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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0245/106 

Módosítás  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

1 preambulumbekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

(1) A Szerződés rendelkezik a belső 

piac létrehozásáról és a belső piaci 

verseny torzulását akadályozó rendszer 

bevezetéséről. E célok elérését várhatóan 

elősegíti a tagállamok szerzői jogi és 

szomszédos jogi szabályainak 

összehangolása. 

(1) A digitális technológiák javíthatják 

a polgárok információhoz és kultúrához 

való hozzáférését, valamint nagyobb és 

színesebb választékot biztosítanak a 

termékek és köz-, illetve kereskedelmi 

szolgáltatások terén. A digitális egységes 

piac azonban a nagyobb koncentrálódást, 

a monopóliumok kialakulását és a 

tagállamok közötti egyenlőtlenségek 

növekedését elősegítő eszköz lesz, 

gyengítve e termékek és szolgáltatások 

nemzeti iparát, ami különösen 

megnehezíti a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára, hogy 

megállják a helyüket a rendkívül 

egyenlőtlen feltételek mellett vívott 

versenyben a multinacionális 

vállalatokkal szemben. A digitális 

egységes piac súlyos következményekkel 

jár továbbá a kultúrához, a kulturális 

sokszínűséghez és a többnyelvűséghez 

való jogra nézve is. 

 A digitális technológiák fejlődése és 

tömeges elterjedése összefüggésében a 

szerzői és szomszédos jogokat érintő, 

tagállamok közötti együttműködésnek 

hozzá kell járulnia a következő 

célkitűzések megvalósításához: a 

kultúrához való hozzáférés 

demokratizálódásának biztosítása, 

különös tekintettel a műélvezet és a 
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kulturális alkotás szabadságára; a 

közkultúra védelme és annak 

megakadályozása, hogy a kultúra csupán 

értékesíthető árucikké váljon; a 

többnyelvűség és a kulturális sokszínűség 

védelme az ezeket elszegényítő, 

uniformizáló piaci logikával szemben; 

valamint az oktatáshoz és a tudáshoz való 

hozzáférés demokratizálásának 

biztosítása; a szerzők és alkotók méltányos 

javadalmazásának biztosítása, amely nem 

feltétlenül ellentétes a művek lehető 

legszélesebb körű terjesztésével és 

élvezetével; a felhasználók szabadságának 

biztosítása, és a felhasználók büntetésének 

elkerülése, így a túlzott óvatosságon és a 

digitális cenzúrán alapuló gyakorlatok 

kiküszöbölése; azoknak az 

elszámoltathatósága, akiknek anyagi 

hasznuk származik a szerzői jogok és 

szomszédos jogok által védett, az 

interneten megosztott és az internetre 

feltöltött tartalmak hozzáadott értékével 

való visszaélésből. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Módosítás  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

10 preambulumbekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 

érdekében kötelező erejű kivételt kell 

biztosítani a többszörözési jog és az 

adatbázisból való kimásolás 

megakadályozásának joga alól. 

(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. 

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. A tudományos 

kutatást végző oktatási intézményeknek és 

kulturális örökséget ápoló 

intézményeknek is a szöveg- és 

adatbányászati kivétel hatálya alá kell 

tartozniuk. A szöveg- és adatbányászatnak 

hozzá kell járulnia a kutatás és az 

innováció ösztönzéséhez, ugyanakkor a 

szöveg- és adatbányászatot nemcsak 

tudományos kutatás, hanem egyéb célokra 

is engedélyezni kellene, meg kellene 

fontolni továbbá a kivételek hatálya alá 

tartozó szervezetek körének kibővítését, 

feltéve, ha azok közérdekű célokat 

szolgálnak. Biztosítani kell szöveg- és 

adatbányászat céljaira készült 
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többszörözés és kimásolt tartalom 

biztonságos tárolását oly módon, hogy 

biztosítva legyen, hogy a másolatokat 

tudományos kutatás, valamint a 

kutatóintézetek, oktatási intézmények, a 

kulturális örökséget ápoló intézmények. 

illetve a tagállamok által meghatározott 

egyéb intézmények közötti tudásmegosztás 

céljaira használják. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Módosítás  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

16 preambulumbekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat 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. 

(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 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. 

