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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0593), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0383/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére,– tekintettel a Régiók Bizottsága 2017. február 8-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, 

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság 

véleményére (A8-0000/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik 

szöveget szándékozik léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A gyors technológiai fejlődés 

folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 

védett teljesítmények létrehozásának, 

(3) A gyors technológiai fejlődés 

folyamatosan átalakítja a művek és egyéb 

védett teljesítmények létrehozásának, 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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előállításának, terjesztésének és 

hasznosításának módját. Sorra jelennek 

meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 

uniós szerzői jogi keretben foglalt 

célkitűzések és alapelvek változatlanul 

helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 

felhasználók számára továbbra is fennáll a 

jogbizonytalanság a digitális környezetben 

a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 

– például határokon átnyúló – felhasználási 

módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 

korszerű, európaibb szerzői jogi keret 

felé”26 című közleményében is 

megfogalmazta, a jelenleg hatályos uniós 

szerzői jogi keret bizonyos területeken 

kiigazításra és kiegészítésre szorul. Ez az 

irányelv bizonyos kivételek és 

korlátozások digitális és határokon átnyúló 

környezetekhez való igazítására vonatkozó 

szabályokat ír elő, és olyan intézkedésekről 

rendelkezik, amelyek a kereskedelemben 

már nem kapható művek terjesztésére és az 

audiovizuális alkotások online 

videotékákban hozzáférhetővé tételét 

illetően megkönnyítik bizonyos 

engedélyezési gyakorlatok alkalmazását 

annak érdekében, hogy a tartalmak 

szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. 

A szerzői jogok szempontjából jól működő 

piac megteremtése érdekében szabályokat 

kell megállapítani a kiadványokhoz fűződő 

jogokra, a műveknek és egyéb 

teljesítményeknek a felhasználók által 

feltöltött tartalmakat tároló és 

hozzáférhetővé tevő online szolgáltatók 
általi felhasználására, valamint a szerzők és 

az előadóművészek szerződéseinek 

átláthatóságára vonatkozóan is. 

előállításának, terjesztésének és 

hasznosításának módját. Sorra jelennek 

meg új üzleti modellek és új szereplők. Az 

uniós szerzői jogi keretben foglalt 

célkitűzések és alapelvek változatlanul 

helytállóak. Ugyanakkor a jogosultak és a 

felhasználók számára továbbra is fennáll a 

jogbizonytalanság a digitális környezetben 

a művek és egyéb teljesítmények bizonyos 

– például határokon átnyúló – felhasználási 

módjait illetően. Ahogy azt a Bizottság „A 

korszerű, európaibb szerzői jogi keret 

felé”26 című közleményében is 

megfogalmazta, a jelenleg hatályos uniós 

szerzői jogi keret bizonyos területeken 

kiigazításra és kiegészítésre szorul. Ez az 

irányelv bizonyos kivételek és 

korlátozások digitális és határokon átnyúló 

környezetekhez való igazítására vonatkozó 

szabályokat ír elő, és olyan intézkedésekről 

rendelkezik, amelyek a kereskedelemben 

már nem kapható művek terjesztésére és az 

audiovizuális alkotások online 

videotékákban hozzáférhetővé tételét 

illetően megkönnyítik bizonyos 

engedélyezési gyakorlatok alkalmazását 

annak érdekében, hogy a tartalmak 

szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. 

A szerzői jogok szempontjából jól működő 

piac megteremtése érdekében szabályokat 

kell megállapítani a kiadványokhoz fűződő 

jogok gyakorlására, a műveknek és egyéb 

teljesítményeknek a felhasználók által 

feltöltött tartalmakat tároló és hozzáférést 

biztosító online szolgáltatók platformjai 
általi felhasználására, valamint a szerzők és 

az előadóművészek szerződéseinek 

átláthatóságára vonatkozóan is. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015)0626 26 COM(2015)0626 

Or. en 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ez az irányelv az e téren jelenleg 

hatályos irányelvekben, különösen a 

96/9/EK27, a 2001/29/EK28, a 

2006/115/EK29, a 2009/24/EK30, a 

2012/28/EU3 és a 2014/26/EU32 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt 

szabályokon alapul, és azokat egészíti ki. 

(4) Ez az irányelv az e téren jelenleg 

hatályos irányelvekben, különösen a 

96/9/EK27, a 2000/31/EK27a, a 

2001/29/EK28, a 2006/115/EK29, a 

2009/24/EK30, a 2012/28/EU31 és a 

2014/26/EU32 európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben foglalt szabályokon alapul, és 

azokat egészíti ki.  

__________________ __________________ 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 

96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az 

adatbázisok jogi védelméről (HL L 77., 

1996.3.27., 20–28. o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 

96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az 

adatbázisok jogi védelméről (HL L 77., 

1996.3.27., 20–28. o.). 

 27a Az Európai Parlament és a Tanács 

2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a 

belső piacon az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem, 

egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv”) (HL L 

178., 2000.7.17., 1. o.). 

28 Az Európai Parlament a Tanács 2001. 

május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 

10–19. o.). 

28 Az Európai Parlament a Tanács 2001. 

május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 

10–19. o.). 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/115/EK irányelve a 

bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 

jogról, valamint a szellemi tulajdon 

területén a szerzői joggal szomszédos 

bizonyos jogokról (HL L 376., 

2006.12.27., 28–35. o.) 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/115/EK irányelve a 

bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 

jogról, valamint a szellemi tulajdon 

területén a szerzői joggal szomszédos 

bizonyos jogokról (HL L 376., 

2006.12.27., 28–35. o.) 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 2009/24/EK irányelve a 

számítógépi programok jogi védelméről 

(HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.). 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 2009/24/EK irányelve a 

számítógépi programok jogi védelméről 

(HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.). 

31 Az Európai Parlament és a Tanács 31 Az Európai Parlament és a Tanács 
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2012/28/EU irányelve (2012. október 25.) 

az árva művek egyes megengedett 

felhasználási módjairól (HL L 299., 

2012.10.27., 5–12. o.). 

2012/28/EU irányelve (2012. október 25.) 

az árva művek egyes megengedett 

felhasználási módjairól (HL L 299., 

2012.10.27., 5–12. o.). 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/26/EU irányelve a 

szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 

közös jogkezelésről és a zeneművek belső 

piacon történő online felhasználásának 

több területre kiterjedő hatályú 

engedélyezéséről (HL L 84., 2014.3.20. 

72–98. o.) 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/26/EU irányelve a 

szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 

közös jogkezelésről és a zeneművek belső 

piacon történő online felhasználásának 

több területre kiterjedő hatályú 

engedélyezéséről (HL L 84., 2014.3.20. 

72–98. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kutatás, az oktatás és a 

kulturálisörökség-védelem területén a 

digitális technológiák olyan újfajta 

felhasználási lehetőségeket kínálnak, 

amelyek nem tartoznak egyértelműen a 

kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 

jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 

Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 

2009/24/EK irányelvben biztosított 

kivételek és korlátozások választható 

jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 

belső piac működését az említett 

területeken. Ez különösen a határokon 

átnyúló felhasználási módokat érinti, 

amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak a digitális környezetben. Az uniós 

jogban jelenleg meglévő, a tudományos 

kutatás, az oktatás és a kulturálisörökség-

védelem szempontjából lényeges 

kivételeket és korlátozásokat ezért az új 

felhasználási módok fényében át kell 

értékelni. Szöveg- és adatbányászati 

technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 

kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 

a tudományos kutatás terén, a digitális 

(5) Az innováció, a kutatás, az oktatás 

és a kulturálisörökség-védelem területén a 

digitális technológiák olyan újfajta 

felhasználási lehetőségeket kínálnak, 

amelyek nem tartoznak egyértelműen a 

kivételekre és korlátozásokra vonatkozó 

jelenlegi uniós szabályok hatálya alá. 

Ezenfelül a 2001/29/EK, a 96/9/EK és a 

2009/24/EK irányelvben biztosított 

kivételek és korlátozások választható 

jellege kedvezőtlenül befolyásolhatja a 

belső piac működését az említett 

területeken. Ez különösen a határokon 

átnyúló felhasználási módokat érinti, 

amelyek egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak a digitális környezetben. Az uniós 

jogban jelenleg meglévő, az innováció, a 

tudományos kutatás, az oktatás és a 

kulturálisörökség-védelem szempontjából 

lényeges kivételeket és korlátozásokat 

ezért az új felhasználási módok fényében át 

kell értékelni. Szöveg- és adatbányászati 

technológiákra vonatkozó, kötelező erejű 

kivételeket és korlátozásokat kell bevezetni 

az innováció és a tudományos kutatás 
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környezetben történő oktatási 

szemléltetésre vonatkozóan és a kulturális 

örökség megőrzése céljából. Az ezen 

irányelvben meghatározott kivételek és 

korlátozások hatálya alá nem tartozó 

felhasználási módokra továbbra is az uniós 

jogban meglévő kivételek és korlátozások 

vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 

irányelvet át kell dolgozni. 

terén, a digitális környezetben történő 

oktatási szemléltetésre vonatkozóan és a 

kulturális örökség megőrzése céljából. Az 

ezen irányelvben meghatározott kivételek 

és korlátozások hatálya alá nem tartozó 

felhasználási módokra továbbra is az uniós 

jogban meglévő kivételek és korlátozások 

vonatkoznak. A 96/9/EK és a 2001/29/EK 

irányelvet át kell dolgozni. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ezen irányelvben foglalt 

kivételek és korlátozások méltányos 

egyensúlyt hivatottak biztosítani egyrészről 

a szerzők és más jogosultak, másrészről a 

felhasználók jogai és érdekei között. Ezek 

kizárólag olyan különleges esetekben 

alkalmazhatók, amelyek nem sérelmesek a 

művek vagy más teljesítmények rendes 

hasznosítására, és indokolatlanul nem 

károsítják a jogosultak jogos érdekeit. 

(6) (A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az új technológiák lehetőséget 

kínálnak az információk, például szövegek, 

hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 

formában történő, automatizált 

számítógépes elemzésére, közismert nevén 

szöveg- és adatbányászatra. E 

(8) Az új technológiák lehetőséget 

kínálnak az információk, például szövegek, 

hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 

formában történő, automatizált 

számítógépes elemzésére, közismert nevén 

szöveg- és adatbányászatra. A szöveg- és 
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technológiák használatával a kutatók 

nagy mennyiségű információt 

dolgozhatnak fel, hogy új ismeretekre 

tegyenek szert, és új tendenciákat 

ismerjenek fel. Míg a szöveg- és 

adatbányászati technológiák már az egész 

digitális gazdaságban elterjedtek, széles 

körű egyetértés van a tekintetben, hogy a 

szöveg- és adatbányászat különösen 

hasznos lehet a kutatói társadalom 

számára, és ezáltal ösztönözheti az 

innovációt. Az Unióban viszont a 

kutatóhelyek, például az egyetemek és a 

kutatóintézetek jogbizonytalansággal 

szembesülnek, mivel nem világos, hogy 

milyen mértékben végezhetnek szöveg- és 

adatbányászatot a különböző 

tartalmakban. Bizonyos esetekben a 

szöveg- és adatbányászat szerzői jogi, 

illetve sui generis adatbázisjogi védelem 

alatt álló cselekményeket, így művek vagy 

egyéb teljesítmények többszörözését, 

illetve az adatbázis tartalmának 

kimásolását is magában foglalhatja. Ha 

nincs alkalmazható kivétel vagy 

korlátozás, akkor e cselekmények 

végrehajtásához engedélyre van szükség a 

jogosultaktól. A szöveg- és adatbányászat 

végezhető szerzői joggal nem védett 

tényeken vagy adatokon, ilyen esetben 

pedig nincs szükség engedélyre. 

adatbányászat nagy mennyiségű, 

digitálisan tárolt információ olvasását és 

elemzését teszi lehetővé, hogy új 

ismeretekre tegyenek szert, és új 

tendenciákat ismerjenek fel. A szöveg- és 

adatbányászat megvalósításához először 

hozzá kell férni az információhoz, majd 

pedig többszörözni kell azt. Általában csak 

az információ normalizálása után 

dolgozható fel az információ szöveg- és 

adatbányászat révén. Ha van 

információhoz való jogszerű hozzáférés, 

az információ normalizálásakor valósul 

meg a szerzői joggal védett felhasználás, 

mivel ez az információ formátumának 

megváltoztatásával vagy az információ 

adatbázisból olyan formátumba történő 

kimásolásával vezet többszörözéshez, 

amelyen szöveg- és adatbányászat 

végezhető el. A szöveg- és adatbányászati 

technológia használatakor a szerzői 

joggal kapcsolatos eljárás 

következésképpen nem maga a szöveg- és 

adatbányászati eljárás, amely a digitálisan 

tárolt, normalizált információ olvasásából 

és elemzéséből áll, hanem a hozzáférési 

eljárás és az az eljárás, amellyel 

megtörténik az információ normalizálása 

az információ automatizált számítógépes 

elemzésének lehetővé tétele céljából. A 

művekkel vagy más teljesítményekkel 

kapcsolatban a szerzői joggal védett 

információhoz való hozzáférési eljárást 

már szabályozza az uniós jog. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 

tudományos kutatási célú felhasználási 

módokra kiterjedő kivételeket és 

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 

tudományos kutatási célú felhasználási 

módokra kiterjedő kivételeket és 
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korlátozásokat, amelyek szöveg- és 

adatbányászati cselekményekre is 

alkalmazhatók. E kivételek és korlátozások 

azonban választhatóak, és nem igazodnak 

teljes mértékben a tudományos kutatásban 

alkalmazott technológiák használatához. 

