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Módosítás 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint az online piac 
tagoltsága – amit például a technológiai 
akadályok jellemeznek –, az engedélyezési 
eljárások összetettsége, a fizetési 
módokban mutatkozó eltérések, a 
tagállamok közötti kulturális és nyelvi 
különbségek, valamint az árukra és 
szolgáltatásokra alkalmazandó egyes adók 
közötti eltérések átlátható, rugalmas és 
harmonizált európai szintű megközelítést
igényelnek az egységes digitális piac 
kialakítása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
a javasolt intézkedéseknek figyelemmel 
kell lenniük az adminisztratív terhek, 
valamint a tartalomengedélyezés ügyleti 
költségeinek csökkentésére;

1. elismeri az online piac tagoltságát –
amit például a technológiai akadályok 
jellemeznek –, az engedélyezési eljárások 
összetettségét, a fizetési módokban 
mutatkozó eltéréseket, az átjárhatóságnak 
az elektronikus aláíráshoz hasonló döntő 
fontosságú elemek tekintetében fennálló 
hiányát, valamint az árukra és 
szolgáltatásokra alkalmazandó egyes adók 
közötti eltéréseket; ezért úgy véli, hogy 
ténylegesen szükség van egy átlátható, 
rugalmas és harmonizált európai szintű 
megközelítésre az egységes digitális piac 
kialakítása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
a javasolt intézkedéseknek figyelemmel 
kell lenniük az adminisztratív terhek, 
valamint a tartalomengedélyezés ügyleti 
költségeinek csökkentésére;

Or. en

Módosítás 2
Henri Weber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint az online piac 
tagoltsága – amit például a technológiai 
akadályok jellemeznek –, az engedélyezési 
eljárások összetettsége, a fizetési 
módokban mutatkozó eltérések, a 
tagállamok közötti kulturális és nyelvi 
különbségek, valamint az árukra és 
szolgáltatásokra alkalmazandó egyes adók 

1. véleménye szerint az online piac 
tagoltsága – amit például a technológiai 
akadályok jellemeznek –, az engedélyezési 
eljárások összetettsége, a fizetési 
módokban mutatkozó eltérések, a 
tagállamok közötti kulturális és nyelvi 
különbségek, valamint az árukra és 
szolgáltatásokra alkalmazandó egyes adók
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közötti eltérések átlátható, rugalmas és 
harmonizált európai szintű megközelítést 
igényelnek az egységes digitális piac 
kialakítása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
a javasolt intézkedéseknek figyelemmel 
kell lenniük az adminisztratív terhek, 
valamint a tartalomengedélyezés ügyleti 
költségeinek csökkentésére;

– többek között a héa-kulcsok – közötti 
eltérések átlátható, rugalmas és 
harmonizált európai szintű megközelítést 
igényelnek az egységes digitális piac 
kialakítása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
a javasolt intézkedéseknek figyelemmel 
kell lenniük az adminisztratív terhek, 
valamint a tartalomengedélyezés ügyleti 
költségeinek csökkentésére;

Or. fr

Módosítás 3
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a kalózkodás, 
valamint az audiovizuális és egyéb szerzői 
jogi oltalom alatt álló kulturális tartalom 
terjesztése mindaddig létezni fog, amíg az 
európai politikai döntéshozók és az ipar 
nem alkalmazkodik a változó 
körülményekhez oly módon, amely 
elősegíti a lekérhető online kulturális 
tartalom tekintetében széles körben és 
készen rendelkezésre álló jogi platformok 
kialakulását; ugyanakkor elismeri, hogy –
bár léteznek jogi lehetőségek – a 
kalózkodás továbbra is problémát jelent, 
ezért a szerzői jogokkal védett kulturális 
anyagok jogszerű online rendelkezésre 
állását ki kell egészíteni a szerzői jogok 
megerősített érvényesítésével az 
interneten, az alapvető jogok teljes körű 
tiszteletben tartása mellett, különös 
tekintettel a tájékoztatás szabadságára és 
a szólásszabadságra, a személyes adatok 
védelmére és a magánélethez való jogra, 
valamint az „egyszerű továbbítás” elvére;

