érvényesítésével kapcsolatban, az irányelvnek legalább azt rögzítenie kell, hogy a tagállamok 
lehetővé tehetik közös jogkezelő szervezetek számára a jogok gyakorlását. Jobb végrehajtásra 
van szükség ahhoz, hogy a sajtókiadványok kiadóinak tárgyalási pozíciója megfelelő legyen, 
és meg lehessen előzni, hogy az erős piaci szereplők aláássák a jogaikat.
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Módosítás 761
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Sorin Moisă, 
Theresa Griffin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
a sajtókiadványok kiadói számára a 
sajtókiadványaik felhasználásáért járó 
méltányos javadalmazáshoz való 
elidegeníthetetlen jogot.

Or. en

Módosítás 762
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamoknak az alábbi 
kivételről vagy korlátozásról kell 
rendelkezniük a 2001/29/EK irányelv 
2. cikkében és 3. cikkének 
(2) bekezdésében említett jogok 
vonatkozásában a keresőmotorok és a 
tartalmat azoknak megfelelően feldolgozó 
szolgáltatók általi felhasználás 
tekintetében:

a) a nyomtatott és elektronikus 
sajtókiadványoknak a keresőmotorok 
üzemeltetői és a tartalmat azoknak 
megfelelően feldolgozó szolgáltatók általi 
többszörözése indexálás és egyéb hasonló 
szisztematikus adatrögzítés céljából, 
valamint kivonatok hozzáférhetővé tétele 
a nyilvánosság számára vagy saját 
kínálatukba való, más módon történő 
beágyazása;

b) a sajtókiadványok alábbi feltételeknek 
megfelelő kivonatai:
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– szöveges tartalom: szóközökkel és 
címmel együtt legfeljebb [250] leütés 
hosszúságú szövegrészlet;

– vizuális tartalom: legfeljebb [250 x 250] 
pixel felbontású előnézet;

– audiotartalom: legfeljebb [30] 
másodperc hosszúságú audiorészlet;

– videotartalom: legfeljebb [30] 
másodperc hosszúságú videorészlet.

Amennyiben a sajtókiadvány az a) pont 
szerint kerül felhasználásra, a forrást 
mindenkor világosan meg kell jelölni; az e 
célból szükséges leírásokat a b) pontban 
rögzített elfogadható hosszúság 
meghatározásakor figyelmen kívül kell 
hagyni.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
keresőmotorok üzemeltetői és a tartalmat 
azoknak megfelelően feldolgozó 
szolgáltatók az a) és b) pontban 
meghatározott kivételért vagy 
korlátozásért kompenzációképpen, és a 
második albekezdésben rögzített feltételek 
mellett évente legalább egyszer kötelesek 
legyenek a tagállamok területén a 
keresőmotor üzemeltetéséből és/vagy a 
tartalmat annak megfelelően feldolgozó 
szolgáltatások nyújtásából a kompenzáció 
fizetésének tárgyévét közvetlenül megelőző 
évben szerzett bevételeik bizonyos 
hányadát elkülöníteni. E kifizetések teljes 
egészében a szerzői jogok vagy a járulékos 
jogok jogosultjait illetik meg, beleértve a 
sajtóközlemények előállítóit. A „bevétel” 
kifejezés alatt keresőmotorok üzemeltetői 
és/vagy a tartalmat azoknak megfelelően 
feldolgozó szolgáltatók által szerzett, a 
költségek levonása előtti jövedelem és 
természetbeni ellentételezés értendő.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
sajtókiadványok kiadói megkapják a 
harmadik albekezdés szerint fizetendő 
javadalmazás egy bizonyos minimális 
hányadát.

Or. en
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Módosítás 763
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1b) bekezdés harmadik és negyedik 
albekezdésében meghatározott méltányos 
kompenzáció kifizetése iránti igényt csak 
közös jogkezelő szervezetek 
érvényesíthessék, eleget téve az alábbi 
rendelkezéseknek:

a) a követelés elidegeníthetetlen, és csak 
előzetesen engedhető át egy közös 
jogkezelő szervezetnek; ez nem vonatkozik 
arra az esetre, amikor valamely szerző 
vagy járulékos jogok jogosultja a 
követelést a jogosult művét vagy 
teljesítményét tartalmazó sajtókiadvány 
kiadója számára engedi át abból a célból, 
hogy az azt egy közös jogkezelő 
szervezetre ruházza át;

b) az észszerűtlen terhek elkerülése 
érdekében a tagállamok rendelkezhetnek 
arról, hogy a méltányos kompenzáció 
fizetésének kötelezettsége nem 
alkalmazandó a mikrovállalkozásokra, 
amennyiben a fizetendő összeg 
nyilvánvalóan nem áll észszerű arányban 
a bevételek begyűjtésének és kezelésének 
költségeivel;

c) amennyiben egy követelésre jogosult fél 
nem ruházta át követelésének kezelését 
valamely közös jogkezelő szervezetre, az 
ugyanazon kategóriájú követeléseket 
kezelő szervezet tekintendő az adott fél 
követelésének kezelésével megbízott 
szervezetnek; amennyiben egynél több 
közös jogkezelő szervezet felel meg a 
feltételeknek, úgy kell tekinteni, hogy ezek 
a közös jogkezelő szervezetek együttesen 
vannak megbízva; amennyiben a 
követelésre jogosult fél egy bizonyos közös 
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jogkezelő szervezetet választ, akkor ezt a 
szervezetet kell megbízottnak tekinteni;

d) a követelésre jogosult fél ugyanazokkal 
a jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezik a felhasználó és az adott fél 
jogának kezelésével megbízottnak tekintett 
közös jogkezelő szervezet közötti 
megállapodásból fakadóan, mint a 
követelés azon felei, amelyek az adott 
közös jogkezelő szervezetet megbízták; a 
követelésre jogosult fél a követeléssel az 
érintett tagállam által meghatározandó 
időn belül élhet, amely időszak – azon 
időponttól számítva, amikor az adott 
sajtókiadvány részlete a nyilvánosság 
számára elérhetővé vált vagy az (1b) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
egyéb módon beágyazásra került – nem 
lehet rövidebb három évnél.

Or. en

Módosítás 764
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A Bizottság rendszeres 
időközönként felülvizsgálja a 
sajtókiadványok kivonatainak az (1b) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
hosszúságát, valamint az említett bekezdés 
harmadik és negyedik albekezdésében 
említett méltányos kompenzáció összegét, 
és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén elfogadja az esetleg szükséges 
módosításokat.

Or. en

Módosítás 765
Jens Rohde
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 
nem érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen beavatkozási mechanizmus piaci relevanciája nem bizonyított.

Módosítás 766
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 
nem érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 

törölve
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beépülnek.

Or. en

Módosítás 767
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 
nem érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

törölve

Or. en

Módosítás 768
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 
nem érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 
nem érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja a nemzeti jogrendszerek és az 
uniós jog értelmében a szerzőknek és 
egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
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attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

Or. fr

Módosítás 769
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 
nem érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 
sajtókiadványba beépített művekhez és 
egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 
szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 
szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 
attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 
nem érinti és semmilyen módon nem 
befolyásolja az uniós jog értelmében a 
szerzőknek, az előadóknak és egyéb 
jogtulajdonosoknak a sajtókiadványba 
beépített művekhez és egyéb 
teljesítményekhez fűződő jogait. Az ilyen 
jogokra nem lehet hivatkozni e szerzőkkel 
és egyéb jogtulajdonosokkal szemben, és e 
jogok nem fosztják meg őket attól a 
joguktól, hogy műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 
beépülnek.

