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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0245/102 

Módosítás  102 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben említett 

engedélyezési megállapodások 

működésének biztosítása céljából az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak és a 

jogosultaknak együtt kell működniük 

egymással. A jogosultaknak pontosan meg 

kell határozniuk az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 

vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 

vonatkozóan szerzői joggal rendelkeznek. 

Az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 

tájékoztatniuk kell a jogosultakat az 

alkalmazott intézkedésekről és azok 

működésének pontosságáról, valamint 

adott esetben rendszeresen be kell 

számolniuk a művek és egyéb 

teljesítmények felhasználásáról. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/103 

Módosítás  103 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett szolgáltatók 

életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 

jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 

a felhasználók igénybe vehetnek, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett szolgáltatók a 

jogosultakkal együttműködve életbe 

léptessenek olyan panaszkezelési és 

jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 

a felhasználók igénybe vehetnek, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

engedélyezési megállapodások 

végrehajtásával összefüggésben jogvita 

merül fel. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/104 

Módosítás  104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

felhasználók a kivétel vagy a korlátozás 

alá eső használati jogaik kinyilvánítása, 

illetve a (3) bekezdés szerint elfogadott 

korlátozó intézkedések megtámadása 

céljából hozzáférjenek valamely 

bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.9.2018 A8-0245/105 

Módosítás  105 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok adott esetben 

elősegítik az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók és a jogosultak között az 

érdekeltek párbeszédén keresztüli 

együttműködést a bevált módszerek, 

például a megfelelő és arányos 

tartalomfelismerő technológiák 

meghatározása érdekében, figyelembe 

véve többek között a szolgáltatások 

jellegét, a technológiák rendelkezésre 

állását és azok hatékonyságát a 

technológiai fejlődés fényében. 

(3) A tagállamok adott esetben 

elősegítik az (1) bekezdésben említett, az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, a 

felhasználók képviselői és a jogosultak 

között az érdekeltek párbeszédén keresztüli 

együttműködést az (1) bekezdés 

végrehajtására vonatkozó bevált 

gyakorlatok meghatározása érdekében. A 

meghozott intézkedéseknek 

megfelelőeknek és arányosaknak kell 

lenniük, és figyelembe kell venniük 

többek között a szolgáltatások jellegét, a 

technológiák rendelkezésre állását és azok 

hatékonyságát a technológiai fejlődés 

fényében. 

Or. en 

 

 