Or. en
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Módosítás 4
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb az 
igény a jogszerű és vonzó online kínálat
előmozdítására, valamint az innováció 
ösztönzésére, ennélfogva pedig
elengedhetetlen az új terjesztési
módozatok rugalmasságának 
népszerűsítése, lehetőséget téve ezáltal az 
új üzleti modell megjelenését; 
hangsúlyozza, hogy e jogszerű és vonzó 
online kínálat alapját egy átfogó, uniós 
szintű, minden érintett partnert bevonó 
megközelítésnek kell képeznie; az új 
jogszerű online kínálat céljának a művészi 
alkotások népszerűsítésének és az alkotók 
jogai védelmének kell lennie, ugyanakkor
biztosítania kell a nyilvánosság minél 
szélesebb köre számára az audiovizuális 
művek online terjesztéséhez való
hozzáférést az EU-ban;

Or. ro

Módosítás 5
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásokat – például a 
videoadatfolyam-átviteli szolgáltatásokat –
minden uniós polgár számára elérhetővé 
kell tenni, függetlenül attól, mely 
tagállamban tartózkodnak; felszólítja a 
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Bizottságot, hogy kérje, hogy az európai 
digitális vállalkozások az Unió egészében 
szüntessék meg a földrajzi ellenőrzést (pl.: 
IP-cím blokkolása), és tegyék lehetővé 
digitális szolgáltatások vásárlását a 
származási tagállamok kívüli országokból; 
arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen 
elemzést a műholdas műsorsugárzásról és 
a vezetékes továbbközvetítésről szóló 
irányelv1 alkalmazásának a digitális 
terjesztésre gyakorolt hatásáról;
__________________
1 93/83/EGK irányelv

Or. en

Módosítás 6
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a rendelkezésre álló új 
lehetőségek maximális kihasználására 
érdekében egyszerűsíteni kell az 
engedélyezési eljárásokat, ugyanakkor 
biztosítani kell a jogok védelmének jól 
kiegyensúlyozott rendszerét, amely 
egyaránt figyelembe veszi az alkotók és a 
fogyasztók jogait;

Or. lt

Módosítás 7
Ivo Belet

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. kitart amellett, hogy a javasolt 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az ágazat sajátosságait és a különböző 
érdekeltek érdekeit;

Or. en

Módosítás 8
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be 
elemzést, ha a kölcsönös elismerés elve 
ugyanúgy alkalmazható a digitális 
termékekre, mint a fizikai értelemben vett 
termékekre; úgy véli, hogy a digitális 
termékeknek valamennyi uniós polgár 
számára hozzáférhetőnek kell lenniük, a 
tartózkodásuk szerinti és a származási 
tagállamuktól függetlenül;

Or. en

Módosítás 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint nagyobb figyelmet 
kell fordítani az online terjesztésre szolgáló 
platformok fokozott biztonságosságára –
beleértve az online fizetéseket is –, 
valamint az audiovizuális ágazatot 
jellemző nagyfokú online kalózkodással 

2. véleménye szerint nagyobb figyelmet 
kell fordítani az online terjesztésre szolgáló 
platformok biztonságosságának javítására
– beleértve az online fizetéseket is –, 
valamint alternatívákat kell találni az 
audiovizuális ágazatot jellemző online 
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szembeni küzdelemre; olyan uniós szintű, 
átfogó megközelítést javasol, amely 
magában foglalja a jogtulajdonosok, az 
online terjesztésre szolgáló platformok, az 
internetszolgáltatók és az igazságügyi és 
bűnüldöző hatóságok közötti fokozott 
együttműködést;

jogsértésekre; olyan uniós szintű, átfogó 
megközelítést javasol, amely magában 
foglalja a jogtulajdonosok, a jogszerű
online terjesztésre szolgáló platformok és
az internetszolgáltatók közötti fokozott 
együttműködést az audiovizuális 
tartalomhoz való felhasználóbarát és 
versenyképes hozzáférés elősegítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Amelia Andersdotter

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint nagyobb figyelmet 
kell fordítani az online terjesztésre szolgáló 
platformok fokozott biztonságosságára –
beleértve az online fizetéseket is –, 
valamint az audiovizuális ágazatot 
jellemző nagyfokú online kalózkodással 
szembeni küzdelemre; olyan uniós szintű, 
átfogó megközelítést javasol, amely 
magában foglalja a jogtulajdonosok, az 
online terjesztésre szolgáló platformok, az 
internetszolgáltatók és az igazságügyi és 
bűnüldöző hatóságok közötti fokozott 
együttműködést;