Or. en

Indokolás

Ez valójában az előadókra is kiterjed, és ezt a koherencia érdekében itt is rögzíteni kell.

Módosítás 770
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) Az (1) bekezdésben említett jogok 
nem terjednek ki a hiperhivatkozásra, 
mivel az nem minősül nyilvánossághoz 
közvetítésnek.

Or. de

Módosítás 771
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét 
és a 2012/28/EU irányelvet kell 
értelemszerűen alkalmazni az (1) 
bekezdésben említett jogokra.

törölve

Or. en

Módosítás 772
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét 
és a 2012/28/EU irányelvet kell 
értelemszerűen alkalmazni az (1) 
bekezdésben említett jogokra.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen beavatkozási mechanizmus piaci relevanciája nem bizonyított.

Módosítás 773



PE604.544v01-00 58/120 AM\1124644HU.docx

HU

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét 
és a 2012/28/EU irányelvet kell 
értelemszerűen alkalmazni az (1) 
bekezdésben említett jogokra.

törölve

Or. en

Módosítás 774
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét 
és a 2012/28/EU irányelvet kell 
értelemszerűen alkalmazni az (1) 
bekezdésben említett jogokra.

törölve

Or. en

Módosítás 775
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét
és a 2012/28/EU irányelvet kell 
értelemszerűen alkalmazni az (1) 
bekezdésben említett jogokra.

(3) A hírgyűjtők a kiadók és a
hírügynökségek tartalmait használják fel, 
és felelősek az általuk a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tett tartalmakért.

Or. fr
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Módosítás 776
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ugyanúgy, mint a jogosultakat, a 
kiadókat és a hírügynökségeket is 
biztosítani kell, többek között engedélyek 
révén, a tartalmaik tömeges felhasználása 
ellen, és különösen a hírgyűjtőkkel 
szemben.

Or. fr

Módosítás 777
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen beavatkozási mechanizmus piaci relevanciája nem bizonyított.

Módosítás 778
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

törölve

Or. en

Módosítás 779
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

törölve

Or. en

Módosítás 780
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

törölve

Or. en
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Módosítás 781
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Daniel Buda, Pascal Arimont

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított tizenöt
év elteltével szűnnek meg. Ezt az 
időtartamot a kiadás dátumát követő év 
januárjának első napjától kell számítani.

Or. en

Módosítás 782
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 
első napjától kell számítani.

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított
harminc év elteltével szűnnek meg. Ezt az 
időtartamot a kiadás dátumát követő év 
januárjának első napjától kell számítani.

Or. en

Módosítás 783
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 
elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 
a kiadás dátumát követő év januárjának 

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 
sajtókiadvány kiadásától számított tizenöt
év elteltével szűnnek meg. Ezt az 
időtartamot a kiadás dátumát követő év 
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első napjától kell számítani. januárjának első napjától kell számítani.

Or. de

Módosítás 784
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
újságírók, a szerzők és egyéb jogosultak 
megfelelően részesüljenek az (1) 
bekezdésben említett jogok valamely 
sajtókiadvány alapján történő 
hasznosításából eredő javadalmazásban.

Or. de

Módosítás 785
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Művekre mutató hiperlinkek biztosítása

Nem jelent nyilvánossághoz történő 
közvetítést, ha valamely weboldalon egy 
másik weboldalon elérhető művekre 
mutató hiperlinkeket helyeznek el, 
amennyiben az ilyen linkek csak a forrás 
tartalmának megtaláláshoz vagy 
lekéréséhez szükséges információt 
tartalmazzák.

Or. en
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Módosítás 786
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve

Méltányos javadalmazás követelése

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő 
felhasználásáért járó ellenszolgáltatásból 
részesedést követeljen.

Or. en

Módosítás 787
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve

Méltányos javadalmazás követelése

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő 
felhasználásáért járó ellenszolgáltatásból 
részesedést követeljen.

Or. en
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Módosítás 788
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő 
felhasználásáért járó ellenszolgáltatásból 
részesedést követeljen.

törölve

Or. en

Módosítás 789
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő 
felhasználásáért járó ellenszolgáltatásból 
részesedést követeljen.

törölve

Or. en

Módosítás 790
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Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő 
felhasználásáért járó ellenszolgáltatásból 
részesedést követeljen.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen beavatkozási mechanizmus piaci relevanciája nem bizonyított.

Módosítás 791
Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Silvia Costa, Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő felhasználásáért 
járó ellenszolgáltatásból részesedést 
követeljen.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez a kiadó ennek 
alapján és az átruházás vagy engedélyezés
mértékében jogosultnak minősüljön. Így 
ez az átruházás vagy engedélyezés
megfelelő jogalapot teremt arra, hogy a 
műnek az átruházott vagy engedélyezett 
jog alóli kivétel, jogszabályban előírt 
közös engedélyezés vagy e jog korlátozása 
alapján történő felhasználásáért járó 
ellenszolgáltatásból részesedést követeljen.

Or. en
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Módosítás 792
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő felhasználásáért 
járó ellenszolgáltatásból részesedést 
követeljen.

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát – a 
bevételből való részesedés követeléséhez 
való jogot is beleértve – kiadóra átruházta, 
számára átengedte vagy engedélyezte, 
akkor ez az átruházás, átengedés vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott, 
átengedett vagy engedélyezett jog alóli 
kivétel vagy e jog korlátozása alapján 
történő felhasználásáért járó 
ellenszolgáltatásból részesedést követeljen.

Or. en

Módosítás 793
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 
engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 
arra, hogy a műnek az átruházott vagy 
engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 
korlátozása alapján történő felhasználásáért 
járó ellenszolgáltatásból részesedést 
követeljen.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző vagy előadó
valamely jogát kiadóra átruházta vagy 
számára engedélyezte, akkor ez az 
átruházás vagy engedélyezés megfelelő 
jogalapot teremt arra, hogy a műnek az 
átruházott vagy engedélyezett jog alóli 
kivétel vagy e jog korlátozása alapján 
történő felhasználásáért járó 
ellenszolgáltatásból részesedést követeljen.

Or. en
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Módosítás 794
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2001/29/EK irányelv 2. és 
3. cikkében említett jogok alóli kivételt 
vagy azok korlátozását írhatják elő annak 
érdekében, hogy az automatikus 
képhivatkozási szolgáltatások a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tehessék a műveket, feltéve, ha a 
jogosultak méltányos ellentételezést 
kapnak.

