
 

AM\1162311HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/153 

Módosítás  153 

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 – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben említett jogok 

nem terjednek ki puszta 

hiperhivatkozásokra, melyeket egyedi 

szavak kísérnek. 

Or. en 



 

AM\1162311HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/154 

Módosítás  154 

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 – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 

sajtókiadvány kiadásától számított húsz év 

elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 

a kiadás dátumát követő év januárjának 

első napjától kell számítani. 

(4) Az (1) bekezdésben említett jogok a 

sajtókiadvány kiadásától számított öt év 

elteltével szűnnek meg. Ezt az időtartamot 

a kiadás dátumát követő év januárjának 

első napjától kell számítani. Az (1) 

bekezdésben említett jogok nem 

alkalmazhatók visszamenőleges hatállyal. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/155 

Módosítás  155 

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 – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerzők megfelelő mértékben 

részesüljenek azokból a további 

bevételekből, amelyeket a sajtókiadványok 

kiadói egy kiadvány felhasználásáért az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól 

kapnak. 

Or. en 



 

AM\1162311HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/156 

Módosítás  156 

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 

13 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Védett tartalmaknak a felhasználók által 

feltöltött nagyszámú művet és egyéb 

teljesítményt tároló és hozzáférhetővé tevő, 

az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általi 

használata 

Védett tartalmaknak a felhasználók által 

feltöltött nagyszámú művet és egyéb 

teljesítményt tároló és hozzáférhetővé tevő 

online tartalommegosztó szolgáltatók általi 

használata 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/157 

Módosítás  157 

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 

13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felhasználók által feltöltött 

nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 

tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a 

jogosultakkal együttműködve olyan 

intézkedéseket hoznak, amelyekkel 

biztosítható a jogosultakkal a műveik vagy 

egyéb teljesítményük felhasználására 

kötött megállapodások működése, és 

elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 

együttműködés keretében a jogosultak 

által megjelölt művek és egyéb 

teljesítmények szolgáltatásokon keresztüli 

elérhetővé tétele. Ezeknek az 

intézkedéseknek – például a hatékony 

tartalomfelismerő technológiák 

használatának – megfelelőnek és 

arányosnak kell lenniük. A szolgáltatók 

megfelelően tájékoztatják a jogosultakat 

az intézkedések működéséről és 

bevezetéséről, valamint adott esetben 

megfelelő jelentést kell tenniük a művek 

és egyéb teljesítmények felismeréséről és 

használatáról. 

(1) A 2001/29/EK irányelv 3. cikke (1) 

és (2) bekezdésének sérelme nélkül az 

online tartalommegosztó szolgáltatók 

közvetítést végeznek a nyilvánosság 

számára. Következésképpen méltányos és 

megfelelő engedélyezési 

megállapodásokat kell kötniük a 

jogosultakkal. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/158 

Módosítás  158 

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 

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) Az online tartalommegosztó 

szolgáltatók és a jogosultak közötti, az (1) 

bekezdés szerinti közvetítésre vonatkozó 

engedélyezési megállapodások kiterjednek 

az ilyen online tartalommegosztó 

szolgáltatásokat felhasználók által 

feltöltött művek feletti felelősségre – az 

engedélyezési megállapodásban 

meghatározott feltételeknek megfelelően –

, amennyiben e felhasználók nem 

kereskedelmi célból járnak el. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/159 

Módosítás  159 

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 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok rendelkeznek arról, 

hogy amennyiben a jogtulajdonosok nem 

kívánnak engedélyezési megállapodásokat 

kötni, az online tartalommegosztó 

szolgáltatók és a jogtulajdonosok 

jóhiszeműen együttműködnek 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 akadályozhatja a nem jogosulatlanul 

terjesztett művek vagy egyéb védett 

teljesítmények hozzáférhetőségét, 

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 A8-0245/160 

Módosítás  160 

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 

13 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett online 

tartalommegosztó szolgáltatók életbe 

léptetnek a felhasználók által igénybe 

vehető hatékony és gyors panaszkezelési 

és jogorvoslati mechanizmusokat arra az 

esetre, ha a (2a) bekezdésben említett 

együttműködés az általuk feltöltött 

tartalom indokolatlan törlését 

eredményezné. Az ilyen mechanizmusok 

keretében benyújtott panaszt indokolatlan 

késedelem nélkül dolgozzák fel és emberi 

felülvizsgálatnak vetik alá. A panaszok 

önkényes elutasításának elkerülésére 

érdekében a jogosultak észszerűen 

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 azt is, hogy a 

felhasználók egy, a jogvitákat rendező 

független testülethez vagy bírósághoz, 

illetve más vonatkozó igazságügyi 

hatósághoz fordulhassanak a szerzői jogi 

jogszabályokkal kapcsolatos kivétel vagy 

korlátozás érvényesítése céljából. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/161 

Módosítás  161 

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 

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) [Ezen irányelv hatálybalépésének 

időpontja]-tól/től kezdődően a Bizottság és 

a tagállamok párbeszédet szerveznek az 

érdekeltek között abból a célból, hogy 

harmonizálják és meghatározzák a bevált 

módszereket, valamint iránymutatást 

bocsássanak ki az engedélyezési 

megállapodások működése, továbbá az 

online tartalommegosztó szolgáltatók és a 

jogosultak között a művek és egyéb 

teljesítmények ezen irányelv szerinti 

felhasználásával kapcsolatos 

együttműködés biztosítása érdekében. A 

bevált gyakorlatok meghatározásakor 

különös figyelmet kell fordítani az 

alapvető jogokra, a kivételek és 

korlátozások alkalmazására, valamint 

annak biztosítására, hogy a kkv-k terhei 

továbbra is megfelelőek legyenek, és hogy 

el lehessen kerülni a tartalom 

automatikus zárolását. 

Or. en 

 