2. véleménye szerint nagyobb figyelmet 
kell fordítani az online terjesztésre szolgáló 
platformok biztonságosságának javítására
– beleértve az online fizetéseket is –, 
valamint olyan uniós szintű, átfogó 
megközelítést javasol, amely magában 
foglalja a jogtulajdonosok, az online 
terjesztésre szolgáló platformok és az 
internetszolgáltatók közötti fokozott 
együttműködést az audiovizuális 
tartalomhoz való felhasználóbarát és 
versenyképes hozzáférés elősegítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 11
Ivo Belet

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az audiovizuális művek 
fenntartható online piacának létrehozása 
céljából a magas színvonalú online 
tartalomhoz való könnyű hozzáférést kell 
tekinteni az audiovizuális ágazat 
elsődleges céljának; 

Or. en

Módosítás 12
Ioan Enciu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. támogatja a digitalizálás és a digitális 
egységes piacon a gazdátlan művek 
határokon átnyúló terjesztésének 
elősegítését szolgáló jogi keret 
létrehozását, amely az Európa 2020 
stratégia részét képező európai digitális 
menetrend által meghatározott egyik 
legfontosabb intézkedés;

Or. en

Módosítás 13
Ioan Enciu

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet az Europeana digitális 
könyvtár jelentőségére, és úgy véli, 
nagyobb figyelmet kell fordítani az abban 
a tagállamok és a kulturális intézmények 
által biztosított tartalmakra, illetve a 



PE483.685v01-00 10/20 AM\893538HU.doc

HU

tagállamok és a kulturális intézmények 
általi láthatóságára;

Or. en

Módosítás 14
Ioan Enciu

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. kéri, hogy a bizonyos tartalmakra, 
weboldalakra, platformokra, 
technológiákra vagy kommunikációs 
eszközökre vonatkozó korlátozások 
megszüntetésére tekintettel vegyék 
figyelembe a hálózatsemlegesség elvét, 
hogy valamennyi polgár számára az 
online terjesztett audiovizuális 
tartalmakhoz való hozzáférés 
szabadságának védelme, valamint a
piacon a verseny védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Ioan Enciu

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy a tagállamok, 
illetve az EU régiói közötti digitális 
szakadék komolyan akadályozza a 
digitális egységes kialakítását; ezért 
felszólít a szélessávú internet-hozzáférés 
Unió-szerte történő kibővítésére, az online 
szolgáltatásokhoz és az új 
technológiákhoz való hozzáférés 
serkentése érdekében;
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Or. en

Módosítás 16
Ioan Enciu

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. úgy véli, hogy a kulturális források 
digitalizálása és megőrzése, valamint az 
azokhoz való fokozott hozzáférés óriási 
gazdasági és társadalmi lehetőségeket 
kínál, és Európa kulturális és kreatív 
kapacitásai jövőbeni fejlesztésének, 
valamint az e téren megvalósuló ipari 
jelenlétének alapvető feltétele. Ezért 
támogatja a kulturális anyagok 
digitalizálásáról és online 
hozzáférhetőségéről, valamint a digitális 
megőrzésről szóló, 2011. október 27-i 
bizottsági ajánlást, és az ebbe az irányba 
haladó, korszerű intézkedéscsomag 
létrehozására irányuló javaslatot;

Or. en

Módosítás 17
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást 
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért, de véleménye szerint a 
problémák feltérképezése, illetve a 
megoldásukra szolgáló egyértelmű és
hatékony mechanizmusok megtalálása 
érdekében átfogó, európai szintű 

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást 
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért a művészi alkotás elősegítése 
érdekében, és véleménye szerint a 
problémák feltérképezése, illetve a 
megoldásukra szolgáló egyértelmű,
hatékony és megfelelő mechanizmusok 
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vizsgálatokra van szükség; megtalálása érdekében átfogó, európai 
szintű vizsgálatokra van szükség; 
hangsúlyozza, hogy a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (OHIM) a 
legalkalmasabb európai szerv e 
vizsgálatok elvégzésére, mivel ennek 
érdekében nemrég kiszélesítették 
hatásköreit; ezenkívül úgy véli, hogy 
biztosítani kell a jogtulajdonosok jogait, 
miközben a civil társadalomnak szintén 
részesülnie kell a kultúra és a tudás 
online cseréjének és terjesztésének 
előnyeiből;