Or. fr

Módosítás 795
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Santiago Fisas Ayxelà, Ivo Belet, Virginie 
Rozière, Marc Tarabella, Hannu Takkula, Jean-Marie Cavada, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
3 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. fejezet

A sportesemények szervezőinek védelme

A tagállamok a sportesemények szervezői 
számára biztosítják a 2001/29/EK irányelv 
2. cikkében és 3. cikke (2) bekezdésében, 
valamint a 2006/115/EK irányelv 
7. cikkében meghatározott jogokat.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 165. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az Unió hozzájárul az európai sport 
előmozdításához. A sporteseményt szervezők szellemi tulajdonának védelmét a 2010/13/EU 
irányelv (52) preambulumbekezdése már előirányozta és azt az Európai Parlament több, 
sporttal kapcsolatos jelentésében támogatta. A Bíróság a C-403/08. és C-429/08. sz. 
egyesített FAPL-ügyben (EU:C:2011:631) úgy ítélte meg, hogy a sportesemények olyan 
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egyedi és eredeti jellegűek, ami azokat a művek védelméhez hasonló védelemre méltó 
teljesítményekké teheti. Mindeddig öt tagállam biztosított szomszédos jogot a sportesemények 
szervezői számára.

Módosítás 796
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védett tartalmak online szolgáltatók
általi felhasználásának bizonyos módjai

A védett tartalmak online szolgáltatások 
felhasználói általi felhasználásának 
bizonyos módjai

Or. en

Módosítás 797
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Michel Reimon, Max 
Andersson, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védett tartalmak online szolgáltatók
általi felhasználásának bizonyos módjai

A védett tartalmak online szolgáltatások 
felhasználói általi felhasználásának 
bizonyos módjai

Or. en

Módosítás 798
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve

Védett tartalmaknak a felhasználók által 
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feltöltött nagyszámú művet és egyéb 
teljesítményt tároló és hozzáférhetővé 
tevő, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók általi használata

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és 
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak 
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett szolgáltatók életbe 
léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(3) A tagállamok adott esetben elősegítik 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 
jogosultak között az érdekeltek 
párbeszédén keresztüli együttműködést a 
bevált módszerek, például a megfelelő és 
arányos tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
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állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

Or. en

Módosítás 799
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve

Védett tartalmaknak a felhasználók által 
feltöltött nagyszámú művet és egyéb 

teljesítményt tároló és hozzáférhetővé 
tevő, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók általi használata

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és 
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak 
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.
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(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett szolgáltatók életbe 
léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(3) A tagállamok adott esetben elősegítik 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 
jogosultak között az érdekeltek 
párbeszédén keresztüli együttműködést a 
bevált módszerek, például a megfelelő és 
arányos tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

Or. en

Módosítás 800
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve

Védett tartalmaknak a felhasználók által 
feltöltött nagyszámú művet és egyéb 

teljesítményt tároló és hozzáférhetővé 
tevő, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók általi használata

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
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egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és 
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak 
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett szolgáltatók életbe 
léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(3) A tagállamok adott esetben elősegítik 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 
jogosultak között az érdekeltek 
párbeszédén keresztüli együttműködést a 
bevált módszerek, például a megfelelő és 
arányos tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

Or. en

Módosítás 801
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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

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

Védett tartalmaknak bizonyos információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
keretében történő használata

Or. en

Módosítás 802
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
felhasználói által feltöltött, szerzői joggal 
védett tartalmak használata

Or. en

Módosítás 803
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Védett tartalmaknak a felhasználók által 
feltöltött jelentős számú, szerzői joggal 
védett művet és egyéb teljesítményt tároló 
és hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók általi használata

Or. en
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Módosítás 804
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Védett tartalmaknak a felhasználók által
szolgáltatott információkat tároló, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általi 
használata

Or. en

Módosítás 805
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Védett tartalmaknak a felhasználók által 
feltöltött műveket vagy egyéb
teljesítményeket tároló és hozzáférhetővé 
tevő, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók általi használata

Or. fr

Módosítás 806
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

feltöltött műveket és egyéb
teljesítményeket tároló és hozzáférhetővé 
tevő, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók általi használata

Or. en

Módosítás 807
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és 
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak 
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

törölve

Or. en

Módosítás 808
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Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) Azok az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók, amelyek a 
felhasználók által hozzáférhetővé tett,
szerzői joggal védett műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tesznek hozzáférhetővé és 
bocsátanak a nyilvánosság 
rendelkezésére, kötelesek engedélyezési 
megállapodást kötni az azt igénylő 
jogosultakkal a többszörözési és 
nyilvánossághoz közvetítési jogokra 
vonatkozóan, kivéve, ha jogosultak a 
2000/31/EK irányelv 14. cikkében 
biztosított, felelősség alóli mentességre. E 
megállapodások értelmében az
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható ezen engedélyezési 
megállapodások megfelelő működése a
jogosultak műveinek vagy egyéb 
teljesítményeinek felhasználása 
tekintetében.
Az az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató, amely nem vezet be hatékony 
és gyors technikai intézkedéseket annak 
érdekében, hogy e cikkel összhangban 
eleget tegyen a jogosultak kéréseinek, 
nem részesülhet a 2000/31/EK irányelv 
14. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott védelemben.
E szolgáltatások felhasználóinak a szerzői 
jogot érintő cselekményekért való 
felelőssége a szolgáltatókkal kötött 
engedélyezési szerződések hatálya alá 
tartozik, kivéve, ha üzletszerűen járnak el.
Azok az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók, amelyek aktív szerepet 
játszanak, de amelyeket a jogosultak nem 
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kérnek fel az általuk tárolt és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátott 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó engedélyezési megállapodás 
megkötésére, a jogosultakkal
együttműködve kötelesek olyan 
intézkedéseket hozni, amelyekkel
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt művek vagy egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele.
Azok a szolgáltatók, amelyek élhetnek a 
2000/31/EK irányelv 14. cikkében 
biztosított, felelősség alóli mentességgel, 
de jelentős mennyiségű szerzői joggal 
védett művet és egyéb teljesítményt 
tárolnak és bocsátanak a nyilvánosság 
rendelkezésére, kötelesek a jogosultakkal 
együttműködve olyan intézkedéseket 
hozni, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal a műveik vagy egyéb 
teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások megfelelő működése, 
vagy amelyekkel elkerülhető a 
szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek vagy egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele.
Ezeknek az intézkedéseknek – például a 
hatékony tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról. A jogosultak átadják a 
szolgáltatóknak a szolgáltatók által hozott 
intézkedések megfelelő működésének 
biztosításához szükséges elemeket.

Or. fr

Módosítás 809
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú, szerzői joggal védett tartalmat
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
megállapodásokat kötnek a jogosultakkal,
kivéve, ha a 2000/31/EK irányelv 12., 13., 
14. és 15. cikkének hatálya alá tartoznak.
A felhasználók általi feltöltések, a 
feltöltött tartalom tárolása és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tétele egyetlen 
felhasználásnak minősül, amelyet egy 
megállapodásnak kell lefednie.
A jogosultak és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a tárgyalásokat 
jóhiszeműen folytatják le. A
megállapodásoknak méltányosaknak és 
kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
figyelembe kell venniük az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
felhasználóinak érdekeit. A jogosultaknak 
fel kell kínálniuk különösen páneurópai 
megállapodások megkötését.
Az ilyen megállapodások végrehajtása 
során tiszteletben kell tartani a 
felhasználóknak az Európai Unió 
Alapjogi Chartája alapján fennálló jogait.
Nem írható elő a szolgáltatók számára 
olyan kötelezettség, amelynek értelmében 
az általuk továbbított vagy tárolt 
információt ellenőrizniük kellene, továbbá 
olyan kötelezettség sem, amelynek 
értelmében aktívan kutatniuk kellene 
jogellenes tevékenységre utaló tények 
vagy körülmények után.
E cikk nem sérti a jogosultak azon 
képességét, hogy a 2000/31/EK irányelvvel 
összhangban kérhetik a jogsértő tartalom 
eltávolítását.
A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a megállapodások – az üzleti 
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és kereskedelmi titkok sérelme nélkül –
megfelelő szintű átláthatóságot, 
jogbiztonságot és kiszámíthatóságot 
nyújtsanak a felhasználóknak.
Adott esetben a 2014/26/EU irányelvben 
meghatározott feltételekkel jelentést kell
készíteni.

