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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/137 

Módosítás  137 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

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 

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 

demokratikus társadalom megfelelő 

működéséhez. A kiterjedt platformok és a 

sajtókiadványok kiadói – ezen belül 

például a hírügynökségek – közötti 

növekvő egyenlőtlenség hatására a 

regionális médiakörnyezet már most 

észrevehető hanyatlást mutat. A 

nyomtatott formáról a digitálisra való 

áttérés során a sajtókiadványok kiadói és a 

hírügynökségek 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. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/138 

Módosítás  138 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

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 és ezáltal a 

megbízható információk rendelkezésre 

állásának garantálása érdekében. Ezért a 

tagállamoknak a digitális felhasználási 

módokat illetően uniós szintű jogi 

védelemben kell részesíteniük az Unióban 

található sajtókiadványokat. E védelmet a 

sajtókiadványok digitális felhasználással 

összefüggésben történő többszörözésére és 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tételére vonatkozó, szerzői joggal 

szomszédos jogok uniós jogrendszerbe 

való bevezetésével kell eredményesen 

garantálni az említett felhasználásokért 

járó méltányos és arányos javadalmazás 

biztosítása érdekében. Ennek köréből ki 

kell zárni a magáncélú felhasználást. 

Másrészről, a keresőmotorokban való 

megjelenítés nem tekinthető méltányos és 

arányos javadalmazásnak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/139 

Módosítás  139 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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 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 hiperhivatkozásra nem terjed 

ki. Nem terjed ki továbbá a védelem a 

sajtókiadványokban található újságcikkek 

beszámolóiban szereplő tényadatokra, és 

ezért nem zárja ki azt, hogy bárki ilyen 

tényadatokról számoljon be. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/140 

Módosítás  140 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

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 

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. 

(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. A 

tagállamoknak képeseknek kell lenniük e 

jogokat ugyanazon, kivételekről és 

korlátozásokról szóló rendelkezések 

alapján szabályozni, mint amelyek a 

2001/29/EK irányelv szerinti jogokra 

vonatkoznak, ideértve az említett irányelv 

5. cikke (3) bekezdésének d) pontjában a 

kritikai vagy ismertetési céllal történő 

idézésre vonatkozóan megállapított kivételt 

is. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/141 

Módosítás  141 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) A sajtókiadványok kiadóinak ezen 

irányelv értelmében nyújtott védelem nem 

érintheti a szerzők és más jogosultak e 

kiadványokba beépített művekhez és egyéb 

teljesítményekhez fűződő jogait, többek 

között a tekintetben sem, hogy a szerzők és 

más jogosultak milyen mértékben 

hasznosíthatják műveiket és egyéb 

teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül, amelybe azok beépülnek. A 

sajtókiadványok kiadói ezért szerzőkkel és 

egyéb jogosultakkal szemben nem 

hivatkozhatnak a számukra biztosított 

védelemre. Ez nem érinti az egyrészről a 

sajtókiadványok kiadói, másrészről a 

szerzők és más jogosultak között létrejött 

szerződéses megállapodásokat. 

(35) A sajtókiadványok kiadóinak ezen 

irányelv értelmében nyújtott védelem nem 

érintheti a szerzők és más jogosultak e 

kiadványokba beépített művekhez és egyéb 

teljesítményekhez fűződő jogait, többek 

között a tekintetben sem, hogy a szerzők és 

más jogosultak milyen mértékben 

hasznosíthatják műveiket és egyéb 

teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül, amelybe azok beépülnek. A 

sajtókiadványok kiadói ezért szerzőkkel és 

egyéb jogosultakkal szemben nem 

hivatkozhatnak a számukra biztosított 

védelemre. A sajtókiadványokba beépített 

művek szerzői megfelelő részesedésre 

jogosultak azon kiegészítő bevételből, 

amelyre a sajtókiadványok kiadói tesznek 

szert sajtókiadványaiknak az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók általi másodlagos 

felhasználásáért, a 11. cikk (1) 

bekezdésében említett jogok 

vonatkozásában. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/142 

Módosítás  142 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az online tartalompiac működése 

az elmúlt években összetettebbé vált. A 

felhasználók által feltöltött, szerzői joggal 

védett tartalmakat a jogosultak 

közreműködése nélkül hozzáférhetővé tevő 

online szolgáltatások fellendültek, és a 

tartalmakhoz való online hozzáférés egyik 

fő forrásává váltak. Ez kihatással van a 

jogosultak lehetőségeire a tekintetben, 

hogy eldöntsék, műveik és egyéb 

teljesítményük felhasználható-e, és ha igen, 

milyen feltételek mellett, továbbá hogy 

megfelelő javadalmazásban részesüljenek 

érte. 