Ezenfelül még ha a kutatók jogszerűen is 

férnek hozzá a tartalomhoz, például 

kiadványra való előfizetés vagy nyílt 

hozzáférést biztosító engedély alapján, 

előfordulhat, hogy engedélyük nem terjed 

ki a szöveg- és adatbányászatra. Mivel a 

kutatás terén egyre nagyobb mértékben 

támaszkodnak digitális technológiákra, 

fennáll a veszélye annak, hogy romlani fog 

az Unió versenyhelyzete kutatási 

térségként, intézkedéseket kell tehát tenni a 

szöveg- és adatbányászattal kapcsolatos 

jogbizonytalanság orvoslására. 

korlátozásokat, amelyek szöveg- és 

adatbányászati cselekményekre is 

alkalmazhatók. E kivételek és korlátozások 

azonban választhatóak, és nem igazodnak 

teljes mértékben a tudományos kutatásban 

alkalmazott technológiák használatához. 

Ezenfelül még ha van is jogszerű 

hozzáférés a tartalomhoz, például 

kiadványra való előfizetés vagy nyílt 

hozzáférést biztosító engedély alapján, 

előfordulhat, hogy engedélyük nem terjed 

ki a szöveg- és adatbányászatra. Mivel a 

kutatás terén egyre nagyobb mértékben 

támaszkodnak digitális technológiákra, 

fennáll a veszélye annak, hogy romlani fog 

az Unió versenyhelyzete kutatási 

térségként, intézkedéseket kell tehát tenni a 

szöveg- és adatbányászattal kapcsolatos 

jogbizonytalanság orvoslására. Fontos 

elismerni a szöveg- és adatbányászati 

technológiák lehetőségeit az új ismeretek, 

az innováció és a felfedezés lehetővé 

tételében minden területen, és azt a 

szerepet, amellyel ezek a technológiák 

rendelkeznek a digitális gazdaság 

folyamatos fejlesztésében, kivételt képezve 

a többszörözés és az információ kinyerése 

tekintetében szöveg- és adatbányászat 

céljára ott, ahol van jogszerű hozzáférés. 

A már normalizált információhoz való 

hozzáférés lehetővé teszi a szerzői jog 

tulajdonosai számára, hogy 

ellenszolgáltatást kérjenek, de nem 

zárhatja ki az információhoz jogszerű 

hozzáféréssel rendelkező személyeket, 

hogy saját maguk normalizálják és 

szöveg- és adatbányászati elemzésnek 

vessék alá azt. 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Ezen túlmenően széles körű az 

egyetértés abban, hogy a normalizált 

információhoz olyan formátumban való 

hozzáférés, amely lehetővé teszi annak 

szöveg- és adatbányászatát, különösen a 

kutatói társadalom számára lehet teljes 

egészében hasznos, ideértve a kisebb 

kutatóhelyeket is, különösen azokat, 

amelyeknél nincs jogszerű hozzáférés a 

tartalomhoz, például kiadványokra való 

előfizetés vagy nyílt hozzáférést biztosító 

engedély alapján. Az Unióban a 

kutatóhelyek, például az egyetemek és a 

kutatóintézetek kihívásokkal 

szembesülnek a nagy mennyiségű, 

digitálisan tárolt információhoz való 

jogszerű hozzáférés tekintetében, amely az 

új ismeretek szöveg- és adatbányászattal 

történő felkutatásához szükséges. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 

érdekében kötelező erejű kivételt kell 

biztosítani a többszörözési jog és az 

adatbázisból való kimásolás 

megakadályozásának joga alól. Az új 

kivétel nem érintheti a 2001/29/EK 

irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 

időleges többszörözési cselekményekre 

vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 

változatlanul alkalmazandó a hatályán 

túlmutató másolatkészítéssel nem járó 

szöveg- és adatbányászati technikákra. A 

kutatóhelyek számára is előnyös lesz a 

kivétel abban az esetben, ha köz-magán 

társulást hoznak létre. 

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 

érdekében kötelező erejű kivételt kell 

biztosítani a kutatóhelyeknek, hogy olyan 

formátumban férjenek hozzá a 

normalizált információhoz, amely 

lehetővé teszi annak szöveg- és 

adatbányászatát, azzal a feltétellel, hogy 

ezt az eljárást a kutatóhely végzi. A 

jogosultak részére biztosítani kell, hogy 

ellenszolgáltatást kérjenek a 

normalizációs eljárás költségével 

kapcsolatban. A kutatóhelyek számára is 

előnyös lesz a kivétel abban az esetben, ha 

köz-magán társulást hoznak létre. Az új 

kivételek nem érinthetik a 2001/29/EK 
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irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 

időleges többszörözési cselekményekre 

vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 

változatlanul alkalmazandó a hatályán 

túlmutató másolatkészítéssel nem járó 

szöveg- és adatbányászati technikákra. 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 

ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 

irányelvben bevezetett szöveg- és 

adatbányászati kivételen alapuló 

felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 

hatályára tekintettel várhatóan csak 

elenyésző kár éri őket. 

(13) Szükséges a jogosultaknak 

ellenszolgáltatást nyújtani azzal a kivétellel 

kapcsolatban, amely lehetővé teszi az 

információhoz való jogszerű hozzáféréssel 

nem rendelkező kutatóhelyek számára a 

szöveg- és adatbányászatra alkalmas 

normalizált adatokhoz való hozzáférést, de 

csak amennyiben ez az ellenszolgáltatás 

arányos az adatfeldolgozás 

normalizálásának költségével. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A jogosultak kizárólag szöveg- és 

adatbányászat céljából nyert adatsorok 

használata elleni védelmére van szükség a 

kivétellel és az ebben az irányelvben 

meghatározott kötelezettséggel való 

visszaélés elkerülése érdekében. 

Mindazonáltal a tudományos kutatás 

terén a kutatási eredmények 

ellenőrizhetőségéhez az említett adatsorok 
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elérhetőségére lehet szükség a szöveg- és 

adatbányászati eljárás véglegesítésén túl. 

Szabályozni kell a vonatkozó adatsorok 

megőrzését ott, ahol nem biztosítható, 

hogy az ismételt normalizálás és a 

megismételt szöveg- és adatbányászati 

eljárás azonos eredményeket hozzon. 

Ebből a célból a tagállamoknak 

létesítményekkel kell rendelkezniük a 

vonatkozó adatsorok tárolásához, a 

kutatási eredmények egy későbbi 

szakaszban szükségessé váló 

ellenőrizhetőségének lehetővé tétele 

érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Míg a távoktatási és a határokon 

átnyúló oktatási programok többnyire a 

felsőoktatásban jellemzőek, addig a 

digitális eszközök és anyagok az oktatás 

minden szintjén egyre elterjedtebbé válnak, 

különösen a tanulási élmény javítása és 

gazdagítása érdekében. Az ezen 

irányelvben biztosított kivétel vagy 

korlátozás ezért várhatóan az összes 

alapfokú, középfokú, szakképző és 

felsőfokú oktatási intézmény számára 

előnyös lesz, amennyiben azok nem üzleti 

célból végzik oktatási tevékenységüket. E 

tevékenység nem üzleti jellegének 

megállapítása döntően nem az oktatási 

intézmények szervezeti felépítése és 

finanszírozásának módja alapján történik. 

(15) Míg a távoktatási és a határokon 

átnyúló oktatási programok többnyire a 

felsőoktatásban jellemzőek, addig a 

digitális eszközök és anyagok az 

oktatásban, az oktatás minden szintjén 

egyre elterjedtebbé válnak, különösen a 

tanulási élmény javítása és gazdagítása 

érdekében. Az ezen irányelvben biztosított 

kivétel vagy korlátozás ezért várhatóan 

előnyös lesz az intézmények által 

biztosított minden oktatási 

tevékenységben, szervezeti felépítésüktől 

és a finanszírozási eszközöktől 

függetlenül, amennyiben ezek az 

intézmények vagy elismertek vagy oktatási 

intézményként akkreditáltak, vagy olyan 

oktatási programot kínálnak, amelyet az 

illetékes nemzeti hatóság elismer vagy 

akkreditál. 

Or. en 
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Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 

a művek és egyéb teljesítmények digitális 

felhasználási módjaira, például a művekből 

származó részeknek vagy kivonatoknak az 

oktatás, így a kapcsolódó tanulási 

tevékenységek támogatására, gazdagítására 

vagy kiegészítésére való felhasználására 

kell kiterjednie. A művek vagy egyéb 

teljesítmények e kivétel vagy korlátozás 

alapján kizárólag az oktatási intézmények 

felelősségi körében végzett oktatási és 

tanulási tevékenységekkel (ideértve a 

vizsgákat is) összefüggésben, és az e 

tevékenységekhez szükséges mértékben 

használhatók fel. A kivétel vagy 

korlátozás hatályának az osztályteremben 

digitális eszközökkel történő felhasználást 

és az oktatási intézmény (különösen 

hitelesítési eljárásokkal) védett 

hozzáférésű, biztonságos elektronikus 

hálózatán keresztüli online felhasználást 

egyaránt magában kell foglalnia. A kivételt 

vagy a korlátozást úgy kell értelmezni, 

hogy az oktatási szemléltetéssel 

összefüggésben a fogyatékossággal élő 

személyek akadálymentességgel 

kapcsolatos különleges igényeire is 

kiterjedjen. 

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 

a művek és egyéb teljesítmények digitális 

felhasználási módjaira, például a művekből 

származó részeknek vagy kivonatoknak az 

oktatás, így a kapcsolódó tanulási 

tevékenységek támogatására, gazdagítására 

vagy kiegészítésére való felhasználására 

kell kiterjednie. A művek vagy egyéb 

teljesítmények e kivétel vagy korlátozás 

alapján kizárólag az illetékes nemzeti 

hatóság által oktatási intézményként 

elismert vagy akkreditált intézmények 

felelősségi körében végzett oktatási és 

tanulási tevékenységekkel összefüggésben, 

vagy olyan oktatási program keretében 

használhatók fel, amelyet az illetékes 

nemzeti hatóság elismert vagy akkreditált. 

A kivétel vagy korlátozás hatályának az 

oktatási tevékenység fizikai helyszínén, 

ideértve az intézményen kívüli helyeket is, 
digitális eszközökkel történő felhasználást 

és az intézmény (különösen hitelesítési 

eljárásokkal) védett hozzáférésű, 

biztonságos elektronikus hálózatán 

keresztüli online felhasználást egyaránt 

magában kell foglalnia. A kivételt vagy a 

korlátozást úgy kell értelmezni, hogy az 

oktatási szemléltetéssel összefüggésben a 

fogyatékossággal élő személyek 

akadálymentességgel kapcsolatos 

különleges igényeire is kiterjedjen. 

