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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/146 

Módosítás  146 

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 

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. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/147 

Módosítás  147 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

a digitális egységes piacon a szerzői jogról 

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

 

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 

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. 

(39) A tagállamoknak rendelkezniük 

kell arról, hogy amennyiben a jogosultak 

nem kívánnak engedélyezési 

megállapodásokat kötni, az online 

tartalommegosztó szolgáltatóknak és a 

jogosultaknak jóhiszeműen együtt kell 

működniük annak biztosítása érdekében, 

hogy a jogosulatlanul terjesztett védett 

művek vagy egyéb védett teljesítmények ne 

legyenek elérhetőek a szolgáltatásaik 

keretében. Az online tartalomszolgáltatók 

és a jogosultak közötti együttműködés nem 

eredményezheti a nem jogosulatlanul 

terjesztett művek vagy egyéb védett 

teljesítmények hozzáférhetőségének 

akadályozását, beleértve azokat, 

amelyekre a szerzői joggal kapcsolatos 

kivétel vagy korlátozás vonatkozik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/148 

Módosítás  148 

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 

39 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (39a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett online 

tartalommegosztó szolgáltatók életbe 

léptessenek a felhasználók által abban az 

esetben igénybe vehető hatékony és gyors 

panaszkezelési és jogorvoslati 

mechanizmusokat, mikor a (2a) 

bekezdésben említett együttműködés az 

által feltöltött tartalom indokolatlan 

törlését eredményezi. Az ilyen 

mechanizmus keretében benyújtott 

panaszt indokolatlan késedelem nélkül 

dolgozzák fel. A panaszok önkényes 

elutasításának elkerülésére érdekében a 

jogosultak érvényesen megindokolják a 

határozataikat. Továbbá a 95/46/EK 

irányelvvel, a 200/58/EK irányelvvel és az 

általános adatvédelmi rendelettel 

összhangban ezen együttműködés nem 

vezethet az egyéni felhasználók 

azonosításához vagy személyes adataik 

feldolgozásához. A tagállamok biztosítják 

továbbá a felhasználók számára a 

hozzáférést egy független testülethez a 

viták rendezése érdekében, valamint a 

bírósághoz vagy más illetékes igazságügyi 

hatósághoz való hozzáférést a szerzői jogi 

jogszabályokkal kapcsolatos kivétel vagy 

korlátozás érvényesítése céljából. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/149 

Módosítás  149 

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 

39 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (39b) Ezen irányelv hatálybalépését 

követően a lehető leghamarabb a 

Bizottság és a tagállamok párbeszédet 

szerveznek az érdekelt felek között a bevált 

gyakorlatok összehangolása és 

meghatározása érdekében. A tagállamok 

iránymutatást bocsátanak ki az 

engedélyezési szerződések működésének 

biztosítása, továbbá az online 

tartalommegosztó szolgáltatók és a 

jogosultak közötti, a művek és egyéb 

teljesítmények ezen irányelv szerinti 

felhasználására irányuló együttműködés 

terén. A bevált módszerek meghatározása 

során különös figyelmet kell fordítani az 

alapvető jogokra, valamint a kivételek és 

korlátozások alkalmazására. Fokozott 

figyelmet kell továbbá fordítani annak 

biztosítására, hogy a kkv-k terhei továbbra 

is megfelelőek legyenek, valamint a 

tartalmak automatikus blokkolásának 

elkerülésére. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/150 

Módosítás  150 

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 

2 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) „online tartalommegosztó 

szolgáltató”: olyan, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltató, amelynek egyik fő célja 

a felhasználói által feltöltött, szerzői 

joggal védett jelentős mennyiségű mű 

vagy egyéb teljesítmény tárolása és 

nyilvános hozzáférhetővé tétele, illetve 

optimalizálása, illetve annak terjesztése 

profitszerzési céllal. Ezen irányelv 

értelmében nem minősülnek online 

tartalommegosztó szolgáltatónak a 

2003/361/EK bizottsági ajánlás függeléke 

I. címének értelmében vett mikro- és 

kisvállalkozások, továbbá a nem 

kereskedelmi célból működő szolgáltatók, 

például az online enciklopédiák, továbbá 

az olyan online szolgáltatók, például az 

oktatási vagy tudományos adattárak, 

amelyeknél a tartalmak feltöltése 

valamennyi érintett jogosult engedélyével 

történik. 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; 
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Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/151 

Módosítás  151 

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 

1 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 

2001/29/EK irányelv 2. cikkében és 3. 

cikke (2) bekezdésében meghatározott 

jogokat a sajtókiadványok kiadói számára, 

hogy méltányos és arányos 

javadalmazásban részesülhessenek az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól a 

sajtókiadványaik digitális felhasználásáért. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/152 

Módosítás  152 

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 

11 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben említett jogok 

nem akadályozhatják sajtókiadványok 

egyedi felhasználók általi személyes és 

nem kereskedelmi célú felhasználását. 

Or. en 

 