Or. en

Indokolás

Napjainkban az internet a legalapvetőbb információforrás, amely számos felhasználó 
számára elérhető. A felhasználók érdekeivel és az alkotók jogaival ellentétes az, ha az online 
szolgáltatók válnak felelőssé a feltöltött tartalomért, beleértve azt, hogy szűrniük és 
ellenőrizniük kell a szövegeket, a videókat vagy a képeket. A nagy mennyiségű anyag 
internetre történő feltöltése előtti ellenőrzése és szűrése nemcsak pénzügyi szempontból 
jelentene kihívást a kisebb vállalatok számára, de az általunk ismert internetet is 
megváltoztatná. Az e-kereskedelemről szóló irányelv kiegyensúlyozott gyakorlatot biztosít 
azzal, hogy rendelkezik az illegális tartalom értesítést követő eltávolításáról.

Módosítás 810
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és 
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználók által feltöltött
védett művet és egyéb teljesítményt tároló 
és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 
jogosultak között létrejövő engedélyezési 
megállapodások tartalmazzák az 
alábbiakat:
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arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. en

Módosítás 811
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználóik által feltöltött
műveket vagy más tartalmakat tároló és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók feladata a
nyilvánossághoz közvetítés, illetve a 
nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tétel. Amennyiben a 
szóban forgó szolgáltatók a felhasználók 
által feltöltött nagyszámú művet és egyéb 
teljesítményt tárolnak, illetve tesznek 
hozzáférhetővé, a szolgáltatók a
jogosultakkal együttműködve olyan
hatékony intézkedéseket hoznak, 
amelyekkel biztosítható a jogosultakkal a 
műveik vagy egyéb teljesítményük 
felhasználására kötött megállapodások 
működése, és elkerülhető a szolgáltatókkal 
folytatott együttműködés keretében a 
jogosultak által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
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megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. es

Módosítás 812
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának –
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük. 
A szolgáltatók megfelelően tájékoztatják a 
jogosultakat az intézkedések működéséről
és bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók vagy 
megállapodást kötnek a jogosultakkal
műveik vagy egyéb teljesítményeik 
felhasználásáról, és a jogosultakkal
együttműködve olyan intézkedéseket 
hoznak, amelyekkel biztosítható a 
megállapodások működése, vagy 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Az első mondatban említett
intézkedéseknek megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük, és tiszteletben kell 
tartaniuk a felhasználók jogait, a 
személyes adatoknak a 95/46/EK irányelv 
és az általános adatvédelmi rendelet 
szerinti kezelése mellett. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az
említett intézkedések működéséről, 
valamint adott esetben megfelelő jelentést 
kell tenniük a művek és egyéb 
teljesítmények használatáról. Ez a 
bekezdés kiterjed mindazon 
szolgáltatókra, akik többek között a 
feltöltött művek vagy teljesítmények 
optimalizálása vagy promotálása révén 
aktív szerepet játszanak, és ezért nem 
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tartoznak a 2000/31/EK irányelv 
14. cikkének hatálya alá.

Or. en

Módosítás 813
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött
jelentős számú, szerzői joggal védett
művet és egyéb teljesítményt tároló és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, valamint 
a nyilvánossághoz közvetítést végző, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, vagy –
amennyiben nem került sor ilyen 
megállapodások megkötésére –
elkerülhető a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük, és meg kell 
felelniük a vonatkozó ágazati 
szabványoknak. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a
jogosultak saját műveinek és egyéb
teljesítményeinek felismeréséről és 
használatáról, valamely közös 
megállapodás szerinti jelentéstételi 
formátumban. A jogosultak biztosítják a 
szolgáltatók számára az ahhoz szükséges 
adatokat, így például referenciafájlokat és 
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metaadatokat, hogy a szolgáltatások fel 
tudják ismerni tartalmaikat.

Or. en

Módosítás 814
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának –
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük. 
A szolgáltatók megfelelően tájékoztatják a 
jogosultakat az intézkedések működéséről 
és bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú, szerzői jogi védelem alatt álló
művet és egyéb teljesítményt tároló és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tévő, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, amelyek 
tevékenysége ezáltal túlmutat a fizikai 
létesítmények puszta biztosításán, és a 
nyilvánossághoz közvetítésnek minősül, 
kötelesek engedélyezési megállapodásokat 
kötni a jogosultakkal. E szolgáltatók nem 
jogosultak a 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 14. 
cikkében biztosított, felelősség alóli 
mentességre, mivel az csupán az online 
szolgáltatások teljes mértékben semleges 
és passzív nyújtóira vonatkozik. E 
szolgáltatók a jogosultakkal 
együttműködve olyan intézkedéseket 
hoznak, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal a műveik vagy egyéb 
teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások betartása. Azon 
szolgáltatók, amelyekre a 2000/31/EK 
irányelv 14. cikke szerinti, felelősség alóli 
mentesség kiterjed, a jogosultakkal 
egyeztetve intézkedéseket hoznak, 
amelyekkel biztosítható a jogosultak által 
megjelölt művek és egyéb teljesítmények 
elérhetővé tételének megtiltása.

Or. de
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Módosítás 815
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött
jelentős számú, szerzői joggal védett
művet és egyéb teljesítményt tároló és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók méltányos 
engedélyezési megállapodásokat kötnek az 
e művek vagy egyéb teljesítmények ezt 
kérő jogosultjaival. A jogosultakkal kötött 
ilyen megállapodások értelmében az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése.
Amennyiben az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók jogosultak a 
2000/31/EK irányelv 14. cikkében 
biztosított, felelősség alóli mentességre, de 
jelentős számú, szerzői joggal védett 
művet vagy egyéb teljesítményt tárolnak és
tesznek nyilvánosan hozzáférhetővé, ezek 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt művek és egyéb teljesítmények
szolgáltatásaikon keresztüli elérhetővé 
tétele.
Ezeknek az intézkedéseknek – például a 
hatékony tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük.

Or. en
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Módosítás 816
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és 
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak 
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A szolgáltatást igénybe vevő által 
rendelkezésre bocsájtott információkat 
tároló, és a felhasználók részére művek 
feltöltését nyilvánossá tétel céljából 
lehetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók, miután tudomást 
szereztek arról, vagy tudomásukra jutott, 
hogy szerzői jog vagy más szomszédos 
jogok hatálya alá tartozó, feltöltött művet 
engedély nélkül használnak, gyorsan 
intézkednek a tartalom eltávolításáról 
vagy a hozzáférés megakadályozásáról, 
kivéve, ha a szolgáltatók olyan 
engedélyezési megállapodást kötnek a 
jogtulajdonosokkal, amely lehetővé teszi a 
tartalom elérhetőségének fenntartását.