(37) Az online tartalompiac működése 

az elmúlt években összetettebbé vált. A 

felhasználók által feltöltött, szerzői joggal 

védett tartalmakat a jogosultak 

közreműködése nélkül hozzáférhetővé tevő 

online szolgáltatások fellendültek, és a 

szerzői joggal védett tartalmakhoz való 

online hozzáférés egyik fő forrásává 

váltak. Az online szolgáltatások szélesebb 

körű hozzáférést biztosítanak a kulturális 

és kreatív alkotásokhoz, valamint 

hatalmas lehetőséget kínálnak a 

kulturális és kreatív ágazatok számára új 

üzleti modellek kialakítására. Azonban 

amellett, hogy lehetővé teszik a 

változatosságot és a tartalomhoz való 

egyszerű hozzáférést, kihívásokat is 

teremtenek a szerzői joggal védett 

tartalmaknak a jogosultak előzetes 

engedélye nélküli feltöltése esetén. Ez 

kihatással van a jogosultak lehetőségeire a 

tekintetben, hogy eldöntsék, műveik és 

egyéb teljesítményük felhasználható-e, és 

ha igen, milyen feltételek mellett, továbbá 

hogy megfelelő javadalmazásban 

részesüljenek. 

Or. en 



 

AM\1162332HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/143 

Módosítás  143 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

Szerzői jog a digitális egységes piacon 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (37a) Egyes információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokat arra terveztek, 

hogy szokásos használatuk keretében 

hozzáférést biztosítsanak a felhasználóik 

által feltöltött, szerzői joggal védett 

tartalmakhoz vagy egyéb teljesítményhez. 

Az online tartalommegosztó szolgáltató 

ezen irányelv szerinti meghatározása 

olyan, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatókat foglal magában, amelyek 

egyik fő célja a felhasználóik által 

feltöltött vagy elérhetővé tett, jelentős 

mennyiségű szerzői joggal védett tartalom 

tárolása és nyilvános hozzáférhetővé tétele 

vagy közvetítése, optimalizálása, valamint 

többek között a feltöltött művek vagy 

egyéb teljesítmények megjelenítésének, 

címkézésének, bemutatásra való 

kiválasztásának és összeállításának 

haszonszerzési céllal történő támogatása –

 a felhasznált eszköztől függetlenül –, 

tehát valamilyen aktív közreműködés. 

Következésképpen rájuk nem vonatkozhat 

a 2000/31/EK irányelv 14. cikkében 

biztosított, felelősség alóli mentesség. Az 

online tartalommegosztó szolgáltatók ezen 

irányelv szerinti meghatározásába nem 

tartoznak bele a 2003/361/EK bizottsági 

ajánlás melléklete I. címének 

meghatározása szerinti 

mikrovállalkozások és kisvállalkozások, a 
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nem üzleti minőségben eljáró szolgáltatók, 

például az online enciklopédiák, továbbá 

az olyan online szolgáltatók, amelyeknél a 

tartalmak feltöltése valamennyi érintett 

jogosult engedélyével történik, például az 

oktatási vagy tudományos adattárak. Az 

egyéni felhasználásra, közvetlen nyilvános 

hozzáférés nélkül felhőszolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók, a nyílt forráskódú 

szoftverek fejlesztésére irányuló 

platformok, valamint a fő tevékenységként 

fizikai áruk online kiskereskedelmével 

foglalkozó online piacterek ezen irányelv 

értelmében nem minősülnek online 

tartalommegosztó szolgáltatóknak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/144 

Módosítás  144 

Axel Voss 

a PPE 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 – 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. 

Az online tartalommegosztó szolgáltatók a 

nyilvánossághoz való közvetítést végeznek, 

ezért felelősséggel tartoznak a 

tartalmaikért, így méltányos és megfelelő 

engedélyezési megállapodásokat kell 

kötniük a jogosultakkal. Ha engedélyezési 

megállapodások kötésére kerül sor, 

azoknak azonos terjedelemben és 

hatállyal tartalmazniuk kell a 

felhasználók felelősségét is, amennyiben 

nem üzleti minőségben járnak el. A 11. 

cikk (2a) bekezdése értelmében az online 

tartalommegosztó szolgáltatók 13. cikk 

szerinti felelőssége a sajtókiadványok 

tekintetében nem terjed ki a 

hiperhivatkozások alkalmazására. A 

digitális világban nélkülözhetetlen az 

érdekelt felek közötti párbeszéd. E 

feleknek meg kell határozniuk a legjobb 

módszereket az engedélyezési 

megállapodások működése, valamint az 

online tartalommegosztó szolgáltatók és a 

jogosultak közötti együttműködés 

biztosítása érdekében. E legjobb 

módszereknek figyelembe kell venniük a 

szolgáltatás keretében nyújtott, szerzői 

jogot sértő tartalmak mennyiségét. 

_________________  

34 Az Európai Parlament és a Tanács 

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

belső piacon az információs 

 



 

AM\1162332HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
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