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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/204 

Módosítás  204 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

 
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. 

Amennyiben az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók a felhasználók számára 

tartalomtároló szolgáltatást nyújtanak, 

valamint a nyilvánosság számára a 

tartalomhoz hozzáférést biztosítanak, és 

amennyiben e tevékenység a 

nyilvánossághoz való közvetítésnek 

minősül és nem csupán technikai, 

automatikus és passzív jellegű, akkor 

kötelezni kell őket arra, hogy a szerzői 

joggal védett művekre és egyéb 

teljesítményekre vonatkozó engedélyezési 

megállapodást kössenek a jogosultakkal, 

kivéve, ha jogosultak a 2000/31/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvben34 

biztosított, felelősség alóli 

mentességekre34. 

A 14. cikk rendelkezéseit illetően 

ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív 

szerepet játszik-e, tehát a feltöltött művek 

és egyéb teljesítmények megjelenítését 

optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e, 

függetlenül az ehhez alkalmazott 

módszerektől. 

 

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 

A művek felhasználók általi feltöltésének 

lehetővé tételében, nyilvánosan 

hozzáférhetővé tételében és terjesztésében 

aktívan és közvetlenül közreműködő, az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak az 
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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. 

engedélyezési szerződések működése 

érdekében meg kell tenniük a megfelelő és 

arányos intézkedéseket a művek és egyéb 

teljesítmények védelmének biztosítására. 

Az ilyen intézkedéseknek tiszteletben kell 

tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 

Chartáját, és az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára nem 

állapíthatnak meg az általuk továbbított 

vagy tárolt információk nyomon 

követésére vonatkozó, a 2000/31/EK 

irányelv 15. cikke szerinti általános 

kötelezettséget. 

_________________ _________________ 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

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

piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1–

16. o.). 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

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

piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1–

16. o.). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/205 

Módosítás  205 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38b) Az ilyen intézkedések 

végrehajtásához elengedhetetlen az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 

jogosultak közötti együttműködés. A 

jogosultaknak pontosan meg kell 

határozniuk az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 

vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 

vonatkozóan szerzői jogi igénnyel lépnek 

fel. A jogosultaknak továbbra is 

felelősséget kell vállalniuk harmadik felek 

olyan művek használatára vonatkozó 

igényeivel kapcsolatban, amelyeket a 

jogosultak sajátjukként azonosítanak az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött 

valamely megállapodás végrehajtása 

során. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/206 

Módosítás  206 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 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. 

törölve 

Or. en 



 

AM\1162335HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/207 

Módosítás  207 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok kivételt biztosítanak 

a 2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 

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

és 7. cikkének (1) bekezdésében, valamint 

ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól az 

online jogszerűen hozzáférhető műveken 

vagy egyéb teljesítményeken végzendő 

szöveg- és adatbányászathoz végrehajtott 

többszörözéshez és tartalomkimásoláshoz, 

amennyiben a jogosult nem korlátozta az 

ilyen típusú felhasználást gépi olvasásra 

alkalmas formátum esetén. 

 Ez a kivétel nem alkalmazandó az ezen 

irányelv 2. cikkének 4. pontja értelmében 

vett sajtókiadványok szöveg- és 

adatbányászata esetén, valamint a 

sajtóközleményekben szereplő művek és 

egyéb teljesítmények szöveg- és 

adatbányászata esetén, feltéve, hogy e 

sajtókiadványok kiadói kifejezik ezt a 

fenntartást azáltal, hogy felveszik 

honlapjaikat egy központi online 

információs ponton található listára. 

 Az e művek és egyéb teljesítmények 

szöveg- és adatbányászat általi 

feldolgozásának céljaira végzett 

többszörözéseket és 

tartalomkimásolásokat azonnal törölni 

kell, amint e célból már nincs rájuk 

szükség. 



 

AM\1162335HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 



 

AM\1162335HU.docx  PE624.050v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/208 

Módosítás  208 

Julia Reda 

a Verts/ALE 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 

3 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A tagállamok kivételt biztosítanak 

a 2001/29/EK irányelv 2. cikkében, a 

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

és 7. cikkének (1) bekezdésében, valamint 

ezen irányelv 11. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogok alól a 

kutatóhelyek számára olyan műveken 

vagy egyéb teljesítményeken e szervezetek 

által folytatott tudományos kutatás 

céljából szöveg- és adatbányászathoz 

végzett többszörözéshez és 

tartalomkimásoláshoz, amely művekhez 

jogszerű hozzáférést szereztek. 

 Az első albekezdésben meghatározott 

kivétellel ellentétes szerződéses 

rendelkezés nem érvényesíthető. 

 A szöveg- és adatbányászat céljaira 

készült többszörözés és kimásolt tartalom 

biztonságos módon kerül tárolásra. Amint 

a kutatási tevékenység befejeződött, 

törölni kell a példányokat, vagy ha a 

tagállamok élnek ezzel a lehetőséggel, az 

erre a célra kijelölt megbízható 

testületeknek kell tárolni őket. 

Or. en 

 


