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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/187 

Módosítás  187 

Isabella Adinolfi 

az EFDD 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 

2 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „sajtókiadvány”: újságírói művek 

gyűjteményének rögzített formája, amely 

tartalmazhat egyéb műveket és 

teljesítményeket is, és azonos cím alatt 

időszakosan vagy rendszeresen aktualizált 

kiadvány, például újság, illetve általános 

vagy szakfolyóirat különálló példányát 

jelenti, célja a hírekkel vagy egyéb 

témakörökkel kapcsolatos tájékoztatás, és 

valamely szolgáltató kezdeményezésére, 

szerkesztői felelőssége és ellenőrzése alatt 

jelenik meg tetszőleges tömegtájékoztatási 

eszközben. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/188 

Módosítás  188 

Isabella Adinolfi 

az EFDD 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 

5 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Irodalmi művek nyilvános 

haszonkölcsönzése 

 (1) A tagállamok kivételt biztosítanak a 

2006/115/EK irányelv 1. cikkében 

meghatározott jogok alól, amelynek 

értelmében a közkönyvtárak bármilyen 

formátumban, akár távkölcsönzés útján 

is, kölcsönözhetnek a nyilvánosság 

számára olyan irodalmi műveket, amelyek 

bekerültek a gyűjteményeikbe vagy 

amelyekhez jogszerű hozzáférésük van. Ez 

nem sértheti a 2006/115/EK irányelv 6. 

cikkében foglalt rendelkezéseket. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

kivétellel ellentétes szerződéses 

rendelkezések semmisnek tekintendők. 

 (3) A tagállamok a szerzőkkel, a kiadókkal 

és a közkönyvtárakkal egyeztetve 

biztosítják, hogy a közkönyvtárak 

beszerezhessenek és észszerű feltételek 

mellett, bármilyen formátumban, akár 

távkölcsönzés útján is, kölcsönözhessenek 

minden olyan irodalmi művet, amelyet 

már jogszerűen hozzáférhetővé tettek a 

nyilvánosság számára, és amely bekerült a 

gyűjteményeikbe vagy amelyhez jogszerű 

hozzáférésük van. 

 (4) A tagállamok jelentést tesznek a 

Bizottságnak a (3) bekezdés szerint 
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megtett lépésekről. A Bizottság elősegíti a 

bevált módszerek tagállamok közötti 

megosztását, és azokat a nyilvánosság 

számára könnyen és hatékonyan 

hozzáférhetővé teszi. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/189 

Módosítás  189 

Isabella Adinolfi 

az EFDD 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 

5 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. cikk 

 Már létező művek és egyéb teljesítmények 

részleteinek felhasználása a felhasználók 

által feltöltött vagy elérhetővé tett 

tartalomban 

 (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, valamint 

a 2009/24/EK irányelv 4. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjában és ezen 

irányelv 11. cikkében meghatározott jogok 

alól, hogy lehetővé tegyék a már létező 

művek és egyéb teljesítmények 

részleteinek nem üzletszerűen eljáró 

felhasználók által feltöltött vagy 

elérhetővé tett tartalmakban történő 

felhasználását kritikai, felülvizsgálati, 

illusztrációs céllal, karikatúra, paródia 

vagy utánzat jelleggel, feltéve, hogy e 

részletek: 

 a) a nyilvánosság számára jogszerűen 

elérhetővé tett művekhez vagy egyéb 

teljesítményhez kapcsolódnak; 

 b) tartalmazzák a forrás megjelölését, 

beleértve a szerző nevének feltüntetését, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul; 

valamint 

 c) a tisztességes gyakorlatnak megfelelően 

és olyan módon kerülnek felhasználásra, 
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amely nem lépi túl a konkrét felhasználási 

célt.  

 (2) Az e cikkben meghatározott kivétellel 

ellentétes szerződéses rendelkezések nem 

érvényesíthetők. 

 (3) Az online tartalommegosztó 

szolgáltatók nem élhetnek a saját javukra 

az e cikk (1) bekezdésében meghatározott 

kivétellel annak érdekében, hogy 

korlátozzák felelősségüket vagy az ezen 

irányelv 13. cikke szerint a jogosultakkal 

kötött megállapodásaikból fakadó 

kötelezettségeik mértékét.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/190 

Módosítás  190 

Isabella Adinolfi 

az EFDD 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 

9 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 Közkincs 

 (1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy amint egy mű vagy egyéb 

teljesítmény közkinccsé válik, az adott mű 

vagy teljesítmény egészének vagy egy 

részének bármilyen formátumban vagy 

adathordozón történő pontos 

többszörözése, amely nem minősül új 

műnek vagy teljesítménynek, szintén ne 

tartozzon a szerzői jog vagy a szomszédos 

jogok hatálya alá. 

 (2) A tagállamok támogatják, hogy a 

közkinccsel egyenértékű megfelelő 

engedélyek álljanak rendelkezésre, 

lehetővé téve a szerzők, előadók és gyártók 

számára, hogy műveik egészét vagy egy 

részét közkincsként ajánlják fel. 

 (3) A tagállamok adatbázist üzemeltetnek 

a közkincsnek minősülő művek vagy 

egyéb teljesítmények jegyzékével. Ezt az 

adatbázist rendszeresen frissítik és a 

nyilvánosság számára könnyen és 

hatékonyan hozzáférhetővé teszik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/191 

Módosítás  191 

Isabella Adinolfi 

az EFDD 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 

11 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk törölve 

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. 

 

(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 

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. 

 

(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 
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első napjától kell számítani. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/192 

Módosítás  192 

Isabella Adinolfi 

az EFDD 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 

12 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. cikk törölve 

Méltányos javadalmazás követelése  

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 

amennyiben egy szerző valamely jogát 

kiadóra átruházta vagy számára 

engedélyezte, akkor ez az átruházás vagy 

engedélyezés megfelelő jogalapot teremt 

arra, hogy a műnek az átruházott vagy 

engedélyezett jog alóli kivétel vagy e jog 

korlátozása alapján történő 

felhasználásáért járó ellenszolgáltatásból 

részesedést követeljen. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/193 

Módosítás  193 

Isabella Adinolfi 

az EFDD 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 

13 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. cikk törölve 

Védett tartalmaknak a felhasználók által 

feltöltött nagyszámú művet és egyéb 

teljesítményt tároló és hozzáférhetővé 

tevő, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók általi használata 

 

(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 
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használatáról. 

(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. 

 

(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. 

 

Or. en 

 