Or. en

Módosítás 817
Luis de Grandes Pascual

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 

(1) A felhasználók által feltöltött
műveket és egyéb teljesítményeket tároló 
és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, az 
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az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
nyilvánossághoz közvetítést vagy a
nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tételt végeznek. Abban az 
esetben, ha e szolgáltatók a felhasználók 
által feltöltött nagyszámú művet és egyéb 
teljesítményt tárolnak és tesznek 
nyilvánosan hozzáférhetővé, e 
szolgáltatók a jogosultakkal 
együttműködve olyan hathatós
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. en

Indokolás

Az üzletileg szerzői joggal védett tartalom felhasználásán alapuló, felhasználók által 
létrehozott tartalmakkal kapcsolatos szolgáltatások helyzetével kapcsolatos jogbiztonság 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a felhasználók által létrehozott tartalmakkal 
kapcsolatos szolgáltatások, amelyek keretében védett tartalmak tárolására és hozzáférhetővé 
tételére kerül sor, a szerzői jog alá tartoznak.

Módosítás 818
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött
digitális tartalom hozzáférhetővé tételében 
tevékenyen – akár szerzői joggal védett 
művek népszerűsítésével és kezelésével –
részt vevő és az adott, szerzői joggal védett 
tartalomról tudomással lévő, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a kreatív 
ágazatokon belüli jogosultakkal 
együttműködve olyan hathatós
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a digitális 
tartalmuk, műveik vagy egyéb 
teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető
az aktív szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt digitális tartalmak, művek és 
egyéb teljesítmények szolgáltatásokon 
keresztüli elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. Az aktív
szolgáltatók megfelelően tájékoztatják a 
jogosultakat az intézkedések működéséről 
és bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a digitális 
tartalom, művek vagy egyéb 
teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. en

Módosítás 819
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
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tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük, és a lehető 
legnagyobb mértékben biztosítaniuk kell 
az egyes felhasználók adatainak védelmét, 
összhangban a 95/46/EK és a 2002/58/EK 
irányelvvel, valamint az általános 
adatvédelmi rendelettel. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. en

Módosítás 820
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 

(1) Ha a szolgáltatást igénybe vevők
által rendelkezésre bocsájtott 
információkat tároló, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók megállapodásokat 
kötnek a jogosultakkal, az ilyen 
megállapodások végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani a felhasználók 
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egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak 
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

alapvető jogait, és különösen nem róható 
kötelezettség az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatókra az általuk 
továbbított vagy tárolt információk 
ellenőrzése tekintetében, illetve nem 
róható rájuk általános kötelezettség arra 
vonatkozóan, hogy kutassák fel aktívan a 
jogellenes tevékenységre utaló tényeket 
vagy körülményeket. A szolgáltatók
együttműködnek a jogosultakkal és 
közösen dolgoznak velük annak 
biztosításán, hogy az ilyen 
megállapodások működése és 
végrehajtása teljes körű és átlátható 
legyen a felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 821
Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 

(1) A harmadik személyek
felhasználók által feltöltött műveinek 
nyilvánosan hozzáférhetővé tételében 
közreműködő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók az ehhez alkalmazott 
módszerektől függetlenül, és amennyiben 
e tevékenységük nem csupán technikai, 
automatikus és passzív jellegű, olyan 
megfelelő és arányos intézkedéseket 
hoznak, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal a műveik felhasználására 
kötelezően kötött megállapodások 
működése, és elkerülhető a szolgáltatókkal 
folytatott együttműködés keretében a 
jogosultak által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
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intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. it

Módosítás 822
Antanas Guoga, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására 
kötött megállapodások működése, és 
elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak 
által megjelölt művek és egyéb 
teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött, 
szerzői joggal védett műveket és egyéb
teljesítményeket tároló és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a jogosultakkal 
együttműködve észszerű és megfelelő
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményeik felhasználására 
kötött megállapodások működése. Ezek az 
intézkedések figyelembe vehetik a 
rendelkezésre álló különböző technológiai 
fejlesztéseket, amelyek az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók jellege tekintetében 
megfelelőek lennének. A szolgáltatók
együttműködnek a jogosultakkal, és
megfelelő jelentést készítenek számukra a 
művek és egyéb teljesítmények 
felismeréséről és használatáról.

Or. en
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Módosítás 823
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött, 
jelentősen nagy számú művet és egyéb 
teljesítményt tároló és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a jogosultakkal 
együttműködve olyan intézkedéseket 
hoznak, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal a műveik vagy egyéb 
teljesítményük felhasználására kötött
engedélyezési megállapodások működése, 
és elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell az érték méltányos 
újraelosztását a jogosultak tekintetében. A 
szolgáltatók megfelelően tájékoztatják a 
jogosultakat az intézkedések működéséről 
és bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. en

Indokolás

Fontos bevezetni egy de minimis küszöböt, hogy ezek a kötelezettségek azokra az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra korlátozódjanak, amelyek az 
átlagosnál valóban nagyobb mennyiségű, szerzői joggal védett anyagot tárolnak, és ezáltal el 
lehessen kerülni, hogy adminisztratív vagy pénzügyi terhek nehezedjenek a kkv-kra. A cikknek 
arra kell irányulnia, hogy a generált értéket megosszák a jogosultakkal.
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Módosítás 824
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

(1) A felhasználók által feltöltött
jelentős mennyiségű művet és egyéb 
teljesítményt tároló és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a jogosultakkal 
együttműködve olyan intézkedéseket 
hoznak, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal a műveik vagy egyéb 
teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük, és azokat az 
alkalmazandó ágazati szabályokhoz kell 
igazítani. A szolgáltatók megfelelően 
tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő és pontos jelentést kell tenniük a 
művek és egyéb teljesítmények 
felismeréséről és használatáról.

Or. es

Módosítás 825
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
Article 13 – paragraph 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók által feltöltött (1) A felhasználók által feltöltött művet 
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nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyekkel 
biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 
egyéb teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Ezeknek az intézkedéseknek –
például a hatékony tartalomfelismerő 
technológiák használatának – megfelelőnek 
és arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

és egyéb teljesítményt tároló, indexáló, 
osztályozó és nyilvánosan hozzáférhetővé 
tevő, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók a jogosultakkal 
együttműködve olyan intézkedéseket 
hoznak, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal a műveik vagy egyéb 
teljesítményük felhasználására kötött 
megállapodások működése, és elkerülhető 
a szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli illetéktelen
elérhetővé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek – például a hatékony 
tartalomfelismerő technológiák 
használatának – megfelelőnek és 
arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 
megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. ro

Módosítás 826
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
számára előírt, intézkedések 
meghozatalára – például 
tartalomfelismerő technológiák 
alkalmazására – vonatkozó kötelezettség a 
védett művek vagy egyéb teljesítmények 
felhasználására irányulóan megkötött 
megállapodás hathatós működésének 
biztosítása érdekében;
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Or. en

Módosítás 827
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felhasználók által feltöltött 
tartalmak és a felhasználói felelősség 
kérdésének lefedése, ideértve a 
többszörözés és/vagy a nyilvánossághoz 
közvetítés esetét, amennyiben azt nem 
foglalkozásszerűen végzik.