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. A 

kivétel vagy korlátozás az alábbiakra 

vonatkozik: művek és egyéb védett 
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teljesítmények oktatási célú felhasználása 

múzeumok, könyvtárak, képzéssel 

foglalkozó vállalatok, illetve 

munkatársaiknak képzést nyújtó 

vállalatok számára; olyan esetek, amikor 

védett elektronikus hálózat áll 

rendelkezésre, amelyhez kizárólag a 

tanulók, diákok, szülők, gondviselők és a 

tanintézmény oktatói férnek hozzá; 

tanintézményen kívüli konferenciák, 

műhelytalálkozók és egyéb oktatási 

rendezvények; nyitott oktatási 

segédanyagok, nyitott tanulóközösségek és 

nyílt hozzáférésű távoktatási kurzusok; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Módosítás  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

23 preambulumbekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 

keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 

hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 

körülményeiknek megfelelően 

kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 

amely lehetővé teszi, hogy a 

kereskedelemben már nem kapható 

művekre szóló engedélyek a közös 

jogkezelő szervezet által nem képviselt 

jogosultak jogaira is kiterjedjenek. Az 

ilyen mechanizmusok magukban 

foglalhatnak közös engedélyezést és a 

képviselet vélelmét. 

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 

keretben a tagállamoknak hozzá kell 

járulniuk olyan egyszerűsített rendszerek 

létrehozásához, amelyek lehetővé teszik a 

kulturális örökséget ápoló intézmények 

számára a kereskedelmi forgalomban már 

nem kapható művek felhasználását, 

szabad hozzáférést biztosítva a 

gyűjtemények részét képező, kereskedelmi 

forgalomban már nem kapható és online 

rendelkezésre bocsátott művekhez. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Módosítás  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

31 preambulumbekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

(31) A szabad és sokszínű sajtó 

nélkülözhetetlen a minőségi újságíráshoz 

és a polgárok információhoz való 

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. 

(31) A szabad és sokszínű sajtó 

nélkülözhetetlen a minőségi újságíráshoz 

és a polgárok információhoz való 

hozzáférésének biztosításához. Alapvetően 

hozzájárul a nyilvános vitához és a 

demokráciához. A média helyzetét az 

egyre erősebb koncentráció és a pénztőke 

növekvő jelenléte jellemzi az ágazatban 

domináns csoportok részvényesi 

szerkezetében. A tulajdon koncentrációját 

az újságírók munkafeltételeinek 

bizonytalanná válása, az elbocsátások 

számának növekedése, valamint a 

tájékoztatás minőségének, pontosságának 

és pluralizmusának romlása kísérte. A 

nyomtatott formáról a digitálisra való 

áttérés új problémákat eredményezett az 

ágazatban. Olyan tagállamokban készített 

tanulmányok eredményei, amelyek 

követték a Bizottság ajánlásait, 

ellentmondásosak, bizonyos értelemben 

aggasztóak és a kitűzött célokkal 

ellentétesek voltak. Ezért alaposabban át 

kell gondolni a lehetséges megoldásokat, 
és az a javaslatunk, hogy ezeket a 

kérdéseket ne a jelen irányelv keretein 

belül tárgyaljuk. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Módosítás  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport 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 

38 preambulumbekezdés – 3 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat 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. 

A művek felhasználók általi feltöltésének 

lehetővé tételében, nyilvánosan 

hozzáférhetővé tételében és terjesztésében 

aktívan és közvetlenül közreműködő, 

online tartalomszolgáltatást nyújtó 

szolgáltatóknak az engedélyezési 

szerződések működése érdekében meg kell 

tenniük a megfelelő és arányos 

intézkedéseket a művek és egyéb 

teljesítmények védelmének biztosítására. 

Az ilyen intézkedéseknek összhangban 

kell lenniük az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatával és a tagállamok alapvető 

jogszabályaival, és nem írhatnak elő 

általános kötelezettséget az online 

tartalomszolgáltatók számára az általuk 

továbbított vagy tárolt információk 

ellenőrzésére vonatkozóan. Az ilyen 

megfelelő és arányos intézkedéseknek egy 

konstruktív és átlátható, széles körű 

párbeszédre épülő megállapodásból, 

valamint a tagállamok online 

tartalomszolgáltatást nyújtó 

szolgáltatóival, felhasználói képviseleti 

szervezeteivel és a szerzők, alkotók vagy a 

szerzői jog egyéb jogosultjainak 

képviseleti szervezeteivel folytatott 

együttműködésből kell fakadniuk; 

Or. pt 
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