Or. en 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Ezen irányelv alkalmazásában a 

művek és egyéb teljesítmények akkor 

képezik a kulturális örökséget ápoló 

intézmény gyűjteményének állandó részét, 

ha példányaik a kulturális örökséget ápoló 

intézmény tulajdonában vagy állandó 

birtokában vannak, például tulajdonjog 

átruházása vagy engedélyezési 

megállapodás alapján. 

(21) Ezen irányelv alkalmazásában a 

művek és egyéb teljesítmények akkor 

képezik a kulturális örökséget ápoló 

intézmény gyűjteményének állandó részét, 

ha példányaik a kulturális örökséget ápoló 

intézmény tulajdonában vagy állandó 

birtokában vannak, például tulajdonjog 

átruházása, engedélyezési megállapodás 

vagy kötelező letét alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) Tekintettel a közös jogkezelő 

gyakorlatok tagállamokban és kulturális 

és kreatív ágazatokban meglévő 

különbözőségére, megoldást kell 

biztosítani ott, ahol az engedélyezési 

mechanizmusok nem bizonyulnak 

hatékony megoldásnak, például a közös 

engedélyezés hiánya vagy azon tény miatt, 

hogy egyetlen közös jogkezelő szervezet 

sem kapott elismerést valamely 

tagállamban vagy ágazatban. Ilyen 

esetekben, amikor hiányoznak az 

engedélyezési mechanizmusok, kivételt 

kell biztosítani, amely lehetővé teszi a 

kulturális örökséget ápoló intézmények 

számára, hogy a gyűjteményükben lévő, 

kereskedelemben már nem kapható 

műveket online módon elérhetővé tegyék 

saját, biztonságos technológiájú 

hálózataikon. Ennek során lehetővé kell 

tenni a szerzők számára azt is, hogy 

engedélyeket adjanak, vagy közös 

jogkezelő szervezetet alakítsanak, továbbá 

be kell vonni őket annak 

meghatározásába, hogy az ilyen 
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engedélyek elérhetőek legyenek-e vagy 

sem. Ezen kívül biztosítani kell a 

jogosultak számára, hogy kifogást 

emelhessenek műveik ilyen biztonságos 

technológiájú hálózatokban történő 

elhelyezése ellen. 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Mivel a tömeges digitalizálási 

projektek jelentős beruházást 

igényelhetnek a kulturális örökséget ápoló 

intézményektől, így az ezen irányelvben 

foglalt mechanizmusok szerint megadott 

engedélyek nem zárhatják ki, hogy ezek az 

intézmények méltányos bevételre tegyenek 

szert az engedély költségeinek, valamint az 

engedély hatálya alá tartozó művek és 

egyéb teljesítmények digitalizálásával és 

terjesztésével járó kiadásoknak a 

fedezésére. 

(27) Mivel a tömeges digitalizálási 

projektek jelentős beruházást 

igényelhetnek a kulturális örökséget ápoló 

intézményektől, így az ezen irányelvben 

foglalt mechanizmusok szerint megadott 

engedélyek nem zárhatják ki, hogy ezek az 

intézmények méltányos bevételre tegyenek 

szert az engedély költségeinek, valamint az 

engedély hatálya alá tartozó művek és 

egyéb teljesítmények digitalizálásával és 

terjesztésével járó kiadásoknak a 

fedezéséhez történő hozzájárulás 

érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30a) Az Unió örökségének megőrzése 

rendkívül fontos, és erősíteni kell a jövő 

nemzedékek javára. Ezt elsősorban a 

közzétett örökség védelme révén kell 

elérni. Ezért egy uniós jogi letéti 

őrzőhelyet kell kialakítani annak 
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biztosítása érdekében, hogy 

megvalósuljon az Unióval kapcsolatos 

olyan kiadványok szisztematikus gyűjtése, 

mint az uniós jog, az Unió története és az 

integráció, az uniós politika és az uniós 

demokrácia, az intézményi, parlamenti 

ügyek és szakpolitikák, és ezáltal az Unió 

szellemi nyilvántartása és jövőbeli 

közzétett örökségének szisztematikus 

gyűjtése. Ezt az örökséget nem csak az 

Uniót érintő ügyekkel foglalkozó 

kiadványok számára előirányzott uniós 

levéltár létrehozása révén kell megőrizni, 

hanem azt az Unió polgárai és a jövő 

nemzedékek számára is elérhetővé kell 

tenni. Az Európai Parlament Könyvtárát 

mint az uniós polgárokat közvetlenül 

képviselő egyetlen uniós intézményt kell 

uniós letéti könyvtárnak kijelölni. A 

kiadókra, a nyomdákra és az 

importőrökre nehezedő túl nagy teher 

elkerülése érdekében csak elektronikus 

kiadványokat, például e-könyveket, e-

újságokat és e-folyóiratokat kell az 

Európai Parlament Könyvtárában 

elhelyezni, amelynek az olvasók 

rendelkezésére kell bocsátania az Európai 

Parlament Könyvtárában elhelyezett uniós 

köteles példányokat kutatási vagy 

tanulmányozási célra, és az Európai 

Parlament Könyvtárának ellenőrzése 

alatt. Ezeket a kiadványokat nem szabad 

online módon külsőleg rendelkezésre 

bocsátani. 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A szabad és sokszínű sajtó 

nélkülözhetetlen a minőségi újságíráshoz 

és a polgárok információhoz való 

(31) A nyílt internet és a szabad és 

sokszínű sajtó nélkülözhetetlen a minőségi 

újságíráshoz és a polgárok információhoz 
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hozzáférésének biztosításához. Alapvetően 

hozzájárul a nyilvános vitához és a 

demokratikus társadalom megfelelő 

működéséhez. A nyomtatott formáról a 

digitálisra való áttérés során a 

sajtókiadványok kiadói problémákkal 

szembesülnek kiadványaik online 

felhasználásának engedélyezését és 

beruházásaik megtérülését illetően. A 

sajtókiadványok kiadóinak jogosultként 

való elismerése nélkül az engedélyezés és a 

jogérvényesítés gyakran bonyolultan és 

nehézkesen zajlik a digitális környezetben. 

való hozzáférésének biztosításához. 

Alapvetően hozzájárulnak a nyilvános 

vitához és a demokratikus társadalom 

megfelelő működéséhez. A nyomtatott 

formáról a digitálisra való áttérés során a 

sajtókiadványok kiadói problémákkal 

szembesülnek álláspontjuk kialakítását 

illetően a törvény alapján vagy átruházás, 

engedélyezés vagy bármilyen más 

szerződéses megállapodás alapján 

birtokolt jogok kinyilvánítása 

vonatkozásában. A sajtókiadványok 

kiadóinak olyanként való elismerése 

nélkül, akik abból a vélelemből érhetnek 

el hasznot, hogy kinyilváníthatják a 

jogokat a sajtókiadványaikhoz való 

különböző hozzájárulások tekintetében, az 

engedélyezés és a jogérvényesítés gyakran 

bonyolultan és nehézkesen zajlik a digitális 

környezetben. 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A kiadók által a sajtókiadványok 

előállításáért tett szervezeti és pénzügyi 

erőfeszítéseket el kell ismerni, és tovább 

kell ösztönözni a kiadói ágazat 

fenntarthatóvá tétele érdekében. Ezért a 

digitális felhasználási módokat illetően 

uniós szinten harmonizált jogi védelemben 

kell részesíteni a sajtókiadványokat. E 

védelmet a sajtókiadványok digitális 

felhasználással összefüggésben történő 

többszörözésére és nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tételére vonatkozó, szerzői 

joggal szomszédos jog uniós 

jogrendszerbe való bevezetésével kell 

eredményesen garantálni. 

(32) A kiadók által a sajtókiadványok 

előállításáért tett szervezeti és pénzügyi 

erőfeszítéseket el kell ismerni, és tovább 

kell ösztönözni a kiadói ágazat 

fenntarthatóvá tétele érdekében. Ezért a 

digitális felhasználási módokat illetően 

uniós szinten harmonizált jogi védelemben 

kell részesíteni a sajtókiadványokat. E 

védelmet annak a vélelemnek az uniós 

jogrendszerbe való beevezetésével kell 

eredményesen garantálni, hogy a 

sajtókiadványok kiadói saját nevükben 

jogosultak a szerzők jogait meghatározni 

és jogorvoslatot keresni a 

sajtókiadványaikban kiadott munkák 

vonatkozásában és a digitális 

felhasználással összefüggésben. 
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Or. en 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezen irányelv alkalmazásában úgy 

kell meghatározni a sajtókiadvány 

fogalmát, hogy kizárólag a szolgáltató által 

tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából 

kiadott, bármely tömegtájékoztatási 

eszközben időszakosan vagy rendszeresen 

aktualizált, újságírói műveket tartalmazó 

kiadványokat jelentse. Ilyen kiadványok 

például a napilapok, a heti vagy havi 

általános vagy szakfolyóiratok, valamint az 

internetes híroldalak. A tudományos vagy 

akadémiai célú időszakos kiadványokra, 

például a tudományos folyóiratokra nem 

vonatkozhat az ezen irányelv alapján a 

sajtókiadványoknak biztosított védelem. Ez 

a védelem a nyilvánossághoz 

közvetítésnek nem minősülő 

hiperhivatkozásra nem terjed ki. 

(33) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 

kell meghatározni a sajtókiadvány 

fogalmát, hogy kizárólag a szolgáltató által 

tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából 

kiadott, bármely tömegtájékoztatási 

eszközben időszakosan vagy rendszeresen 

aktualizált, újságírói műveket tartalmazó 

kiadványokat jelentse. Ilyen kiadványok 

például a napilapok, a heti vagy havi 

általános vagy szakfolyóiratok, valamint az 

internetes híroldalak. A tudományos vagy 

akadémiai célú időszakos kiadványokra, 

például a tudományos folyóiratokra nem 

vonatkozhat az ezen irányelv alapján a 

sajtókiadványoknak biztosított védelem. Ez 

a védelem a számítási hivatkozási vagy 

indexálási rendszerre, például a 

hiperhivatkozásra nem terjed ki. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Az ezen irányelv értelmében a 

sajtókiadványok kiadóinak biztosított 

jogoknak a digitális felhasználási módok 

tekintetében azonos terjedelműnek kell 

lenniük, mint a 2001/29/EK irányelvben 

meghatározott, többszörözéshez és 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tételhez fűződő jogoknak. Emellett 

ugyanazoknak a kivételekről és 

törölve 
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korlátozásokról szóló rendelkezéseknek 

kell vonatkozniuk rájuk, mint a 

2001/29/EK irányelv szerinti jogokra, 

ideértve az azon irányelv 5. cikke (3) 

bekezdésének d) pontjában a kritikai vagy 

ismertetési céllal történő idézésre 

vonatkozóan megállapított kivételt is. 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók a felhasználók által feltöltött, 

szerzői joggal védett műveket és egyéb 

teljesítményeket tárolnak és tesznek 

nyilvánosan hozzáférhetővé, és 

tevékenységük túlmutat a fizikai 

létesítmények puszta biztosításán és a 

nyilvánossághoz közvetítésen, akkor 

kötelesek engedélyezési megállapodást 

kötni a jogosultakkal, feltéve, ha jogosultak 

a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv34 14. cikkében biztosított, 

felelősség alóli mentességre. 

Ha az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók aktívan és közvetlenül részt 

vesznek a felhasználók által feltöltött 

tartalom nyilvánosan hozzáférhetővé 

tételében és ha ez a tevékenység nem 

pusztán technikai, automatikus és passzív 

természetű, akkor kötelesek engedélyezési 

megállapodást kötni a jogosultakkal, 

feltéve, ha jogosultak a 2000/31/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv34 14. 

cikkében biztosított felelősségi rendszerre. 

__________________ __________________ 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

belső piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1–

16. o.) 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

belső piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1–

16. o.) 

