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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0245/162 

Módosítás  162 

Jean-Marie Cavada 

az ALDE 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 

5 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  5a. cikk 

 A felhasználók által feltöltött vagy 

elérhetővé tett tartalomban előforduló 

művek és egyéb teljesítmények 

részleteinek felhasználása 

 (1)  A tagállamok kivételt biztosítanak 

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

96/9/EK irányelv 5. cikkének a) 

pontjában és 7. cikkének (1) 

bekezdésében és a 2009/24/EK irányelv 4. 

cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 

jelen irányelv 11. cikkében meghatározott 

jogok alól, hogy lehetővé tegyék a nem 

üzletszerűen eljáró felhasználók által 

feltöltött vagy elérhetővé tett 

tartalmakban előforduló művek és egyéb 

teljesítmények részleteinek felhasználását 

kritikai, felülvizsgálati, illusztrációs 

céllal, karikatúra, paródia vagy utánzat 

jelleggel, feltéve, hogy e részletek: 

 a)  a közönség számára jogszerűen 

elérhetővé tett művekhez vagy egyéb 

teljesítményhez kapcsolódnak; 

 b)  a forrás megjelölése, például a 

szerző nevének feltüntetése kíséri, feltéve, 

hogy ez nem bizonyul 

kivitelezhetetlennek; valamint 

 c)  a tisztességes gyakorlatnak 

megfelelően olyan módon történik a 
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használatuk, hogy azzal nem lépik túl a 

rendeltetés szerinti speciális felhasználási 

célt. 

 (2)  Az e cikkben meghatározott 

kivétellel ellentétes szerződéses 

rendelkezések érvényesíthetetlenek. 

 (3)  Az online tartalommegosztó 

szolgáltatók nem hivatkozhatnak az e cikk 

(1) bekezdésében előírt kivételre azzal a 

céllal, hogy korlátozzák az ezen irányelv 

13. cikkének alkalmazásával a 

jogosultakkal kötött szerződésekből 

fakadó felelősségüket vagy 

kötelezettségeiket. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Módosítás  163 

Jean-Marie Cavada 

az ALDE 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 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11 cikk 11. cikk 

Sajtókiadványok védelme a digitális 

felhasználást illetően 

Sajtókiadványok védelme a digitális 

felhasználást illetően 

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. 

 Ezek a jogok nem vonatkoznak a 

sajtókiadvány jelentéktelen részeinek 

felhasználására, például egyes szavakra 

vagy nagyon rövid részletekre. 

 A védelem nem terjed ki továbbá ténybeli 

információkra. 

 (1a)  Az (1) bekezdésben említett jogok 

nem akadályozhatják sajtókiadványok 

egyedi felhasználók általi személyes és 

nem kereskedelmi célú felhasználását.  

(2) Az (1) bekezdésben említett jog 

nem érinti és semmilyen módon nem 

befolyásolja az uniós jog értelmében a 

szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 

sajtókiadványba beépített művekhez és 

egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 

(2)  Az (1) bekezdésben említett jog 

nem érinti és semmilyen módon nem 

befolyásolja az uniós jog értelmében a 

szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 

sajtókiadványba beépített művekhez és 

egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. Az 
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ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 

szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 

szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 

attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 

teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 

beépülnek. 

ilyen jogokra nem lehet hivatkozni e 

szerzőkkel és egyéb jogtulajdonosokkal 

szemben, és e jogok nem fosztják meg őket 

attól a joguktól, hogy műveiket és egyéb 

teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 

függetlenül is hasznosítsák, amelybe azok 

beépülnek.  

 (2a)  Az (1) bekezdésben említett jogok 

nem terjednek ki puszta 

hiperhivatkozásokra, melyeket egyedi 

szavak vagy nagyon rövid szövegrészletek 

kísérnek. 

(3) A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét 

és a 2012/28/EU irányelvet kell 

értelemszerűen alkalmazni az (1) 

bekezdésben említett jogokra. 

(3)  A 2001/29/EK irányelv 5–8. cikkét 

és a 2012/28/EU irányelvet kell 

értelemszerűen alkalmazni az (1) 

bekezdésben említett jogokra. 

(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.  

 (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 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Módosítás  164 

Jean-Marie Cavada 

az ALDE 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 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (5a) Egyes tagállamokban az építészeti 

alkotások vagy állandó jelleggel 

közterületen elhelyezett szobrok 

többszörözéseihez és felhasználásához 

mindig az alkotók, jogosultak vagy közös 

jogkezelő szervezetek előzetes engedélyére 

van szükség. Más tagállamokban kivételt 

biztosítanak a 2001/29/EK irányelv 2. és 

3. cikkében meghatározott jogok alól az 

ilyen művek többszörözései és egyéb 

felhasználásai esetén, legyen szó akár 

kereskedelmi, akár nem kereskedelmi 

célokról. Tekintettel a „látkép szabad 

felhasználásával” kapcsolatos fragmentált 

helyzetre az Unióban, az innováció 

ösztönzése és a kulturális javak Európa-

szerte történő megosztása céljából előnyös 

lenne a további harmonizáció.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Módosítás  165 

Jean-Marie Cavada 

az ALDE 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 

5 b cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  5b. cikk 

 (1)  A tagállamok a 2001/29/EK 

irányelv 2. és 3. cikkében, valamint a 

96/9/EK irányelv 5. cikkének a) pontjában 

és 7. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott jogokra vonatkozóan 

kivételt vagy korlátozást állapítanak meg, 

amely megengedi a nyilvános helyen 

történő állandó elhelyezésre készült 

művek, úgymint építmények vagy szobrok 

többszörözését és felhasználását, kivéve a 

kereskedelmi célú felhasználást. 

 (2)  Az e cikkben meghatározott 

kivétellel ellentétes szerződéses 

rendelkezések érvényesíthetetlenek. 

Or. en 

 

 


