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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/209 

Módosítás  209 

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 – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben említettektől 

eltérő esetekben azt az engedélyt, 

amelynek értelmében az engedélyes 

művek vagy más, védett teljesítmények 

tartalomkimásolását vagy többszörözését 

végezheti, úgy kell tekinteni, hogy 

megengedi az – adott esetben akár az 

alvállalkozók által végzett – szöveg- és 

adatbányászatot anélkül, hogy ahhoz a 

jogosultak külön engedélye lenne 

szükséges, kivéve, ha a felek másként 

állapodnak meg, és a jogosult kiköti, hogy 

e felhasználásokat gépi olvasásra 

alkalmas formátumban kell végezni. 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. A művek vagy egyéb 

teljesítmények szükségesnél hosszabb 

ideig megőrzött többszörözéseit ki kell 

zárni e bekezdés hatálya alól. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/210 

Módosítás  210 

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 

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, valamint ezen 

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) amennyiben lehetséges, e részletek 

mellett feltüntetik a forrást, többek között 

a szerző nevét; valamint  

  c) a tisztességes gyakorlatnak 

megfelelően, olyan módon kerülnek 

felhasználásra, hogy azzal nem lépik túl a 

rendeltetés szerinti konkrét felhasználási 
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célt. 

 (2) Az e cikkben meghatározott kivétellel 

ellentétes szerződéses rendelkezések 

végrehajthatatlanok.  

 (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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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/211 

Módosítás  211 

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 

5 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. cikk 

 Panorámaszabadság 

 (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 állapíthatnak meg, amely 

megengedi a nyilvános helyen történő 

állandó elhelyezésre készült művek, 

úgymint építmények vagy szobrok 

többszörözését és felhasználását. 

 (2) Az e cikkben meghatározott kivétellel 

ellentétes szerződéses rendelkezések 

végrehajthatatlanok. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/212 

Módosítás  212 

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 

11 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Sajtókiadványok védelme a digitális 

felhasználást illetően 

A digitális felhasználást illető jogok 

engedélyezése és érvényesítése 

sajtókiadványokban  

(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 előírják, hogy 

ellenkező bizonyíték hiányában a 

sajtókiadvány kiadóját kell annak a 

személynek tekinteni, aki jogosult 

engedélyek megkötésére, illetve a 

2004/48/EK irányelvben, valamint a 

2001/29/EK irányelv 8. cikkében említett 

intézkedések, eljárások és jogorvoslatok 

alkalmazásának kérelmezésére a 

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

cikkének (2) bekezdésében meghatározott, 

egy ilyen sajtókiadványba beépített művek 

és egyéb teljesítmények digitális 

felhasználására vonatkozó jogok 

tekintetében, feltéve, hogy a kiadó neve 

megjelenik a kiadványon. 

(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 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt vélelem 

nem érinti az uniós jog értelmében a 

szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak a 

sajtókiadványba beépített művekhez és 

egyéb teljesítményekhez fűződő jogait. A 

vélelemre 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. 
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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 

első napjától kell számítani. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/213 

Módosítás  213 

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 

11 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. cikk 

 Művekre mutató hiperlinkek biztosítása 

 Nem jelent nyilvánossághoz történő 

közvetítést, ha valamely weboldalon egy 

másik weboldalon elérhető művekre 

mutató hiperlinkeket helyeznek el, 

amennyiben az ilyen linkek csak a forrás 

tartalmának megtaláláshoz vagy 

lekéréséhez szükséges információt 

tartalmazzák. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0245/214 

Módosítás  214 

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 

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, 

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 

használatáról. 

(1) Amennyiben az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók a felhasználók 

számára tartalomtároló szolgáltatást 

nyújtanak és a nyilvánosság számára a 

tartalomhoz hozzáférést biztosítanak, és 

amennyiben e tevékenység nem felel meg 
a 2000/31/EK irányelvben meghatározott, 

a felelősség alóli mentességeknek, 

megfelelő és arányos intézkedéseket kell 

hozniuk, amelyekkel biztosítható a 

jogosultakkal kötött engedélyezési 

megállapodások működése. E 

megállapodások végrehajtása során 

tiszteletben kell tartani a felhasználók 

alapvető jogait, és az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára a 2000/31/EK 

irányelv 15. cikkének megfelelően nem 

írható elő az általuk továbbított vagy tárolt 

információk nyomon követésére 

vonatkozó általános kötelezettség. 
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 (1a) Az (1) bekezdésben említett 

engedélyezési megállapodások 

működésének biztosítása céljából az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak és a 

jogosultaknak együtt kell működniük 

egymással. A jogosultaknak pontosan meg 

kell határozniuk az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 

vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 

vonatkozóan szerzői joggal rendelkeznek. 

Az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 

tájékoztatniuk kell a jogosultakat az 

alkalmazott intézkedésekről és azok 

működésének pontosságáról, valamint 

adott esetben rendszeresen be kell 

számolniuk a művek és egyéb 

teljesítmények felhasználásáról. 

(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) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett szolgáltatók a 

jogosultakkal együttműködve életbe 

léptessenek olyan panaszkezelési és 

jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 

a felhasználók igénybe vehetnek, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

engedélyezési megállapodások 

végrehajtásával összefüggésben jogvita 

merül fel. 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

felhasználók a kivétel vagy a korlátozás 

alá eső használati jogaik kinyilvánítása, 

illetve a (3) bekezdés szerint elfogadott 

korlátozó intézkedések megtámadása 

céljából hozzáférjenek valamely 

bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz. 

(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 

(3) A tagállamok adott esetben 

elősegítik az (1) bekezdésben említett, az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, a 

felhasználók képviselői és a jogosultak 

között az érdekeltek párbeszédén keresztüli 

együttműködést az (1) bekezdés 

végrehajtására vonatkozó bevált 

gyakorlatok meghatározása érdekében. A 

meghozott intézkedéseknek 
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jellegét, a technológiák rendelkezésre 

állását és azok hatékonyságát a 

technológiai fejlődés fényében. 

megfelelőeknek és arányosaknak kell 

lenniük, és figyelembe kell venniük 

többek között a szolgáltatások jellegét, a 

technológiák rendelkezésre állását és azok 

hatékonyságát a technológiai fejlődés 

fényében. 

Or. en 

 