Or. en 
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Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 14. cikk rendelkezéseit illetően 

ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív 

szerepet játszik-e, tehát a feltöltött művek 

és egyéb teljesítmények megjelenítését 

optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e, 

függetlenül az ehhez alkalmazott 

módszerektől. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A felhasználók által feltöltött nagyszámú, 

szerzői joggal védett művet és egyéb 

teljesítményt zároló és nyilvánosan 

hozzáférhetővé tevő, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatóknak az engedélyezési 

szerződések működése érdekében meg kell 

tenniük a megfelelő és arányos 

intézkedéseket a művek és egyéb 

teljesítmények védelmének biztosítására, 

például hatékony technológiák 

bevezetésével. Ez a kötelezettség abban az 

esetben is fennáll, ha az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók jogosultak a 

2000/31/EK irányelv 14. cikke szerinti, 

felelősség alóli kivételre. 

Az engedélyezési szerződések működése 

érdekében az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó, a 

felhasználók által feltöltött tartalom 

nyilvánosan hozzáférhetővé tételében 

aktívan és közvetlenül résztvevő 

szolgáltatóknak meg kell tenniük a 

megfelelő és arányos intézkedéseket a 

művek és egyéb teljesítmények 

védelmének biztosítására. 

Or. en 
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Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ilyen intézkedések végrehajtásához a 

jogosultaknak olyan pontosan 

meghatározott művekkel vagy 

teljesítményekkel kell a szolgáltatókat 

ellátniuk, amelyekkel kapcsolatban úgy 

vélik, hogy szerzői joggal rendelkeznek. A 

jogosultaknak felelősséget kell vállalniuk 

harmadik felek olyan művek használatára 

vonatkozó igényeivel kapcsolatban, 

amelyeket a jogosultak sajátjukként 

azonosítottak a szolgáltatóval kötött 

megállapodás végrehajtása során. 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) A technológiák (például a 

tartalomfelismerő technológia) 

működéséhez elengedhetetlen, hogy a 

felhasználók által feltöltött nagyszámú, 

szerzői joggal védett művet és egyéb 

teljesítményt zároló és nyilvánosan 

hozzáférhetővé tevő, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók együttműködjenek. 

Ilyen esetekben a jogosultaknak közölniük 

kell azokat az adatokat, amelyek alapján a 

szolgáltatások azonosítani tudják az e 

jogosultakat megillető tartalmakat, a 

szolgáltatásoknak pedig az alkalmazott 

technológiák tekintetében a jogosultak 

számára átláthatónak kell lenniük, lehetővé 

téve azok helyénvalóságának értékelését. A 

szolgáltatásoknak különösen a felhasznált 

(39) A technológiák (például a 

tartalomfelismerő technológia) 

működéséhez elengedhetetlen, hogy a 

felhasználók által feltöltött nagyszámú, 

szerzői joggal védett művet és egyéb 

teljesítményt zároló és nyilvánosan 

hozzáférhetővé tevő, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók együttműködjenek. 

Ilyen esetekben a jogosultaknak közölniük 

kell azokat az adatokat, amelyek alapján a 

szolgáltatások azonosítani tudják az e 

jogosultakat megillető tartalmakat, a 

szolgáltatásoknak pedig az alkalmazott 

technológiák tekintetében a jogosultak 

számára átláthatónak kell lenniük, lehetővé 

téve azok helyénvalóságának értékelését. A 

szolgáltatásoknak különösen a felhasznált 
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technológiák típusáról, azok 

üzemeltetésének módjáról, valamint a 

jogosultakat megillető tartalmak 

azonosításában való sikerességükről kell 

tájékoztatniuk a jogosultakat. A 

technológiáknak lehetővé kell tenniük, 

hogy a jogosultak az őket megillető 

tartalmak megállapodás alapján történő 

felhasználásáról tájékozódjanak az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknál. 

technológiák típusáról, azok 

üzemeltetésének módjáról, valamint a 

jogosultakat megillető tartalmak 

azonosításában való pontosságukról kell 

tájékoztatniuk a jogosultakat. A 

technológiáknak lehetővé kell tenniük, 

hogy a jogosultak az őket megillető 

tartalmak megállapodás alapján történő 

felhasználásáról tájékozódjanak az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknál. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) Az átláthatósági kötelezettségek 

teljesítésekor figyelembe kell venni a 

különböző tartalomágazatok, valamint az 

egyes ágazatokban tevékenykedő szerzőket 

és előadóművészeket megillető jogok 

sajátosságait. A tagállamoknak minden 

érdekelttel egyeztetniük kell, mivel ezáltal 

könnyebben meghatározhatják az egyes 

ágazatokra vonatkozó követelményeket. 

Lehetőségként a kollektív tárgyalást is 

mérlegelni kell ahhoz, hogy az érdekeltek 

megállapodásra jussanak az 

átláthatóságról. A jelenleg alkalmazott 

jelentéstételi gyakorlatok átláthatósági 

kötelezettségekhez való igazításához 

átmeneti időszakot kell biztosítani. Az 

átláthatósági kötelezettségeket nem kell a 

közös jogkezelő szervezetekkel kötött 

megállapodásokra alkalmazni, mivel e 

megállapodásokra a 2014/26/EU irányelv 

értelmében már vonatkoznak átláthatósági 

kötelezettségek. 

(41) Az átláthatósági kötelezettségek 

teljesítésekor figyelembe kell venni a 

különböző tartalomágazatok, valamint az 

egyes ágazatokban tevékenykedő szerzőket 

és előadóművészeket megillető jogok 

sajátosságait, valamint a szerzők és az 

előadóművészek teljes műhöz vagy 

előadáshoz való hozzájárulásának 

jelentőségét. A tagállamoknak minden 

érdekelttel egyeztetniük kell, mivel ezáltal 

könnyebben meghatározhatják az egyes 

ágazatokra vonatkozó követelményeket, és 

minden ágazatra vonatkozóan elősegítik a 

szabványos jelentések és eljárások 

kialakítását. Lehetőségként a kollektív 

tárgyalást is mérlegelni kell ahhoz, hogy az 

érdekeltek megállapodásra jussanak az 

átláthatóságról, és ha vannak átláthatósági 

kötelezettségeket tartalmazó kollektív 

szerződések, akkor az átláthatósági 

kötelezettségeket teljesítettnek kell 

tekinteni. A jelenleg alkalmazott 

jelentéstételi gyakorlatok átláthatósági 

kötelezettségekhez való igazításához 

átmeneti időszakot kell biztosítani. Az 

átláthatósági kötelezettségeket nem kell a 
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közös jogkezelő szervezetekkel kötött 

megállapodásokra alkalmazni, mivel e 

megállapodásokra a 2014/26/EU irányelv 

értelmében már vonatkoznak átláthatósági 

kötelezettségek. 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) Az uniós szinten harmonizált jogok 

hasznosításáról szóló egyes szerződések 

hosszú távra szólnak, így kevés lehetőséget 

kínálnak a szerzők és előadóművészek 

számára, hogy szerződéses partnerükkel 

vagy jogutódjukkal újratárgyalják őket. 

Ezért a tagállamokban a szerződésekre 

vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül a 

javadalmazás kiigazítására szolgáló 

mechanizmust kell biztosítani azokra az 

esetekre, ha az engedélyezés vagy 

jogátruházás keretében eredetileg 

elfogadott javadalmazás a vonatkozó 

bevételekhez és a műnek vagy az előadás 

felvételének hasznosításából származó 

haszonhoz képest – egyebek mellett az 

ezen irányelvvel biztosított átláthatóságra 

tekintettel is – aránytalanul alacsony. A 

helyzet értékelése során figyelembe kell 

venni az egyes esetek egyedi körülményeit, 

valamint a különböző tartalomágazatok 

sajátosságait és gyakorlatait. Ha a felek 

nem tudnak megállapodni a javadalmazás 

kiigazításában, akkor a szerzőnek vagy az 

előadóművésznek biztosítani kell a jogot 

arra, hogy bíróság vagy más illetékes 

hatóság előtt keresetet indítson. 

(42) Az uniós szinten harmonizált jogok 

hasznosításáról szóló egyes szerződések 

hosszú távra szólnak, így kevés lehetőséget 

kínálnak a szerzők és előadóművészek 

számára, hogy szerződéses partnerükkel 

vagy jogutódjukkal újratárgyalják őket. 

Ezért a tagállamokban a szerződésekre 

vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül a 

javadalmazás kiigazítására szolgáló 

mechanizmust kell biztosítani azokra az 

esetekre, ha az engedélyezés vagy 

jogátruházás keretében eredetileg 

elfogadott javadalmazás az előre nem 

látott, vonatkozó nettó bevételekhez és a 

műnek vagy az előadás felvételének 

hasznosításából származó haszonhoz 

képest – egyebek mellett az ezen 

irányelvvel biztosított átláthatóságra 

tekintettel is – aránytalanul alacsony. A 

helyzet értékelése során figyelembe kell 

venni az egyes esetek egyedi körülményeit, 

valamint a különböző tartalomágazatok 

sajátosságait és gyakorlatait. Ha a felek 

nem tudnak megállapodni a javadalmazás 

kiigazításában, akkor a szerzőnek vagy az 

előadóművésznek biztosítani kell a jogot 

arra, hogy bíróság vagy más illetékes 

hatóság előtt keresetet indítson. 

Or. en 
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Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 6. cikkben említett esetek 

kivételével ezen irányelv nem érinti és 

semmilyen módon nem befolyásolja az e 

területen jelenleg hatályos irányelvekben, 

különösen a 96/9/EK, a 2001/29/EK, a 

2006/115/EK, a 2009/24/EK, a 

2012/28/EU és a 2014/26/EU irányelvben 

foglalt szabályokat. 

(2) A 6. cikkben említett esetek 

kivételével ezen irányelv nem érinti és 

semmilyen módon nem befolyásolja az e 

területen jelenleg hatályos irányelvekben, 

különösen a 96/9/EK, a 2000/31/EK, a 

2001/29/EK, a 2006/115/EK, a 

2009/24/EK, a 2012/28/EU és a 

2014/26/EU irányelvben foglalt 

szabályokat. 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt irányelv 13. cikkének tárgyát pontosan az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók képezik, és azt a felelősséget érinti, amelyet vállalniuk kell a 

jogosultakkal kötött megállapodások végrehajtásakor, a szerzői joggal védett művek 

használatával kapcsolatban. Ebben az értelemben a 13. cikk tiszteletben tartja az elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelvben meghatározott szabályokat. Ezért a jogi egyértelműség és 

a jogbiztonság azt követeli meg, hogy a javasolt irányelv jelezze az elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv kiegészítő szerepét, ezért a rá vonatkozó hivatkozás 

beillesztését az 1. cikk (2) bekezdésébe. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „kulturális örökséget ápoló 

intézmény”: nyilvánosan hozzáférhető 

könyvtár, múzeum, levéltár, illetve 
mozgóképörökség-védelmi vagy 

hangzóörökség-védelmi intézmény; 

3. „kulturális örökséget ápoló 

intézmény”: a tagállamokban létrehozott, 

nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, 

oktatási intézmények és múzeumok, 

valamint levéltárak, mozgóképörökség-

védelmi intézmények és közszolgálati 

műsorszolgáltató szervezetek; 

Or. en 
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Indokolás 

Az uniós jog már megadta a „kulturális örökséget ápoló intézmények” fogalom-

meghatározását az árva művekről szóló irányelv (1) és (23) preambulumbekezdésében, 1. 

cikkének (1) bekezdésében és 2. cikkének a) és b) pontjában, valamint az InfoSoc irányelv 5. 

cikke (2) bekezdésének c) pontjában. A jogbiztonság érdekében szükséges ezen intézmények 

következetes fogalom-meghatározása. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. „oktatási tevékenység”: az illetékes 

nemzeti hatóság által oktatási 

intézményként elismert vagy akkreditált 

intézmény helyszínén, vagy az illetékes 

nemzeti hatóság által elismert vagy 

akkreditált oktatási program keretében 

megvalósuló oktatási folyamat; 

Or. en 

Indokolás 

Az „oktatási tevékenység” meghatározása világosan biztosítja a 4. cikkben foglalt kivételt. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4b. „kereskedelemben már nem 

kapható mű”: olyan mű, amely egésze, 

minden változatát és megjelenési módját 

ideértve, a szokásos kereskedelmi 

csatornákon keresztül nyilvánosan 

hozzáférhetetlen, és ésszerűen nem 

várható, hogy minden változatában és 

megjelenési módjában hozzáférhetővé 

válik, ideértve azokat a műveket, amelyek 

kereskedelmi csatornákon korábban 

hozzáférhetőek voltak, és azokat a 
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műveket is, amelyek kereskedelmi 

csatornákon soha nem voltak 

hozzáférhetőek. 

