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Módosítás 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
a GUE/NGL 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
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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.

A művek felhasználók általi feltöltésének 
lehetővé tételében, nyilvánosan 
hozzáférhetővé tételében és terjesztésében 
aktívan és közvetlenül közreműködő, 
online szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 
az engedélyezési szerződések működése 
érdekében meg kell tenniük a megfelelő és 
arányos intézkedéseket a művek és egyéb 
teljesítmények védelmének biztosítására. 
Az ilyen intézkedéseknek összhangban 
kell lenniük az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatával és a tagállamok 
alkotmányaival, és nem írhatnak elő 
általános kötelezettséget az online 
szolgáltatók számára az általuk továbbított 
vagy tárolt információk ellenőrzésére 
vonatkozóan. Az ilyen megfelelő és 
arányos intézkedéseknek egy konstruktív 
és átlátható, széles körű párbeszédre épülő 
megállapodásból, valamint a tagállamok 
online tartalomszolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóival, felhasználói képviseleti 
szervezeteivel és a szerzők, alkotók vagy a 
szerzői jog egyéb tagállami jogosultjainak 
képviseleti szervezeteivel folytatott 
együttműködésből kell fakadniuk;
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Módosítás 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
a GUE/NGL 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
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) Ezen irányelv biztosítja a 
visszaható hatály tilalmának elvét; 
ennélfogva intézkedni kell arról, hogy 
amennyiben egy tagállamban a szerzőkre, 
alkotókra, előadóművészekre és 
felhasználókra vonatkozóan előnyösebb 
jogi keretek vannak érvényben, vagy 
amennyiben ezen irányelv hatálybalépését 
követően előnyösebb jogi keretek lépnek 
életbe, azok legyenek az irányadóak.

Or. pt
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Módosítás 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
a GUE/NGL 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

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 tartalmak online tartalommegosztó 
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 

(1) A felhasználók által feltöltött 
nagyszámú művet és egyéb teljesítményt 
tároló és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő 
online tartalommegosztó szolgáltatók a 
jogosultakkal együttműködve olyan, 
megfelelő és arányos intézkedéseket 
hoznak, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal a műveik vagy egyéb 
teljesítményük felhasználására kötött 
engedélyezési megállapodások működése, 
és elkerülhető a szolgáltatókkal folytatott 
együttműködés keretében a jogosultak által 
megjelölt művek és egyéb teljesítmények 
szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé 
tétele. Az ilyen megfelelő és arányos 
intézkedéseknek egy konstruktív és 
átlátható, széles körű párbeszédre épülő 
megállapodásból, valamint a tagállamok 
online tartalomszolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóival, felhasználói képviseleti 
szervezeteivel és a szerzők, alkotók vagy a 
szerzői jog egyéb tagállami jogosultjainak 
képviseleti szervezeteivel folytatott 
együttműködésből kell fakadniuk. Ezek az 
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használatáról. intézkedések semmilyen körülmények 
között nem áshatják alá a kulturális 
alkotás és műélvezet jogát, illetve a 
kifejezés szabadságát és nem 
tartalmazhatnak a túlzott óvatosságra 
vagy a digitális cenzúrára épülő 
gyakorlatokat. A szolgáltatók megfelelően 
tájékoztatják a jogosultakat, a szerzőket, az 
alkotókat, a színészeket vagy az 
előadóművészeket és az összes 
felhasználót az intézkedések működését és 
bevezetését érintő összes szükséges 
információról, valamint a művek és egyéb 
teljesítmények felismerésének és 
használatának kimerítő részletezéséről.

(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 olyan panaszkezelési 
és jogorvoslati mechanizmusokat 
biztosítanak, amelyeket az érintettek 
igénybe vehetnek, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett intézkedések 
alkalmazásával összefüggésben jogvita 
merül fel.

(2a) A jogosultakkal kötött 
engedélyezési megállapodásoknak 
méltányos javadalmazást kell 
biztosítaniuk a szerzők, alkotók és 
művészek, színészek vagy előadóművészek 
számára. A tagállamok olyan intézkedések 
kidolgozására és megerősítésére 
összpontosítanak, amelyek a leggyengébb 
feleket – szerzőket, alkotókat, színészeket 
vagy előadóművészeket és felhasználókat 
– védik, és lehetővé teszik azoknak a 
tényleges elszámoltathatóságát, akiknek 
anyagi hasznuk származik a szerzői jogok 
és szomszédos jogok által védett, az 
interneten megosztott és az internetre 
feltöltött tartalmak hozzáadott értékével 
való visszaélésből.

(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 
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tartalomfelismerő technológiák 
meghatározása érdekében, figyelembe 
véve többek között a szolgáltatások 
jellegét, a technológiák rendelkezésre 
állását és azok hatékonyságát a 
technológiai fejlődés fényében.

Or. pt
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
a GUE/NGL 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
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A visszaható hatály tilalmának elve 

A visszaható hatály tilalmának elve 
garantált; ennélfogva intézkedni kell 
arról, hogy amennyiben egy tagállamban 
a szerzőkre, alkotókra, színészekre vagy 
előadóművészekre és felhasználókra 
vonatkozóan előnyösebb jogi keretek 
vannak érvényben, vagy amennyiben ezen 
irányelv hatálybalépését követően 
előnyösebb jogi keretek lépnek életbe, 
azok legyenek az irányadóak.

Or. pt