Or. en

Módosítás 18
Henri Weber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást 
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért, de véleménye szerint a 
problémák feltérképezése, illetve a 
megoldásukra szolgáló egyértelmű és 
hatékony mechanizmusok megtalálása
érdekében átfogó, európai szintű 
vizsgálatokra van szükség;

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást 
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért; megállapítja, hogy annak 
ellenére, hogy ezt a jogot 2001 óta uniós 
szinten elismerik, a szerzők a tagállamok 
többségében semmilyen díjazásban nem 
részesülnek műveik online elérhetővé 
tételéért; ezért úgy véli, hogy az ágazat 
összes szereplőjével együtt európai szintű 
egyeztetésre van szükség, hogy megfelelő 
megoldás szülessen a méltányos 
díjazáshoz való jog biztosítása érdekében, 
többek között a közös jogkezelő társaságok 
által a platformoktól beszedett díjak útján;

Or. fr

Módosítás 19
Jens Rohde
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért, de véleménye szerint a 
problémák feltérképezése, illetve a 
megoldásukra szolgáló egyértelmű és 
hatékony mechanizmusok megtalálása 
érdekében átfogó, európai szintű 
vizsgálatokra van szükség;

3. emlékeztet arra, hogy biztosítani kell az 
egyensúlyt a jogtulajdonosok számára 
nyújtott megfelelő díjazás és az 
audiovizuális anyagok online terjesztésére 
vonatkozó, nagymértékben leegyszerűsített 
engedélyezési eljárások szükségessége 
között; további európai szintű 
vizsgálatokat támogat, ha azok 
szükségessé válnak olyan konkrét 
problémák tekintetében, amelyek esetében 
a Bizottság esetleg még nem rendelkezik 
kellő ismeretekkel ahhoz, hogy 
megoldásukra egyértelmű és hatékony 
mechanizmusokat találjon;

Or. en

Módosítás 20
Ivo Belet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást 
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért, de véleménye szerint a 
problémák feltérképezése, illetve a 
megoldásukra szolgáló egyértelmű és 
hatékony mechanizmusok megtalálása 
érdekében átfogó, európai szintű 
vizsgálatokra van szükség;

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő és 
tisztességes díjazást kell biztosítani 
valamennyi jogtulajdonos számára az 
audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért; felszólítja a Bizottságot, 
hogy – az összes érdekelttel 
együttműködve – serkentse az alulról 
induló megoldásokat, szükség szerint 
európai jogszabályokkal kísérve;

Or. en
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Módosítás 21
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást 
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért, de véleménye szerint a 
problémák feltérképezése, illetve a 
megoldásukra szolgáló egyértelmű és 
hatékony mechanizmusok megtalálása 
érdekében átfogó, európai szintű 
vizsgálatokra van szükség; 

3. emlékeztet arra, hogy megfelelő díjazást 
kell biztosítani a jogtulajdonosok számára 
az audiovizuális anyagok online 
terjesztéséért, de véleménye szerint a 
problémák feltérképezése, illetve a
megoldásukra szolgáló egyértelmű és 
hatékony mechanizmusok megtalálása 
érdekében átfogó, európai szintű 
vizsgálatokra van szükség; felszólít arra, 
hogy növeljék a nemzeti vállalkozások 
versenyképességét az egységes piacon, és 
állítsák vissza a jogtulajdonosok és a 
társadalom közötti egyensúlyt;