Or. en 

Indokolás 

A kereskedelemben már nem kapható művek fogalom-meghatározása a fogalom-

meghatározásokat tartalmazó cikkbe került át, és a Bizottság és a jogosultak által már 

használt azonos fogalom-meghatározást tükrözi. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kivételt biztosítanak a 

2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 

96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 

és 7. cikkének (1) bekezdésében, valamint 

ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól 

azoknak a kutatóhelyeknek, amelyek a 

számukra tudományos kutatás céljából 

jogszerűen hozzáférhető műveken vagy 

egyéb teljesítményeken végzendő szöveg- 

és adatbányászathoz többszörözést és 

tartalomkimásolást hajtanak végre. 

(1) A tagállamok kivételt biztosítanak a 

2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 

96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 

és 7. cikkének (1) bekezdésében, valamint 

ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól 

annak a személynek, aki jogszerű 

hozzáféréssel rendelkezik művekhez és 

egyéb teljesítményekhez, azzal a feltétellel, 

hogy a többszörözést vagy a 

tartalomkimásolást kizárólag szöveg- és 

adatbányászathoz használja. 

Or. en 

Indokolás 

A szöveg- és adatbányászati technológia használatakor a szerzői joggal kapcsolatos eljárás 

nem maga a szöveg- és adatbányászati eljárás, amely a digitálisan tárolt információ 

olvasásából és elemzéséből áll, hanem a hozzáférési eljárás és az az eljárás, amellyel 

megtörténik az információ normalizálása az információ automatizált számítógépes 

elemzésének lehetővé tétele céljából. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a műveket vagy más teljesítményt 

elsődlegesen kutatási célra értékesítő 

jogosultak kötelezettséggel rendelkezzenek 

arra, hogy lehetővé tegyék az e művekhez 

vagy teljesítményekhez jogszerű 

hozzáféréssel nem rendelkező 

kutatóhelyek számára az azokhoz az 

adatsorokhoz való hozzáférést, amelyek 

csak szöveg- és adatbányászatot tesznek 

lehetővé a számukra. A tagállamok 

gondoskodhatnak arról is, hogy a 

jogosultak kérhessenek ellenszolgáltatást 

e kötelezettség teljesítéséhez, amennyiben 

az ellenszolgáltatás az adatsorok 

formázási költségéhez kapcsolódik. 

Or. en 

Indokolás 

Ha a kiadók már normalizált adatsorokat adnak át, akkor ellenszolgáltatást kérhetnek az 

eljárás költségének fedezéséhez. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok kijelölnek egy-egy 

létesítményt a kutatás során szöveg- és 

adatbányászati technológiákkal 

felhasznált adatsorok biztonságos 

tárolásához, és az ilyen adatsorokat csak 

ellenőrzési célból teszik hozzáférhetővé. 

Or. en 

Indokolás 

Foglalkozni kell az egyéb célokra használt adatsorokkal való esetleges visszaéléssel, 

ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy a kutatás szempontjából gyakran fontos, hogy a 
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következtetések levonásához alapul szolgáló adatsorok ellenőrizhetőek maradjanak. Ennek 

érdekében a tagállamoknak tároló létesítményeket kell létrehozniuk ezen adatsorok számára, 

amelyek hozzáférhetősége a kutatás ellenőrzésére korlátozódik. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok kivételt vagy 

korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 

irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 

irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 

cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 

irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 

valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól, 

hogy lehetővé tegyék a művek és egyéb 

teljesítmények oktatási szemléltetés 

kizárólagos céljára való digitális 

felhasználását az elérendő nem üzleti cél 

által indokolt mértékben, feltéve, ha a 

felhasználás: 

(1) A tagállamok kivételt vagy 

korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 

irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 

irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 

cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 

irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 

valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól, 

hogy lehetővé tegyék a művek és egyéb 

teljesítmények oktatási szemléltetés 

kizárólagos céljára való digitális 

felhasználását az elérendő oktatási cél által 

indokolt mértékben, feltéve, ha a 

felhasználás: 

Or. en 

Indokolás 

Az oktatási szolgáltatótól függetlenül az oktatási szemléltetést célzó, szerzői joggal védett 

anyag használatát valódi oktatási tevékenységekre kell korlátozni. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) oktatási intézmény helyiségeiben 

vagy kizárólag az oktatási intézmény 

tanulói vagy hallgatói, illetve oktatói által 

hozzáférhető, biztonságos elektronikus 

hálózaton belül történik; 

a) az oktatási tevékenységben 

résztvevők jól körülhatárolt körére 

korlátozódik, például tanulókra vagy 

hallgatókra és oktatókra; 
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Or. en 

Indokolás 

A 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivétel alkalmazását az oktatási tevékenységben 

résztvevőkre, azaz a tanulókra vagy a hallgatókra és az oktatókra kell korlátozni. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 

az (1) bekezdés szerint elfogadott kivétel 

nem általános hatályú, vagy nem 

vonatkozik meghatározott fajta művekre 

vagy egyéb teljesítményekre, amennyiben 

az (1) bekezdésben leírt cselekményekre 

szóló megfelelő engedélyek könnyen 

hozzáférhetők a piacon. 

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 

az (1) bekezdés szerint elfogadott kivétel 

nem általános hatályú, vagy nem 

vonatkozik meghatározott fajta művekre 

vagy egyéb teljesítményekre, amennyiben 

léteznek az (1) bekezdésben leírt 

cselekményekre szóló megfelelő 

engedélyezési megállapodások, és az 

oktatási intézmény igényeihez és 

sajátosságaihoz igazították. 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Azok a tagállamok, amelyek élnek az első 

albekezdésben foglalt rendelkezéssel, 

kötelesek megtenni a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

oktatási intézmények számára az (1) 

bekezdésben leírt cselekményekre szóló 

engedélyek megfelelő mértékben 

hozzáférhetőek és ismertek legyenek. 

Azok a tagállamok, amelyek élnek az első 

albekezdésben foglalt rendelkezéssel, 

kötelesek megtenni a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

oktatási intézmények számára az (1) 

bekezdésben leírt cselekményekre szóló 

engedélyezési megállapodások megfelelő 

mértékben hozzáférhetőek, elérhetőek és 

ismertek legyenek. 

Or. en 
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Indokolás 

Ha az oktatás üzleti alapon történik, a tagállamok ellenszolgáltatási kötelezettséget írhatnak 

elő az anyagok használatához, még akkor is, ha a kurzus akkreditált vagy elismert. Néhány 

tagállam már megvalósított kivételt vagy korlátozást az oktatási célú szemléltetést illetően, 

ideértve az engedélyezési megállapodási struktúrát is. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Legkorábban ... [az irányelv hatályba 

lépését követően három évvel], továbbá 

valamennyi érdekelt féllel folytatott 

konzultációt követően, a Bizottság 

jelentést tesz az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak ezen engedélyezési 

megállapodások hozzáférhetőségéről, 

szükség esetén változtatásokat javasolva. 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – - 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) 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, a 

2009/24/EK irányelv 4. cikkének (1) 

bekezdésében, valamint ezen irányelv 11. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

jogok alól, ezzel lehetővé téve, hogy a 

kulturális örökséget ápoló intézmények a 

saját biztonságos elektronikus 

hálózatukon elérhető, nem üzleti célt 

szolgáló gyűjteményük állandó részét 

képező, kereskedelemben már nem 

kapható művekről másolatokat 

készítsenek, azzal a feltétellel, hogy a 
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szerző vagy más azonosítható jogosult 

neve feltűntetésre kerül, amennyiben az 

nem válik lehetetlenné. 

Or. en 

Indokolás 

Felismerve a kulturális örökséget ápoló intézmények gyűjteményeiben állandó jelleggel tárolt 

művek és más teljesítmények megőrzésének fontosságát, és felismerve a nem kizárólagos 

engedélyezés közös jogkezelő szervezetek révén történő elősegítésének szükségességét a 

kulturális, nem üzleti célú, zárt és biztonságos portálokon keresztüli terjesztés lehetővé tétele 

érdekében, fontossá válik egy megoldás kialakítása azon művek és ágazatok számára, 

amelyek esetében hiányzik az engedélyezés lehetősége. 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – -1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) 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 

Indokolás 

A jogosultak kifogást emelhetnek műveik ilyen biztonságos portálokon történő elhelyezése 

ellen. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 c bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) A tagállamok rendelkezhetnek 

úgy, hogy az (1a) bekezdés szerint 

elfogadott kivétel nem általános hatályú, 

vagy nem vonatkozik meghatározott fajta 

művekre vagy egyéb teljesítményekre, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

nem kizárólagos engedélyek 

hozzáférhetőek, vagy észszerű módon 

várható, hogy hozzáférhetővé válnak. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1d) A jogosultakkal, a közös jogkezelő 

szervezetekkel és a kulturális örökséget 

ápoló intézményekkel folytatott 

konzultációt követően a tagállamok 

meghatározzák az ilyen engedélyezés-

alapú megoldások hozzáférhetőségét. 

Or. en 

Indokolás 

Szükségessé válik az ilyen engedélyek biztosításának lehetővé tétele, valamint bevonásuk 

annak meghatározásába, hogy az ilyen engedélyek hozzáférhetőek-e vagy sem. 

 

Módosítás  44 

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 

törölve 
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teljesítmény egésze – minden fordítását, 

változatát és megjelenési módját ideértve – 

a szokásos kereskedelmi csatornákon 

keresztül nyilvánosan hozzáférhetetlen, és 

hozzáférhetővé válása észszerűen nem 

elvárható. 

Or. en 

Indokolás 

A meghatározás átkerült a fogalom-meghatározásokat tartalmazó 2. cikkbe. 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – 3 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 és a kulturális 

örökséget ápoló intézményekkel egyeztetve 

biztosítják, hogy a művek és 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. 

Or. en 

Indokolás 

Az (1a) bekezdésre történő hivatkozás annak biztosítása céljából válik szükségessé, hogy a 

jogosultakat a szükséges és észszerű követelmények meghatározásába is bevonják annak 

meghatározása céljából, hogy vonatkozhatnak-e rájuk a biztosított kivételek. 
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Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok gondoskodnak a 

megfelelő közzétételi intézkedések 

meghozataláról az alábbiakat illetően: 

(3) A tagállamok gondoskodnak a 

hatékony és ellenőrizhető közzétételi 

intézkedések meghozataláról az alábbiakat 

illetően: 

a)  mű vagy egyéb teljesítmény 

kereskedelemben nem kaphatónak 

minősítése; 

a)  mű vagy egyéb teljesítmény 

kereskedelemben nem kaphatónak 

minősítése; 

b)  az engedély és különösen annak a 

nem képviselt jogosultakra való 

alkalmazása; 

b)  az engedély és különösen annak a 

nem képviselt jogosultakra való 

alkalmazása; 

c) a jogosultak (1) bekezdés c) pontja 

szerinti felszólalási joga; 

c) a jogosultak (1) bekezdés c) pontja 

és (1a) bekezdés szerinti felszólalási joga; 

a művek vagy egyéb teljesítmények 

digitalizálását, terjesztését, 

nyilvánossághoz közvetítését vagy 

hozzáférhetővé tételét megelőző észszerű 

időszak során is. 

a művek vagy egyéb teljesítmények 

digitalizálását, terjesztését, 

nyilvánossághoz közvetítését vagy 

hozzáférhetővé tételét megelőző hat 

hónapos időszak során is. 