Or. en

Módosítás 828
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket hoznak, ezek az 
intézkedések nem sérthetik a felhasználók 
magánélettel kapcsolatos jogait, és meg 
kell felelniük a 95/46/EK irányelvnek és a 
2002/58/EK irányelvnek, valamint az 
általános adatvédelmi rendeletnek. A 
szerzői joggal védett művek és egyéb 
teljesítmények elérhetővé tételét 
megakadályozó intézkedések a konkrétan 
azonosított és megfelelően bejelentett 
művek elérhetővé tételének a 
megakadályozására korlátozódnak, és 
nem foglalhatják magukban a szolgáltatás 
minden egyes felhasználója összes 
adatának aktív nyomon követését.
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Or. en

Módosítás 829
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben – vagy azért, mert azt a 
jogosultak nem kérték, vagy mert az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató a 
2000/31/EK irányelv 14. cikkében 
rögzített, felelősség alóli mentességre 
jogosult – nem létezik az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti engedélyezési 
megállapodás, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók intézkedéseket 
hozzanak, amelyekkel elkerülhető a 
szolgáltatókkal folytatott együttműködés 
keretében a jogosultak által megjelölt 
művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásaikon keresztüli elérhetővé 
tétele.

Or. en

Módosítás 830
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jogosultak biztosítják az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára 
az (1) bekezdés alkalmazásában a 
szolgáltatók által bevezetett intézkedések 
megfelelő működéséhez szükséges 
adatokat. A szolgáltatók megfelelően 
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tájékoztatják a jogosultakat az 
intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek 
és egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. en

Módosítás 831
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben megjelölt
intézkedések egyebek mellett hatékony 
tartalomfelismerő technikákat foglalnak 
magukban. Ezeknek alkalmasaknak és 
megfelelőeknek kell lenniük. Az összes 
szolgáltatónak megfelelően tájékoztatnia 
kell a jogosultakat az intézkedések 
működéséről és alkalmazásáról, valamint 
adott esetben megfelelő jelentést kell 
tenniük a művek és egyéb teljesítmények 
felismeréséről és használatáról.

Or. de

Módosítás 832
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ahhoz, hogy érvényes legyen, a 
nem engedélyezett, védett tartalomra 
vonatkozó értesítésnek elsősorban a 
vélhetően megsértett szerzői jog és 
szomszédos jogok hatálya alá tartozó mű 
és a feltöltött mű jogosult általi 
azonosítását kell tartalmaznia, 
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meghatározva azt a pontos helyet is, amely 
a szerzői jogi és a szomszédos jogi védelem 
alatt álló művet használja.

Or. en

Módosítás 833
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
megállapodások átláthatóságának 
biztosítása érdekében a jogosultak 
nyilvánosan elérhető adatbázisban 
biztosítják a jogosultra, a védett 
teljesítményre és az adott területekre 
vonatkozó valamennyi szükséges adatot, 
lehetővé téve ezáltal a szolgáltatók 
számára tartalmuk pontos azonosítását.

Or. en

Módosítás 834
Antanas Guoga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Erre a célra a jogosultaknak 
pontosan meghatározott művekkel vagy 
teljesítményekkel kell a szolgáltatókat 
ellátniuk, amelyekkel kapcsolatban 
szerzői joggal rendelkeznek.

Or. en
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Módosítás 835
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) bekezdésben említett 
önkéntes megállapodások arányos 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak, gondoskodva arról, hogy a 
jogosultak és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók biztosítsák a nemzeti 
jogban a 2001/29/EK irányelv 5. cikkével 
és [ezen irányelv XXX cikkével] 
összhangban meghatározott kivétel vagy 
korlátozás kedvezményezettje számára az 
ahhoz szükséges eszközöket, hogy éljen 
ezzel a kivétellel vagy korlátozással, olyan 
mértékben, amennyire az a kivétel vagy 
korlátozás kihasználásához szükséges.

Or. en

Módosítás 836
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) és az (1a) bekezdésben 
említett intézkedéseknek megfelelőeknek 
és arányosaknak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 837
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1) és (1a) bekezdésben említett 
intézkedések megfelelő alkalmazásának 
biztosítás céljából:

a) a jogosultak valamennyi releváns és 
szükséges információt biztosítanak az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára 
a szolgáltatásaik keretében hozzáférhető 
védett művek és egyéb teljesítmények 
azonosításához, és

b) a szolgáltatók megfelelően tájékoztatják 
a jogosultakat az (1) és (1a) bekezdésben 
említett intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést tesznek a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.

Or. en

Módosítás 838
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

törölve

Or. en
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Módosítás 839
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel. Ezek a 
mechanizmusok különösen azt biztosítják, 
hogy ha az (1) bekezdésben említett 
tartalom eltávolítása nem indokolt, a 
szóban forgó tartalmat észszerű időn belül 
visszahelyezzék az internetre. A 
tagállamok végső megoldásként 
jogorvoslati lehetőséget biztosítanak.

Or. en

Módosítás 840
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel, beleértve 
a felhasználók által feltöltött olyan 
tartalommal kapcsolatban, amelyet a 
szolgáltatók jogos ok nélkül eltávolítottak.
Az érintett jogosultnak észszerű határidőn 
belül kezelnie kell a panaszt és 
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megfelelően igazolnia kell az általa 
követelt jogokat.

Or. fr

Módosítás 841
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
Article 13 – paragraph 2

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel, különös 
tekintettel egy kivételnek vagy egy 
használat engedélyezésének az érintett 
tartalomra való alkalmazhatóságára. Ezek 
a mechanizmusok indokolatlanul nem 
csökkenthetik az (1) bekezdésben 
meghatározott intézkedések 
hatékonyságát..

Or. ro

Módosítás 842
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel, különös 
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tekintettel egy kivételnek vagy egy 
használat engedélyezésének az érintett 
tartalomra való alkalmazhatóságára. Az 
ilyen mechanizmusok indokolatlanul nem 
csökkenthetik az (1) bekezdésben előírt 
intézkedések hatékonyságát.

Or. es

Indokolás

Egyes esetekben az alkalmazott intézkedések befolyásolhatják az UUC-szolgáltatások 
felhasználói által feltöltött tartalmat, például amikor arra kivétel vonatkozik. Tisztázni kell 
ezért, hogy ezt a panasz- és kompenzációs mechanizmusnak szem előtt kell tartania anélkül, 
hogy az az intézkedések alkalmazását befolyásolná.

Módosítás 843
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
végfelhasználók rendelkezzenek az ahhoz 
szükséges eszközökkel, hogy 
eredményesen kommunikálhassanak az 
(1) bekezdésben említett intézkedéseket 
kérelmező jogosultakkal, hogy 
megtámadhassák ezen intézkedések 
alkalmazását, például abban az esetben, 
ha az intézkedést a szerzői jogra 
vonatkozó korlátozás vagy kivétel alá 
tartozó felhasználásra vagy közkinccsé 
vált anyagra alkalmazzák. Az (1) 
bekezdésben említett szolgáltatások 
tekintetében nem írható elő a felhasználók 
személyazonosságának a jogosultak előtti 
felfedése.