Or. lt

Módosítás 22
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel összefüggésben javasolja a 
tagállami közös jogkezelő szervezetek 
irányításával, ellenőrzésével és munkájuk 
összehangolásával megbízott európai 
hatóság létrehozását, amely 
megkönnyítené a közös jogkezelő 
szervezetek közötti kommunikációt, illetve 
e szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje és olyan európai 
szintű, hatékony, egységes és átlátható 
iránymutatások megállapítása érdekében, 
amelyekkel előmozdítható az audiovizuális 
termékekhez való hozzáférés;

törölve

Or. en
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Módosítás 23
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel összefüggésben javasolja a 
tagállami közös jogkezelő szervezetek 
irányításával, ellenőrzésével és munkájuk 
összehangolásával megbízott európai 
hatóság létrehozását, amely 
megkönnyítené a közös jogkezelő 
szervezetek közötti kommunikációt, illetve 
e szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje és olyan európai 
szintű, hatékony, egységes és átlátható 
iránymutatások megállapítása érdekében, 
amelyekkel előmozdítható az audiovizuális 
termékekhez való hozzáférés.

törölve

Or. de

Módosítás 24
Jens Rohde

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel összefüggésben javasolja a 
tagállami közös jogkezelő szervezetek 
irányításával, ellenőrzésével és munkájuk 
összehangolásával megbízott európai 
hatóság létrehozását, amely 
megkönnyítené a közös jogkezelő 
szervezetek közötti kommunikációt, illetve 
e szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje és olyan európai 
szintű, hatékony, egységes és átlátható 
iránymutatások megállapítása érdekében, 
amelyekkel előmozdítható az audiovizuális 

4. ezzel összefüggésben javasolja, hogy a 
Bizottság vizsgálja meg az engedélyezési 
feltételekre, az engedélyek jogosultjaira és 
a kínálatokra vonatkozó naprakész 
információk tárolására szolgáló, európai 
központi adatbázis létrehozására irányuló 
javaslatot, a következők átláthatóbbá 
tételének elősegítése érdekében, hogy i. ki
a jogosultja egy bizonyos jog, ii. milyen 
szerződéses feltételek érvényesek, és iii. 
milyen költségekkel jár egy bizonyos 
audiovizuális anyag engedélyezése; úgy 
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termékekhez való hozzáférés; véli, hogy egy ilyen adatbázissal 
előmozdítható az audiovizuális 
termékekhez való hozzáférés, és ez lehet az 
első lépés egy, a közös jogok kezelését, 
ellenőrzését és harmonizálását célzó közös 
európai rendszer létrehozása felé;

Or. en

Módosítás 25
Henri Weber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel összefüggésben javasolja a 
tagállami közös jogkezelő szervezetek 
irányításával, ellenőrzésével és munkájuk 
összehangolásával megbízott európai 
hatóság létrehozását, amely 
megkönnyítené a közös jogkezelő 
szervezetek közötti kommunikációt, illetve
e szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje és olyan európai 
szintű, hatékony, egységes és átlátható 
iránymutatások megállapítása érdekében, 
amelyekkel előmozdítható az audiovizuális 
termékekhez való hozzáférés.

4. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a 
közös jogkezelésről szóló európai 
bizottsági irányelvre irányuló javaslat 
lehetővé teszi majd az átláthatóságra és a 
felelősségteljes igazgatásra vonatkozó 
szabályok harmonizációját; javasolja, 
hogy – ott, ahol nincsenek – hozzanak 
létre nemzeti hatóságokat, amelyek 
feladata, hogy hatékony és átlátható 
iránymutatások útján biztosítsák a 
jogszabályok tiszteletben tartását és 
megkönnyítsék a közös jogkezelő 
társaságok közötti kommunikációt és e 
társaságok koordinálását, valamint a 
legjobb gyakorlatok európai szintű 
cseréjét.

Or. fr

Módosítás 26
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel összefüggésben javasolja a 
tagállami közös jogkezelő szervezetek 

4. ezzel összefüggésben javasolja a 
tagállami közös jogkezelő szervezetek 
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irányításával, ellenőrzésével és munkájuk 
összehangolásával megbízott európai 
hatóság létrehozását, amely 
megkönnyítené a közös jogkezelő 
szervezetek közötti kommunikációt, illetve 
e szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje és olyan európai 
szintű, hatékony, egységes és átlátható
iránymutatások megállapítása érdekében, 
amelyekkel előmozdítható az audiovizuális 
termékekhez való hozzáférés;

irányításáért, ellenőrzéséért és munkájuk 
összehangolásáért felelős bizottsági szerv 
megerősítését, amelynek meg kell 
könnyítenie a közös jogkezelő szervezetek 
közötti kommunikációt, illetve e 
szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje és olyan európai 
szintű, hatékony, egységes és átlátható 
iránymutatások megállapítása érdekében, 
amelyekkel előmozdítható az audiovizuális 
termékekhez való hozzáférés;