Or. en 

Indokolás 

Az előző bekezdésekben végrehajtott módosításokkal és az Európai Bíróság ítéletével történő 

összehangolás céljából. 

 

Módosítás  47 

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. 

(5) Az (1)–(1c) és (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. 
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Or. en 

 

Módosítás  48 

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 

intézmény a 7. cikk (1) bekezdése szerint 

megadott engedély hatálya alá tartozó 

műveket vagy egyéb teljesítményeket az 

engedély feltételeinek megfelelően az 

összes tagállamban felhasználhatja. A 

kulturális örökséget ápoló intézmények a 

7. cikk (1a) bekezdése értelmében 

felhasznált műveket vagy egyéb 

teljesítményeket az összes tagállamban 

felhasználhatják. 

Or. en 

Indokolás 

A 7. cikkben végrehajtott módosítások visszatükrözése, valamint tágabb hozzáférési lehetőség 

biztosítása ahhoz a portálhoz, amelyen keresztül hozzáférhető az engedélyekre vonatkozó 

információ. 

 

Módosítás  49 

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 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. 

cikk (1) bekezdése szerint megadott vagy a 

7. cikk (1a) bekezdésében említett 
engedély hatálya alá tartozó művek vagy 

egyéb teljesítmények azonosítását lehetővé 

tevő, illetve a jogosultak 7. cikk (1) 

bekezdésének c) pontja és 7. cikk (1b) 

bekezdése szerinti felszólalási 

lehetőségével kapcsolatos információk 

legalább hat hónappal a művek vagy egyéb 
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tagállamban történő digitalizálása, 

terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése 

vagy hozzáférhetővé tétele előtt és az 

engedély teljes időtartamára nyilvánosan 

hozzáférhetőek legyenek egy egységes 

online portálon. 

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  50 

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. 

cikk (1) bekezdésében említett 

engedélyezési mechanizmusok 

jelentőségének és használhatóságának és a 

7. cikk (1a) bekezdésében említett kivétel 

működésének 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 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

III cím – 2 a fejezet (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. FEJEZET 

 Hozzáférés uniós kiadványokhoz 

 10a. cikk 

 Uniós köteles példány 

 (1) Uniós köteles példány minden 

olyan elektronikus kiadvány, amely az 

Unióval kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, 

például az uniós joggal, az Unió 

történetével és az integrációval, az uniós 

politikával és az uniós demokráciával, az 

intézményi, parlamenti ügyekkel és 

szakpolitikákkal, amelyek a nyilvánosság 

számára hozzáférhetőek az Unióban.  

 (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 kiadványok kiadóira, 

nyomdáira és importőreire terjed ki az 

általuk kiadott, nyomtatott vagy az Unióba 

behozott művek tekintetében.  

 (4) Az Európai Parlament 

Könyvtárába történő szállítás napjától 

kezdődően az (1) bekezdésben említett 

kiadványok az Európai Parlament 

Könyvtára állandó gyűjteményének 

részévé válnak. A kiadványok az Európai 

Parlament Könyvtárának helyiségeiben 

bocsáthatók a felhasználók rendelkezésére 

kizárólag akkreditált kutatók által történő 

kutatás vagy tanulmányozás céljából, az 

Európai Parlament Könyvtárának 

ellenőrzése mellett.  

 (5)  A Bizottság jogi aktusokat fogad el 

az (1) bekezdésben említett kiadványok 

Európai Parlament Könyvtárába történő 

szállításával kapcsolatos módozatok 

meghatározása céljából. .  

Or. en 
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Módosítás  52 

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 

kiadványokban szereplő irodalmi művek 

szerzői képviseletének vélelmét és a 

jogképességet arra, hogy saját nevükben 

pereskedjenek az említett szerzők jogainak 

meghatározásakor, a sajtókiadványaik 

digitális felhasználásához. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy azokat a kihívásokat, amelyekkel a sajtókiadványok kiadói szembesülnek 

azoknak a származékos jogoknak az érvényesítésekor, amelyekre a kiadványaikba eszközölt 

beruházások védelme érdekében támaszkodnak, olyan módon kezeljük, amely erősíti a 

sajtókiadványok kiadóinak helyzetét, de nem rombol szét más ágazatokat. A sajtókiadványok 

kiadói így megkapják a jogot arra, hogy saját nevükben indítsanak eljárást 

választottbíróságok előtt a saját sajtókiadványaikban szereplő művek szerzői által birtokolt 

jogok megsértői ellen, és azt vélelmezhetik, hogy képviselettel rendelkeznek a 

sajtókiadványhoz hozzájáruló művek felett. 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 

a büntetőeljárásokra. 

Or. en 
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Módosítás  54 

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  55 

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  56 

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 

(1) Az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók, amelyek aktívan és 

közvetlenül részt vesznek a felhasználók 

által feltöltött tartalom nyilvánossá 

tételében, és ha ez a tevékenység nem 

pusztán technikai, automatikus vagy 

passzív természetű, megfelelő és arányos 

intézkedéseket hoznak a jogosultakkal 

műveik használatára kötött 
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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. 

megállapodások működésének biztosítása 

céljából. 

Or. en 

Indokolás 

A 13. cikk kiegészíti a 2000/13/EK irányelvben már kialakított felelősségi rendszert, 

amennyiben a 13. cikk biztosítani kívánja az online szolgáltatók és a jogosultak között a 

művek használatára vonatkozóan kötött megállapodások hatékony végrehajtását. A módosítás 

egyértelműséget biztosít abban a tekintetben, hogy mely online szolgáltatókra vonatkozik, a 

szolgáltatók 2000/13/EK irányelv szerinti osztályozásának felhasználásával. 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A megállapodások (1) bekezdés 

szerinti működésének biztosítása céljából 

a jogosultak pontosan azonosított 

művekkel vagy más teljesítményekkel 

látják el a szolgáltatókat, amely művek 

vagy teljesítmények fölött jogokkal 

rendelkeznek. A szolgáltatók tájékoztatják 

a jogosultakat az alkalmazott 

intézkedésekről és működésük 

pontosságáról, valamint adott esetben 

időszakos jelentést kell tenniük a művek 

és egyéb teljesítmények felismeréséről és 

használatáról. 
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Or. en 

Indokolás 

A szolgáltatók által hozott intézkedések végrehajtásának átláthatósága a jogosultak szerzői 

jogai jogosultak által történő kezeléséhez kapcsolódik. Az ilyen intézkedések végrehajtása a 

művek pontos azonosítását igényli a jogosultak részéről, miszerint a művek a sajátjuk vagy 

engedélyezettek a részükre. Következésképpen míg a szolgáltatók abban a helyzetben vannak, 

hogy felelősek az alkalmazott intézkedések működéséért, a jogosultak a művek feletti jogaik 

kinyilvánításáért felelősek. 

 

Módosítás  58 

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 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedéseket a szerzői joggal 

kapcsolatos kivétel vagy korlátozás 

keretében készült művek 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 
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kifogásolása céljából. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárás nem becsülheti alá a felhasználó által feltöltött, szerzői jogot érintő kivétel vagy 

korlátozás körébe tartozó tartalom azonosításának hatásait. Az ilyen, közérdekkel kapcsolatos 

aggodalmakon alapuló kivételek és korlátozások folyamatos alkalmazásának biztosítása 

érdekében a felhasználók és a jogosultak közötti kommunikációnak hatékonynak kell lennie. 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti jogszabályok tegyenek lehetővé a 

felhasználók részére hozzáférést 

bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz 

a kivétel vagy a korlátozás alá eső 

használati jogaik kinyilvánítása céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  61 

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 

(3) A tagállamok adott esetben 

elősegítik az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók és a jogosultak között az 

érdekeltek párbeszédén keresztüli 

együttműködést a megfelelő és arányos 

intézkedések végrehajtását szolgáló bevált 

módszerek meghatározása érdekében, 

figyelembe véve többek között a 

szolgáltatások jellegét, a technológiák 

rendelkezésre állását és azok 

hatékonyságát a technológiai fejlődés 
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technológiai fejlődés fényében. fényében. 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerzők, illetve az előadóművészek 

műveik, illetve előadásaik hasznosításáról 

– különösen a hasznosítás módjáról, a 

keletkezett bevételről és a fizetendő 

javadalmazásról – rendszeresen és az egyes 

ágazatok sajátosságait figyelembe véve a 

kellő időben megfelelő és kielégítő 

tájékoztatást kapjanak azoktól, akikre 

jogaikat átruházták vagy akik számára 

azokat engedélyezték. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

folyamatos fizetési kötelezettséggel 

érintett, szerződéses kapcsolatban álló 
szerzők, illetve az előadóművészek 

műveik, illetve előadásaik hasznosításáról 

– különösen a hasznosítás módjáról, a 

támogatás módjairól, a keletkezett 

bevételről és a fizetendő javadalmazásról – 

rendszeresen és az egyes ágazatok 

sajátosságait figyelembe véve a kellő 

időben megfelelő, pontos és kielégítő 

tájékoztatást kapjanak azoktól, akikre 

jogaikat átruházták vagy akik számára 

azokat engedélyezték. 

Or. en 

Indokolás 

A módosításokat a nagyobb egyértelműség és a jogbiztonság érdekében javasoljuk. 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a szerzők és 

az előadóművészek jogosultak legyenek 

további megfelelő javadalmazást kérni 

attól a féltől, akivel a jogok 

hasznosításáról szerződést kötöttek, 

amennyiben az eredetileg kialkudott 

javadalmazás aránytalanul alacsony a 

A tagállamok biztosítják, hogy a szerzők és 

az előadóművészek jogosultak legyenek 

egyenlő javadalmazásra műveik 

hasznosításával kapcsolatban. 
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művek vagy előadások hasznosításából 

származó bevételekhez és előnyhöz képest. 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy a szerzők 

és az előadóművészek vagy az őket 

képviselő szervezetek jogosultak legyenek 

további megfelelő javadalmazást kérni 

attól a féltől, akivel a jogok 

hasznosításáról szerződést kötöttek, 

amennyiben az eredetileg kialkudott 

javadalmazás aránytalanul alacsony a 

művek vagy előadások hasznosításából 

származó, előre nem látott, későbbi 

vonatkozó nettó bevételekhez és előnyhöz 

képest. 

Or. en 

Indokolás 

A szerzők és az előadóművészek a kreativitás középpontjában állnak, mégis gyakran vannak 

megélhetési nehézségeik, és gyakran szembesülnek jogaik megtárgyalásával összefüggő 

kihívásokkal is. Műveik hasznosításával kapcsolatban az egyenlő javadalmazásra való joguk 

elismerése, valamint a szerződések kiigazításához a nevükben eljáró képviselők kinevezésének 

lehetősége a szerzők és az előadóművészek felhatalmazásának eszköze, anélkül, hogy 

indokolatlan igény keletkezne a mások által eszközölt beruházásokat illetően. 

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A szerzők és az előadóművészek által 

kijelölt, képviseletet ellátó szervezetek – a 

szerzők és az előadóművészek nevében– 



 

PR\1119413HU.docx 47/61 PE601.094v01-00 

 HU 

eljárásokat kezdeményezhetnek vitás 

kérdésekben. 

Or. en 

Indokolás 

A szerzők és az előadóművészek gyakran szembesülnek kihívásokkal más jogosultakkal 

folytatandó viták kezdeményezéskor. Elősegíti ezeket a folyamatokat az a lehetőség, hogy 

képviselőik a nevükben kezdeményezhetnek eljárásokat. 