Or. en

Módosítás 844
Antanas Guoga
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják és 
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
szolgáltatók életbe léptessenek olyan 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusokat, amelyeket a 
felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

Or. en

Módosítás 845
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti jogszabályok tegyék lehetővé a
felhasználók számára a bírósághoz vagy 
más illetékes hatósághoz való hozzáférést 
a kivétel vagy a korlátozás alá eső 
használati jogaik érvényesítése céljából.

Or. en

Módosítás 846
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) és az (1a) bekezdésben 
említett intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.

Or. en

Módosítás 847
Stefano Maullu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedéseket a művek szerzői joggal 
kapcsolatos kivétel vagy korlátozás 
keretében történő felhasználásának 
sérelme és a felhasználók által létrehozott 
eredeti tartalmak felhasználásának 
sérelme nélkül kell végrehajtani. Ezért a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználók gyorsan és hatékonyan 
kommunikálhassanak az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket kérő jogosultakkal, 
ezen intézkedések alkalmazásának 
kifogásolása céljából.

Or. it

Módosítás 848
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
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megállapodásokat a művek szerzői joggal 
kapcsolatos kivétel vagy korlátozás 
keretében történő felhasználásának 
sérelme nélkül kell végrehajtani. Ezért a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználók ezen intézkedések 
alkalmazásának kifogásolása céljából 
gyorsan és hatékonyan 
kommunikálhassanak az (1) bekezdésben 
említett megállapodások keretébe tartozó 
intézkedéseket kérő jogosultakkal.

Or. en

Módosítás 849
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával, különösen 
az érintett tartalomra vonatkozó 
lehetséges kivétel vagy felhasználási 
engedély alkalmazásával kapcsolatos 
jogviták esetében a mechanizmusok nem 
csökkenthetik indokolatlanul az (1) 
bekezdésben említett intézkedések 
hatékonyságát.

Or. fr

Módosítás 850
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felhasználók és a jogosultak 
egész Unión belüli egyforma védelmének 
biztosítása érdekében az Európai 
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Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki 
azokra a feltételekre vonatkozóan, 
amelyeket be kell tartani az (1a) 
bekezdésben említett értesítés 
érvényességéhez, valamint a (2) 
bekezdésben említett panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokhoz.

Or. en

Módosítás 851
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett 
mechanizmus keretében benyújtott 
panasszal az érintett jogosultnak észszerű 
időn belül és hatékonyan foglalkoznia 
kell. A jogosultnak megfelelően meg kell 
indokolnia az általa követelt jogokat.

Or. en

Módosítás 852
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely felhasználó 
igénybe veszi a (2) bekezdésben említett 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmust, azok a szolgáltatók és 
jogosultak, akiknek a tartalmát ez a 
konfliktus vagy vita érinti, kötelesek kellő 
időben rendezni a konfliktust vagy vitát.

Or. en
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Módosítás 853
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják a 
felhasználók számára a bírósághoz vagy 
más vonatkozó igazságügyi hatósághoz 
való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 854
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogosultak és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók között az e cikk (1) 
bekezdésének alkalmazására vonatkozóan 
felmerült viták esetén alternatív 
vitarendezési mechanizmus legyen 
alkalmazható.

A tagállamok olyan pártatlan szervet 
hoznak létre vagy jelölnek ki, amely 
megfelelő szakértelemmel rendelkezik 
ahhoz, hogy segítse a feleket a közöttük 
felmerült vita megoldásában, az e 
bekezdés első albekezdésében 
meghatározott mechanizmus keretében.

A tagállamok legkésőbb [a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett dátum]-ig értesítik a 
Bizottságot az e bekezdés második 
albekezdésében említett szervről.
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Or. en

Módosítás 855
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

törölve

Or. en

Módosítás 856
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 

törölve
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állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

Or. en

Módosítás 857
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést.

Or. en

Indokolás

A szerzői jogra vonatkozó jogszabályoknak tevékenységeket, nem pedig technológiákat kell 
szabályozniuk. Mivel e cikk célja az együttműködés ösztönzése, úgy kell megszövegezni, hogy 
ne legyen korlátozó jellegű, és elegendő rugalmasságot engedjen valamennyi fél számára a 
kölcsönös érdekeiket szolgáló kérdések megvitatásához.

Módosítás 858
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
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összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve ösztönzi a bevált 
gyakorlatok cseréjét az e cikk (1) 
bekezdése szerint létrejött bármilyen 
együttműködés eredményei tekintetében.

Or. en

Módosítás 859
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

(3) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve adott esetben elősegíti az
(1) bekezdésben említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók, a felhasználók és a 
jogosultak között az érdekeltek 
párbeszédén keresztül folytatott
együttműködést az (1) bekezdés 
végrehajtását szolgáló bevált módszerek 
meghatározása érdekében.

Or. en

Módosítás 860
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében. A Bizottság az egész Európai 
Unióban ösztönzi a bevált gyakorlatok 
cseréjét.

Or. fr

Módosítás 861
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést az arányos és hathatós 
intézkedésekkel kapcsolatos bevált 
módszerek meghatározása érdekében, a 
jogosultak művei vagy egyéb 
teljesítményei védelmének biztosítása 
céljából, figyelembe véve többek között a 
szolgáltatások jellegét, a technológiák 
rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

Or. en
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Módosítás 862
Luis de Grandes Pascual

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést a bevált módszerek, 
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett szolgáltatók
életbe léptessenek olyan panaszkezelési és
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel, különös 
tekintettel egy kivételnek vagy egy 
használat engedélyezésének az érintett 
tartalomra való alkalmazhatóságára. Ezek 
a mechanizmusok indokolatlanul nem 
csökkenthetik az (1) bekezdésben említett 
intézkedések hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

A végrehajtott intézkedések egyes esetekben negatívan érinthetik a felhasználók által 
létrehozott tartalmakkal kapcsolatos szolgáltatások felhasználói által feltöltött tartalmat, 
például amikor az valamely kivétel alá tartozik. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy ezt a 
panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusoknak tekintetbe kell venniük, miközben mindez 
nem érintheti az intézkedések végrehajtását.

Módosítás 863
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 

(3) A tagállamok adott esetben 
elősegítik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és a jogosultak között az 
érdekeltek párbeszédén keresztüli 
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együttműködést a bevált módszerek,
például a megfelelő és arányos 
tartalomfelismerő technológiák
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

együttműködést a bevált módszerek 
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

Or. en

Módosítás 864
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a szolgáltatók önkéntes intézkedéseket 
hoznak, ezek az intézkedések az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 8. és 11. 
cikkével összhangban ne sértsék a 
felhasználók alapvető jogait, nevezetesen 
a személyes adataik védelméhez való 
jogukat és az információk fogadásának 
vagy közlésének szabadságát, és 
különösen a művek szerzői jogokra 
vonatkozó kivételekkel és korlátozásokkal 
összhangban történő felhasználásához 
való jogukat.

Or. en

Módosítás 865
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok arányos és 
visszatartó erejű jogorvoslatokat 
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alkalmaznak a fenti (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése esetén.

Or. es

Indokolás

Bevett gyakorlat, hogy amikor egy jogalkotási javaslat konkrét kötelezettséget vezet be, az 
előírt kötelezettségek nemteljesítése esetén járó szankciókról is rendelkezni kell.