Or. en

Módosítás 27
Ivo Belet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel összefüggésben javasolja a 
tagállami közös jogkezelő szervezetek
irányításával, ellenőrzésével és munkájuk 
összehangolásával megbízott európai 
hatóság létrehozását, amely 
megkönnyítené a közös jogkezelő 
szervezetek közötti kommunikációt, illetve 
e szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje és olyan európai 
szintű, hatékony, egységes és átlátható 
iránymutatások megállapítása érdekében, 
amelyekkel előmozdítható az audiovizuális 
termékekhez való hozzáférés;

4. egyablakos ügyintézési pont 
létrehozására ösztönöz a tagállami közös 
jogkezelő szervezetek számára, amely 
megkönnyítené a közös jogkezelő 
szervezetek közötti kommunikációt, illetve 
e szervezetek koordinálását a legjobb 
gyakorlatok cseréje, a tartalmak 
digitalizálásának a kibővített közös 
engedélyezés révén történő elősegítése és 
olyan európai szintű, hatékony, egységes és 
átlátható iránymutatások megállapítása 
érdekében, amelyekkel előmozdítható az 
audiovizuális termékekhez való hozzáférés;

Or. en

Módosítás 28
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet az interneten a 
felhasználók által létrehozott tartalmak 
gyors mennyiségi növekedésére és 
ezeknek a kreativitáshoz való 
hozzájárulására; elismeri, hogy ennek a 
szektornak az értéke az állandó 
növekedés; megállapítja, hogy ennek 
előfeltétele az információcsere és, hogy ezt 
a tényt figyelembe kell venni; e 
tekintetben emlékeztet, hogy – noha a 
szerzői jogok védelme ösztönzi a 
beruházásokat és a tartalom létrehozását
– egyes, kellő figyelemmel elemzett 
kivételek éppen ilyen fontosak az 
ismeretekhez való hozzáférés, az alkotás 
és az újítás szempontjából;

Or. ro

Módosítás 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli az Európai Bizottság által 
javasolt Kreatív Európa programot, amely 
hangsúlyozza, hogy az online terjesztés 
óriási, pozitív hatást gyakorol az 
audiovizuális művek terjesztésére, 
különösen az új európai és Európán 
kívüli közönségek elérése, valamint a 
társadalmi kohézió fokozása tekintetében;

Or. en

Módosítás 30
Ivo Belet
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy gyorsítsa 
fel a közös jogkezelésről szóló irányelvre 
irányuló javaslattal kapcsolatos munkáját, 
amelynek az audiovizuális ágazat sajátos 
jellemzőit is figyelembe kellene vennie;

Or. en

Módosítás 31
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, a Bizottságnak a 
2001/29/EK irányelv alkalmazására 
vonatkozó jelentése megállapítja, hogy 
bizonyos esetekben az egyes 
tagállamokban az 5, 6 és 8. cikk
rendelkezéseit eltérően hatják végre, 
aminek eredményeként a tagállami 
bíróságok eltérően értelmezik azokat, és 
határozataik is eltérőek; emlékeztet arra, 
hogy ezek már a különleges ítélkezési 
gyakorlat részévé váltak;

Or. ro

Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felkéri a Bizottságot, hogy továbbra is 
szigorúan kövesse nyomon a 2001/29/EK 
irányelv alkalmazását, és a 
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megállapításokról készítsen időszakos 
jelentéseket az Európai Parlament és a 
Tanács számára;

Or. ro

Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. felkéri a Bizottságot, hogy minden 
érintett szereplővel történt konzultációt 
követően oly módon vizsgálja felül a 
2001/29/EK irányelvet, hogy ezáltal az 5., 
6. és 8. cikk rendelkezéseinek 
megfogalmazása pontosabbá váljon, azzal 
a céllal, hogy biztosítsa az információs 
társadalomban a szerzői jogok védelmére 
vonatkozó jogi keret uniós szintű 
harmonizációját;

Or. ro