 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – a pont 

96/9/EK irányelv 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„b) a forrás megjelölésével és a nem 

kereskedelmi cél által indokolt mértékben, 

kizárólag oktatás szemléltetése vagy 

tudományos kutatás céljából történő 

felhasználás esetében, az [ezen irányelv] 

irányelvben meghatározott kivételek és 

korlátozás sérelme nélkül;” 

„b) a forrás megjelölésével és a 

felhasználásnak az oktatási 

tevékenységben résztvevők jól 

körülhatárolt körére történő 

korlátozásával, kizárólag oktatás 

szemléltetése vagy tudományos kutatás 

céljából történő felhasználás esetében, az 

[ezen irányelv] irányelvben meghatározott 

kivételek és korlátozás sérelme nélkül;” 

Or. en 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

96/9/EK irányelv 

6 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A 6. cikk (2) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „da) többszörözés vagy adatbázisból 

történő kimásolás esetén az [ezen 
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irányelv] irányelvben meghatározott 

szöveg- és adatbányászat kizárólagos 

céljára;” 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

96/9/EK irányelv  

9 cikk – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„b) az oktatás szemléltetése vagy 

tudományos kutatás céljából történő 

kimásolás esetében a forrás megjelölésével, 

és a nem kereskedelmi cél által indokolt 

mértékben, az [ezen irányelv] irányelvben 

meghatározott kivételek és korlátozás 

sérelme nélkül;”. 

„b) az oktatás szemléltetése vagy 

tudományos kutatás céljából történő 

kimásolás esetében a forrás megjelölésével, 

és a felhasználásnak az oktatási 

tevékenységben résztvevők jól 

körülhatárolt körére történő 

korlátozásával, az [ezen irányelv] 

irányelvben meghatározott kivételek és 

korlátozás sérelme nélkül;” 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

96/9/EK irányelv  

9 cikk – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A 9. cikk a következő ponttal 

egészül ki: 

 „ca) többszörözés vagy adatbázisból 

történő kimásolás esetén az [ezen 

irányelv] irányelvben meghatározott 

szöveg- és adatbányászat kizárólagos 

céljára;” 

Or. en 



 

PR\1119413HU.docx 49/61 PE601.094v01-00 

 HU 

 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

2001/29/EK irányelv  

5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) Az 5. cikk (2) bekezdése a 

következő ponttal egészül ki: 

 „ea) művek vagy más teljesítmények 

többszörözése esetén az [ezen irányelv] 

irányelvben meghatározott szöveg- és 

adatbányászat kizárólagos céljára;” 

Or. en 

 

Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – b pont 

2001/29/EK irányelv  

5 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„a) kizárólag oktatási szemléltetés vagy 

tudományos kutatás céljából végzett 

felhasználás, amennyiben lehetséges, a 

forrás feltüntetésével – beleértve a szerző 

nevét is –, és az elérni kívánt nem 

kereskedelmi cél által indokolt 

terjedelemben, az [ezen irányelv] 

irányelvben meghatározott kivételek és 

korlátozás sérelme nélkül;” 

„a) kizárólag oktatási szemléltetés vagy 

tudományos kutatás céljából végzett 

felhasználás, amennyiben lehetséges, a 

forrás feltüntetésével – beleértve a szerző 

nevét is –, és a felhasználásnak az oktatási 

tevékenységben résztvevők jól 

körülhatárolt körére történő 

korlátozásával, az [ezen irányelv] 

irányelvben meghatározott kivételek és 

korlátozás sérelme nélkül;” 

Or. en 
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Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 11. cikk rendelkezései [a 21. cikk 

(1) bekezdésében megadott dátum] előtt 

kiadott sajtókiadványokra is 

alkalmazandók. 

(2) A 11. cikk rendelkezései [az ezen 

irányelv hatálybalépése utáni 12 hónap 

eltelte] előtt kiadott sajtókiadványokra is 

alkalmazandók, de csak akkor, ha a 

sajtókiadványokban szereplő művek [az 

ezen irányelv hatályba lépése utáni 12 

hónap eltelte] után készülnek. 

Or. en 

Indokolás 

Az ebben az irányelvben alapított új jogoknak a múltban megvalósult felhasználásra történő 

alkalmazása méltánytalanul alkalmazna egy új jogszabályt, amely kellő bizonyossággal nem 

volt előrelátható.  Azonban az ilyen új jognak az ezen irányelv hatálybalépése előtt kiadott 

sajtókiadványokban szereplő művek használatára történő alkalmazása – ha a használatuk az 

új jog hatálybalépése után történik – előrelátható és összhangban van a jogszabállyal. 
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INDOKOLÁS 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

 

Alkalmazási kör és cél 

 

A javasolt irányelv a digitális egységes piacon a szerzői jog védelmének biztosítását érintő 

kihívással foglalkozik. Több kérdést kell figyelembe venni, ideértve a szerzői joggal védett 

művek és egyéb teljesítmények digitális használatát vagy átalakítását, például a művek 

digitalizálását, a digitális technológiai eljárások művekre történő alkalmazását, például a 

szöveg- és adatbányászat alkalmazását a szerzői joggal védett művek többszörözésére vagy 

kimásolására, valamint a művekhez való könnyű hozzáférést, amit a digitális technológia 

biztosít az európai polgárok számára. 

 

A jogosultak szerzői joggal összefüggő számos kihívással szembesülnek egy folyamatosan 

változó piacon, amely változékony felhasználói mintáktól függ. A digitális technológia 

fejlődésének köszönhetően a kulturális és kreatív ágazatok üzleti modelljei – más ágazatokhoz 

hasonlóan – ugyanilyen kihívásokkal szembesülnek. Ezek a kihívások halmozódnak, ha a 

jogosultak a művekkel összefüggő jogaik gyakorlása terén is nehézségekkel szembesülnek. A 

szerzői jog módosítása változást idézhet elő, ha a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályokat 

bevonjuk ezekbe a kihívásokba.  

 

Vannak olyan esetek, amikor a kulturális és kreatív ágazatok választ adtak az ilyen 

kihívásokra, és piacvezérelt megoldásokat találtak más szolgáltatókkal és érdekelt felekkel 

együtt. A megoldásokat úgy kell kiegyensúlyozni, hogy biztosítva legyen a jogosultak 

védelme, ugyanakkor lehetővé váljon más érdekelt felek számára műveik terjesztése, és 

biztosított legyen, hogy a jogosultak művei más módokon érjék el a fogyasztókat. Bármelyik 

ágazatban, bármelyik értékláncban számos, egymástól függő érdekelt fél vesz rész. A 

jogalkotó nem avatkozhat bele a szerződéses kapcsolatokba, de biztosíthatja a szerzői jog 

tiszteletben tartását.  

 

Nem feltételezhető, hogy az analóg dimenzióban meglévő, szerzői joggal kapcsolatos 

jogszabályok azonosak a digitális dimenzióban meglévőkkel, és hogy egy analóg 

dimenzióban működő szabály a digitális dimenzióban is fog működni. A műveket érintő 

szerzői jog tekintetében a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályokat kiegyensúlyozottan kell 

kezelni a digitális dimenzióban, ahogyan a jelenlegi jogalkotás teszi azt az analóg 

dimenzióban, a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok terén. Ezen irányelv más uniós 

jogszabályokkal való komplementaritása a kivételek és a korlátozások, az engedélyezési 

megállapodásokat érintő folyamatok, valamint a szerzői jog digitális felhasználás terén 

történő alkalmazhatóságának tisztázása kérdésében tükröződik.  

 

A digitális egységes piac és a szerzői jog piacon belüli hatékonyabb működése jogbiztonságot 

és nagyobb fokú harmonizációt igényel a szerzői jog alkalmazása terén. 

 

Szöveg- és adatbányászat 

 

A szöveg- és adatbányászat nagy mennyiségű, digitálisan tárolt információ olvasását és 

elemzését teszi lehetővé, hogy új ismeretekre tegyenek szert, és új tendenciákat ismerjenek 
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fel. A szöveg- és adatbányászat megvalósításához először hozzá kell férni az információhoz, 

majd pedig többszörözni kell azt. Csak az információ normalizálása után dolgozható fel az 

információ szöveg- és adatbányászat révén. Feltételezve azt, hogy az információhoz való 

hozzáférés jogszerű, a normalizálás szerzői joggal védett használatot jelent, mivel ez 

többszörözést jelent az információ formátumának megváltoztatásával vagy az információ 

adatbázisból feldolgozható formátumba történő kimásolásával. A szöveg- és adatbányászat 

esetében a szerzői joggal kapcsolatos eljárás nem maga az adatbányászati eljárás, amely 

pusztán a normalizált információ olvasásából és elemzéséből áll, hanem a hozzáférés és az 

információ normalizálása az automatizált elemzés lehetővé tétele céljából.  

 

A szerzői joggal védett információhoz való hozzáférési eljárást már szabályozták a szerzői 

jogi vívmányokban. A megkívánt kivétel a normalizálási folyamat során végzett többszörözés 

vagy kimásolás kezeléséhez szükséges. Ha az adatokhoz való jogszerű hozzáféréssel 

rendelkezők többszörözés vagy kimásolás céljából normalizálják az adatokat, akkor a kiadók 

sérelme minimális. Ha azonban a normalizált adatsorokat kiadók bocsátják rendelkezésre, 

akkor ezek a kiadók ellenszolgáltatást kérhetnek a normalizálás költségeinek fedezése 

érdekében.  

 

A kutatóhelyek gyakran nehezen férnek hozzá számos olyan tudományos kiadványhoz, 

amelyekre szöveg- és adatbányászat révén van szükség a kutatáshoz. Előfordulhat, hogy a 

kutatóhelyek nem férnek hozzá a kiadványokhoz, következésképpen nem tudják normalizálni 

az adatokat. Az innováció és a kutatás elősegítése érdekében a kiadók kötelesek normalizált 

adatsorokkal ellátni a kutatóhelyeket, de a normalizálás költségei vonatkozásában 

ellenszolgáltatást kérhetnek. 

 

Foglalkozni kell az egyéb célokra használt adatsorokkal való esetleges visszaéléssel. A 

kutatás szempontjából azonban gyakran fontos, hogy a következtetések levonásához alapul 

szolgáló adatsorok ellenőrizhetőek legyenek. Ennek érdekében a tagállamoknak tároló 

létesítményeket kell létrehozniuk ezen adatsorok számára, de a hozzáférhetőséget a kutatás 

ellenőrzésére kell korlátozni. 

 

Művek és más teljesítmények digitális és határokon átnyúló oktatási tevékenységekben 

való felhasználása 

 

A művelődés egész életen át tartó tanulási folyamat. Ez oktatással kapcsolatos felelőséget ró 

azokra a létesítményekre is, amelyek nem minősülnek hagyományos iskolának. Oktatási 

programokat az iskolák, az egyetemek, a magánkézben lévő oktatási intézmények, a nem 

kormányzati szervezetek és más szervezetek kínálnak. Az oktatási szolgáltatótól függetlenül 

az oktatási szemléltetést célzó, szerzői joggal védett anyag használatát valódi oktatási 

tevékenységekre kell korlátozni. A tagállamok rendelkeznek olyan rendszerekkel, amelyek 

elismerik az oktatási intézményeket, és akkreditálják tanulmányi programjaikat. Az oktatási 

szemléltetést érintő kivételnek minden formális oktatásra ki kell terjednie az iskolákban és az 

egyetemeken, mivel azok oktatási intézményként vannak elismerve és akkreditálva. Ennek a 

kivételnek azonban ki kell terjednie a nemzeti hatóságok által akkreditált más oktatási 

programokra is. A kivétel az oktatást, és nem az oktatási intézményeket érinti. Az egész életen 

át tartó tanulással összeegyeztethetetlen az, ha az oktatást érintő kivétel biztosítása attól a 

helytől függ, ahol az oktatásra sor kerül. Ezért a kivételnek – a szerkezeti kontextustól 

függetlenül – közvetlen kapcsolatban kell lennie az „oktatási tevékenységekkel”. Az oktatási 

tevékenység a következőképpen határozható meg:: „(i) az illetékes nemzeti hatóság által 
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oktatási intézményként elismert vagy akkreditált intézmény helyszínén, vagy (ii) az illetékes 

nemzeti hatóság által elismert vagy akkreditált oktatási program keretében megvalósuló 

oktatási folyamat”. E kivétel alkalmazását az oktatási tevékenységben résztvevőkre, azaz a 

tanulókra vagy a hallgatókra és az oktatókra kell korlátozni. 

 

Ha az oktatás üzleti alapon történik, a tagállamok ellenszolgáltatási kötelezettséget írhatnak 

elő az anyagok használatához, még akkor is, ha a kurzus akkreditált vagy elismert.  