Módosítás 866
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok arányos és 
visszatartó erejű jogorvoslatokat 
alkalmaznak az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése esetén.

Or. en

Módosítás 867
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Engedélyezési megállapodások a 
felhasználóik által feltöltött jelentős 

számú művet és egyéb teljesítményt tároló 
és/vagy a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára
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(1) Azok az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók, akik a felhasználók által 
feltöltött, szerzői joggal védett műveket és 
egyéb teljesítményeket tárolnak és/vagy 
tesznek nyilvánosan hozzáférhetővé, és 
tevékenységük túlmutat a fizikai 
létesítmények puszta biztosításán és a 
nyilvánossághoz közvetítésen, valamint a 
többszörözésen, engedélyezési 
megállapodást kötnek a jogosultakkal, 
feltéve hogy jogosultak a 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. 
cikkében biztosított, felelősség alóli 
mentességre.

(2) Azok a szolgáltatók, akik többek között 
a feltöltött művek vagy teljesítmények 
optimalizálása vagy promotálása révén 
aktív szerepet játszanak, nem jogosultak a 
védett adatkikötővel kapcsolatos, 
felelősség alóli mentességre.

(3) Az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók által szerzett engedélyek az 
egyéni felhasználóik összes olyan 
tevékenységét lefedik, amelyek nem 
közvetlen vagy közvetett gazdasági vagy 
üzleti előny szerzésére irányulnak.

Or. en

Módosítás 868
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Az audiovizuális művek szerzői számára a 
műveik hozzáférhetővé tétele tekintetében 

biztosított védelem

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha az 
audiovizuális művek szerzője a 
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hozzáférhetővé tételi jogát egy gyártóra 
ruházza át vagy egy gyártónak engedi át, 
a szerző megtarthassa a méltányos és 
arányos javadalmazáshoz való jogát.

(2) A szerző művének hozzáférhetővé 
tétele ellenében járó méltányos és arányos 
javadalmazáshoz való jog 
elidegeníthetetlen, és arról nem lehet 
lemondani.

(3) A szerző művére vonatkozó 
hozzáférhetővé tételi jog ellenében járó 
méltányos és arányos javadalmazáshoz 
való jog kezelését az audiovizuális művek 
szerzőit képviselő közös jogkezelő 
szervezetekre bízzák, kivéve akkor, ha más 
közös megállapodások, köztük önkéntes 
közös jogkezelési megállapodások 
garantálják ezt a javadalmazást az 
audiovizuális művek szerzői számára 
hozzáférhetővé tételi joguk ellenében.

(4) A méltányos és arányos javadalmazást 
a szerzők közös jogkezelő szervezetei 
szedik be az audiovizuális műveket a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tevő, audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatóktól.

Or. en

Módosítás 869
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Felhasználó által előállított tartalom

A tagállamok kivételt biztosítanak a 
2001/29/EK irányelv 2., 3. és 4. cikkében, 
a 96/9/EK irányelv 5. cikkében és 7. 
cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, a 
2006/115/EK irányelv 7. cikkének (1) 
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bekezdésében és 8. cikkének (1) 
bekezdésében, valamint ezen irányelv 11. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
jogok alól, hogy lehetővé tegyék 
természetes személyek számára a meglévő 
művek és egyéb teljesítmények 
felhasználását új művek és egyéb 
teljesítmények létrehozása során, valamint 
az új művek vagy egyéb teljesítmények 
felhasználását, feltéve, hogy:

a) a művek vagy egyéb teljesítmények a 
nyilvánosság számára már jogszerűen 
hozzáférhetővé vannak téve;

b) a forrás – beleértve, amennyiben 
elérhető, a szerző, az előadó, a gyártó vagy 
a műsorszóró nevét – feltüntetésre kerül;

c) az új mű bizonyos szintű kreativitást 
mutat, amely alapjában véve 
megkülönbözteti az eredeti műtől.

Or. en

Módosítás 870
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

A javadalmazáshoz való elidegeníthetetlen 
jog

(1) A tagállamok biztosítják az 
audiovizuális művek szerzőinek méltányos 
díjazásra való jogosultságát, a 
hozzáférhetővé tételhez való jog 
audiovizuális gyártók számára történő 
átruházásának vagy átadásának esetén.

(2) A szerzői jogi védelem alatt álló mű 
hozzáférhetővé tételéért járó méltányos 
díjazáshoz való jog elidegeníthetetlen és 
nem átruházható.

(3) A szerzői jogi védelem alatt álló mű 
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hozzáférhetővé tételéért járó méltányos 
díjazáshoz való jog igazgatása a közös 
jogkezelő szervezetek felelőssége, amelyek 
az audiovizuális művek szerzőit képviselik.

(4) A méltányos javadalmazást az 
audiovizuális művek szerzőinek közös 
jogkezelő szervezetei szedik be az 
audiovizuális műveket a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tevő audiovizuális 
szolgáltatóktól.

Or. es

Indokolás

Ezen jognak az audiovizuális mű kereskedelmi felhasználásából származó jövedelmen kell 
alapulnia, melynek során az audiovizuális műveket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tevő platform vagy utolsó forgalmazó felelős a kifizetésért, ezáltal garantálva a mű tényleges 
felhasználásáért járó arányos díjazást a szerző számára. E jog érvényesítését a közös 
jogkezelő szervezetekre kell bízni, egyablakos ügyintézéssel központosítva a kifizetéseket, 
megkönnyítve ezáltal az elszámolást a felhasználók számára, és fokozott jogbiztonságot 
teremtve a piacon.

Módosítás 871
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Evelyn 
Regner, Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

A 2001/29/EK irányelv módosítása

A 2001/29/EK irányelv a következőképpen 
módosul:

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

5. cikk, (3a) bekezdés

Felhasználó által előállított tartalom

A tagállamok kivételt vagy korlátozást 
biztosítanak a 2., 3. és 4. cikkben 
meghatározott jogok alól, lehetővé téve 
természetes személyek számára a meglévő 
művek vagy egyéb teljesítmények 
felhasználását új művek vagy egyéb 
teljesítmények létrehozása során, feltéve, 
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hogy:

a) a művek vagy egyéb teljesítmények a 
nyilvánosság számára már jogszerűen 
hozzáférhetővé vannak téve;

b) a forrás – beleértve, amennyiben 
elérhető, a szerző nevét – feltüntetésre 
kerül;

c) az új mű bizonyos szintű eredetiséget 
mutat.

Ez a kivétel az 5. cikkben meghatározott 
kivételek és korlátozások sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 872
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

A kivétel vagy korlátozás keretében 
történő felhasználás joga

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti jog biztosítsa a 
felhasználók számára a valamely mű vagy 
teljesítmény ezen irányelv, a 2001/29/EK 
irányelv, a 96/09/EK irányelv, a 
2009/24/EK irányelv és a 2012/28/EU 
irányelv szerinti kivétel vagy korlátozás 
alkalmazásában történő felhasználásához 
való jog gyakorlásához szükséges 
mechanizmusokat, beleértve a bírósághoz 
fordulás lehetőségét.

(2) A valamely mű vagy teljesítmény (1) 
bekezdés szerinti felhasználásához való 
jog nem korlátozható műszaki 
intézkedésekkel a 2001/29/EK irányelv 
6. cikkének alkalmazásában.

Or. en
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