 

Néhány tagállam már megvalósított kivételt vagy korlátozást az oktatási célú szemléltetést 

illetően, ideértve az engedélyezési megállapodási struktúrát is.  

 

A kereskedelemben már nem kapható művek 

 

i. Jogbiztonság 

 

A javasolt irányelv III. címének 1. fejezete foglalkozik a kereskedelemben már nem kapható 

művek használatával, azzal a céllal, hogy megerősítse a kulturális örökséget ápoló 

intézmények szerepét és kulturális célkitűzését. A jogbiztonság az uniós jogrendszer meglévő 

terminológiájának a megőrzését követeli meg. Ezért szükséges az, hogy a „kulturális 

örökséget ápoló intézmények” ebben az irányelvben szereplő fogalom-meghatározása azonos 

legyen az árva művekről szóló irányelvben ((1) és (23) preambulumbekezdés, 1. cikk (1) 

bekezdése és 2. cikk a) és b) pontja) és az InfoSoc irányelvben (5. cikk (2) bekezdésének c) 

pontja) található fogalom-meghatározással. A kereskedelemben már nem kapható művek 

meghatározásának tükröznie kell a Bizottság és a jogosultak közötti tárgyalás eredményét. A 

jogbiztonság érdekében szükséges e fogalom-meghatározások következetessége. Az 

érthetőség kedvéért mindkét fogalom-meghatározást be kell illeszteni a 2. cikkbe. 

 

ii. A kulturális örökséget ápoló intézmények kulturális célkitűzésének teljesítése 

 

Meg kell őriznünk a kulturális örökséget ápoló intézmények állandó gyűjteményeiben tartott 

műveket és egyéb teljesítményeket, és elő kell segítenünk a közös jogkezelő szervezetek 

révén történő nem kizárólagos engedélyezést a terjesztés lehetővé tétele érdekében, zárt és 

biztonságos portálokon keresztül, kulturális, nem üzleti célból. Megoldást kell találnunk azon 

művek és ágazatok esetében is, ahol az engedélyek nem hozzáférhetőek. Védintézkedésekre 

van azonban szükség, ideértve a kulturális, nem üzleti célokat szolgáló, zárt és biztonságos 

portálokat érintő korlátozásokat is. 

 

iii. A szerzők maradnak a javaslatok középpontjában 

 

A szerzőknek és a jogosultaknak kell a javaslatok középpontjában lenniük a kulturális 

örökséget ápoló intézmények kulturális küldetésének elősegítése céljából. Be kell őket vonni 

annak eldöntésébe, hogy a 7. cikkben említett engedélyek hozzáférhetőek legyenek-e vagy 

sem, és bekerüljenek-e a tagállamokban az érdekelt felek párbeszédébe.  

 

Biztosítani kell a szerzőknek azt a jogot, hogy kizárják műveiket a 7. cikk (1) bekezdésében 

említett engedélyből, valamint a 7. cikk (2) bekezdésében említett felhasználásból. A 7. cikk 

szerinti engedélyek és intézkedések nyilvánossága is a szerzők jobb védelmét fogja 

biztosítani.  
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Kiadványokhoz fűződő jogok 

 

A szerzői jogot érintő megoldásokat összpontosítani és egyértelműen értékelni kell 

szükségességük, megfelelőségük és arányosságuk tekintetében. Ezek a megoldások nem csak 

a jogosultakat érintik, hanem minden olyan érdekelt felet is, aki kapcsolatba kerül a 

jogosultak tulajdonában lévő szerzői joggal. A sajtókiadványok kiadói kihívásokkal 

szembesülnek az üzlet digitalizálása és a fogyasztói szokások tekintetében. A digitalizálás 

egyszerűbbé teszi a sajtókiadványok tartalmának másolását és ismételt felhasználását. A 

digitalizálás elősegíti a hírekhez és a sajtóhoz való hozzáférést is azzal, hogy hivatkozási vagy 

indexálási rendszert biztosít a felhasználóknak a források széles köréhez. Mindkét eljárást 

önálló eljárásként kell elismerni.  

 

A digitális technológiának a mások által létrehozott hírek és sajtótartalom másolásra és 

alkalmazásra történő felhasználása egyértelműen aránytalanul hátrányos a sajtókiadványok 

kiadóinak pénzügyi érdekei tekintetében. A digitális technológia hírek és sajtótermékek 

megkeresésének elősegítésére történő használata azonban nem feltétlenül hátrányos a 

sajtókiadványok kiadóinak pénzügyi érdekei tekintetében, és bizonyos esetekben ezek az 

összekötő vagy hivatkozási rendszerek (például a hiperlinkek) elősegítik a felhasználók online 

hírportálokhoz való hozzáférését.  

 

A sajtókiadványok kiadói származékos jogaik érvényesítésére támaszkodnak a kiadványaikba 

eszközölt beruházások védelmét illetően. Intézkedésekre van szükség a sajtókiadványok 

kiadói érvényesítési pozíciójának erősítéséhez, de ezek az intézkedések nem rombolhatnak 

szét más ágazatokat. A sajtókiadványok kiadói így megkapják a jogot arra, hogy saját 

nevükben indítsanak bírósági eljárásokat a saját sajtókiadványaikban szereplő művek szerzői 

által birtokolt jogok megsértői ellen, és azt vélelmezhetik, hogy azon személyek jogosultjait 

képviselik, akik művekkel járulnak hozzá sajtókiadványaikhoz. Ez az intézkedés szükséges, 

megfelelő és arányos, mivel erősíti a sajtókiadványok kiadói által már birtokolt jogokat, és 

javítja helyzetüket, amikor olyanokkal foglalkoznak, akik felhasználják tartalmaikat, és így 

növeli ezeknek a jogoknak az értékét.  

 

A hírek és a vélemények sokasága, valamint a hírekhez és a véleményekhez való széles körű 

hozzáférés fontos a nyilvános vitához egy modern, demokratikus társadalomban. A hírek és a 

vélemények nem kereskedelmi célú megosztása hasonló módon szükséges.  

 

Mivel ez a jogi helyzet új a sajtókiadványok kiadói számára, nem állna az igazságosság és a 

jogbiztonság érdekében ennek a jognak a megadása olyan felhasználással kapcsolatban, amely 

a múltban gyökerezik.  Azonban helyénvaló ennek az új jognak az alkalmazása ezen irányelv 

alkalmazásának időpontja után, az ezen időpont előtt kiadott sajtókiadványokban szereplő 

művek felhasználása tekintetében. 

 

A védett tartalmak online szolgáltatók általi felhasználásának bizonyos módjai 

 

i. A 2000/13/EK irányelvre történő hivatkozás beillesztése az 1. cikkbe 

 

A javasolt irányelv 13. cikke az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatókra vonatkozik, és azt a felelősségüket érinti, amelyet vállalniuk kell a 

jogosultakkal kötött megállapodások végrehajtásakor, a szerzői joggal védett művek 

használatával kapcsolatban. Így a 13. cikk kiegészíti az elektronikus kereskedelemről szóló 
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irányelvet (2000/13/EK). A jogi egyértelműség és a jogbiztonság ezért azt követeli meg, hogy 

ez az irányelv jelezze a 2000/13/EK irányelvvel való kapcsolatát, amely az utóbbira való 

hivatkozást az 1. cikk (2) bekezdésében magyarázza meg. 

 

ii. Egyértelműség és jogbiztonság a 13. cikkben 

 

A 2000/13/EK irányelv már meghatározta a platformok felelősségét. A javaslat 13. cikke 

kiegészíti ezeket a szabályokat, mivel biztosítani kívánja az online szolgáltatók és a 

jogosultak között a művek használatára vonatkozóan kötött megállapodások hatékony 

végrehajtását. A jogszabálynak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy mely online 

szolgáltatókra vonatkozik. Az egyértelműség és a jogbiztonság a szolgáltatók ugyanazon 

osztályozásának használatát igényli, mint amely a 2000/13/EK irányelvben található.  

 

A szolgáltatók és a jogosultak közötti megállapodások végrehajthatók a technológia 

használatával, de teljes egészében tiszteletben kell tartani a szerzői jogi vívmányokat: a 

szerzői jog körébe tartozó jogokat, valamint a szerzői jogot érintő kivételeket és 

korlátozásokat. A végrehajtás a művek pontos azonosítását igényli a jogosultak részéről, 

miszerint a művek a sajátjuk vagy engedélyezettek a részükre.  Következésképpen míg a 

szolgáltatók felelősek ezért a technológiáért, a jogosultak a művek feletti jogaik 

kinyilvánításáért felelősek. 

 

A szolgáltatók által történő végrehajtás és a jogosultak részéről történő jogkezelés 

kapcsolatban áll egymással. Átláthatóságra van szükségünk annak biztosítása érdekében, 

hogy a jogosultak hatékonyan kezelhessék jogaikat, ami az alkalmazott technológiai 

intézkedésekkel és azok pontosságával kapcsolatos információ átadását igényli. 

 

Fontos a felhasználó által feltöltött, szerzői jogot érintő kivétel vagy korlátozás körébe tartozó 

tartalom pontos azonosítása. Az ilyen közérdekű kivételek és korlátozások folyamatos 

használata hatékony kommunikációt igényel a felhasználók és a jogosultak között.  

 

Az ilyen kötelezettségeknek csak a nagy mennyiségű információt kezelő platformokra történő 

alkalmazása bizonytalanságot idézne elő, mivel a „nagy mennyiség” meghatározásának nincs 

ellenőrizhető módja, figyelembe véve azt, hogy még a kezdő vállalkozásoknak is lehet 

szükségük nagy mennyiségű adatra ahhoz, hogy részt vegyenek és hozzájáruljanak a digitális 

gazdasághoz. 

 

Szerzők és előadóművészek szerződésben foglalt, méltányos javadalmazása  

 

Az értékláncokban általában több érdekelt fél vesz részt, de a beruházások vagy az anyagok 

felhasználása a szerzők és az előadóművészek kreativitásából ered. Minden érdekelt fél 

nagyobb mértékben szeretne szerződéses kapcsolatokhoz jutni, de a szerzők és az 

előadóművészek szembesülnek a legnagyobb kihívással annak biztosítása terén, hogy 

tisztességes ellenszolgáltatást kapjanak műveik és előadásaik hasznosításáért azoktól, akik 

részére engedélyezték vagy átruházták jogaikat.  

 

Négy intézkedés biztosítana szilárdabb alapot a szerzők és az előadóművészek műveihez: (i) 

nyilatkozat a szerzők és az előadóművészek tisztességes ellenszolgáltatásra való jogáról, (ii) 

nagyobb átláthatóság, (iii) szerződéskiigazítási mechanizmusok és (iv) hozzáférhetőbb 

jogorvoslat.  
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Mindegyik intézkedés kiegyensúlyozott végrehajtást igényel annak biztosítása érdekében, 

hogy a többi jogosult ne kerüljön aránytalanul hátrányos helyzetbe. Ez az oka annak, hogy bár 

a szerzők és az előadóművészek tisztességes ellenszolgáltatásra való joga újra megerősítésre 

került, más módosítások az egyértelműség és a jogbiztonság biztosítására törekednek. A 

szerzők és az előadóművészek jobb képviseletben részesülnek a szerzői jog elismerése és 

érvényesítése tekintetében, az ezen irányelv 14., 15. és 16. cikkében foglaltak szerint. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT 

 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 

készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a 

jelentéstervezet elkészítése során: 

Szervezet és/vagy személy 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music  Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Finnish Music Publishers Association) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) 

17. IFFRO (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  
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23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Association of Performers‘ Organisation) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians    

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (US member organisation of IFFRO) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers‘ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet 

49. LIBER Europe 
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50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Franciaország EU melletti állandó képviselője 

55. Ministere de la Culture et Communication (France) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luxembourgish Business Federation) 

60. RTL Csoport 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE – Representing the European Videogame Industry 

66. UK Representation to the EU  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 
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77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists 

82. ZAPA- Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 



 

PR\1119413HU.docx 61/61 PE601.094v01-00 

 HU 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 


