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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával a kutatók nagy mennyiségű 
információt dolgozhatnak fel, hogy új 
ismeretekre tegyenek szert, és új 
tendenciákat ismerjenek fel. Míg a szöveg-
és adatbányászati technológiák már az 
egész digitális gazdaságban elterjedtek, 
széles körű egyetértés van a tekintetben, 
hogy a szöveg- és adatbányászat különösen 
hasznos lehet a kutatói társadalom 
számára, és ezáltal ösztönözheti az 
innovációt. Az Unióban viszont a 
kutatóhelyek, például az egyetemek és a 
kutatóintézetek jogbizonytalansággal 
szembesülnek, mivel nem világos, hogy 
milyen mértékben végezhetnek szöveg- és 
adatbányászatot a különböző tartalmakban. 
Bizonyos esetekben a szöveg- és 
adatbányászat szerzői jogi, illetve sui 
generis adatbázisjogi védelem alatt álló 
cselekményeket, így művek vagy egyéb 
teljesítmények többszörözését, illetve az 
adatbázis tartalmának kimásolását is 
magában foglalhatja. Ha nincs 
alkalmazható kivétel vagy korlátozás, 
akkor e cselekmények végrehajtásához 
engedélyre van szükség a jogosultaktól. A 
szöveg- és adatbányászat végezhető szerzői 
joggal nem védett tényeken vagy adatokon, 
ilyen esetben pedig nincs szükség 

(8) Az új technológiák lehetőséget 
kínálnak az információk, például szövegek, 
hangok, képek vagy egyéb adatok digitális 
formában történő, automatizált 
számítógépes elemzésére, közismert nevén 
szöveg- és adatbányászatra. E technológiák 
használatával nagy mennyiségű információ 
dolgozható fel, hogy új ismeretekre 
tegyenek szert, és új tendenciákat 
ismerjenek fel. Míg a szöveg- és 
adatbányászati technológiák már az egész 
digitális gazdaságban elterjedtek, széles 
körű egyetértés van a tekintetben, hogy a 
szöveg- és adatbányászat különösen 
hasznos lehet a kutatói társadalom 
számára, és ezáltal ösztönözheti az 
innovációt, a fenntartható növekedést és a 
munkahelyteremtést. Az Unióban viszont 
a kutatóhelyek, például az egyetemek és a 
kutatóintézetek jogbizonytalansággal 
szembesülnek, mivel nem világos, hogy 
milyen mértékben végezhetnek szöveg- és 
adatbányászatot a különböző tartalmakban. 
Bizonyos esetekben a szöveg- és 
adatbányászat szerzői jogi, illetve sui 
generis adatbázisjogi védelem alatt álló 
cselekményeket, így művek vagy egyéb 
teljesítmények többszörözését, illetve az 
adatbázis tartalmának kimásolását is 
magában foglalhatja. Ha nincs 
alkalmazható kivétel vagy korlátozás, 
akkor e cselekmények végrehajtásához 
engedélyre van szükség a jogosultaktól. A 
szöveg- és adatbányászat végezhető szerzői 
joggal nem védett tényeken vagy adatokon, 
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engedélyre. ilyen esetben pedig nincs szükség 
engedélyre.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
tudományos kutatási célú felhasználási 
módokra kiterjedő kivételeket és 
korlátozásokat, amelyek szöveg- és 
adatbányászati cselekményekre is 
alkalmazhatók. E kivételek és korlátozások 
azonban választhatóak, és nem igazodnak 
teljes mértékben a tudományos kutatásban 
alkalmazott technológiák használatához. 
Ezenfelül még ha a kutatók jogszerűen is
férnek hozzá a tartalomhoz, például 
kiadványra való előfizetés vagy nyílt 
hozzáférést biztosító engedély alapján, 
előfordulhat, hogy engedélyük nem terjed 
ki a szöveg- és adatbányászatra. Mivel a 
kutatás terén egyre nagyobb mértékben 
támaszkodnak digitális technológiákra, 
fennáll a veszélye annak, hogy romlani fog 
az Unió versenyhelyzete kutatási 
térségként, intézkedéseket kell tehát tenni a 
szöveg- és adatbányászattal kapcsolatos 
jogbizonytalanság orvoslására.

(9) Az uniós jog már biztosít bizonyos, 
tudományos kutatási célú felhasználási 
módokra kiterjedő kivételeket és 
korlátozásokat, amelyek szöveg- és 
adatbányászati cselekményekre is 
alkalmazhatók. E kivételek és korlátozások 
azonban választhatóak, és nem igazodnak 
teljes mértékben a tudományos kutatásban 
alkalmazott technológiák használatához. 
Ezenfelül még ha a kutatók jogszerűen is 
férnek hozzá a tartalomhoz, például 
kiadványra való előfizetés vagy nyílt 
hozzáférést biztosító engedély alapján, 
előfordulhat, hogy engedélyük nem terjed 
ki a szöveg- és adatbányászatra. Mivel a 
kutatás terén egyre nagyobb mértékben 
támaszkodnak digitális technológiákra, 
fennáll a veszélye annak, hogy romlani fog 
az Unió versenyhelyzete kutatási 
térségként és adatgazdasági vezetőként, 
intézkedéseket kell tehát tenni a szöveg- és 
adatbányászattal kapcsolatos 
jogbizonytalanság orvoslására.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós jognak figyelembe kell 
vennie, hogy a szöveg- és adatbányászat 
óriási, kiaknázásra váró lehetőségeket rejt 
magában mind a formális, mind az 
informális kutatóhelyek esetében, 
valamint el kell ismernie a szöveg- és 
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adatbányászatban rejlő azon lehetőséget, 
hogy jelentős mértékben ösztönözheti az 
innovációt, a növekedést és a 
munkahelyteremtést.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól. Az új 
kivétel nem érintheti a 2001/29/EK 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
időleges többszörözési cselekményekre 
vonatkozó, kötelező erejű kivételt, amely 
változatlanul alkalmazandó a hatályán 
túlmutató másolatkészítéssel nem járó 
szöveg- és adatbányászati technikákra. A 
kutatóhelyek számára is előnyös lesz a 
kivétel abban az esetben, ha köz-magán 
társulást hoznak létre.

(10) A jogbizonytalanság felszámolása 
érdekében kötelező erejű kivételt kell 
biztosítani a többszörözési jog és az 
adatbázisból való kimásolás 
megakadályozásának joga alól, ideértve a 
nyers adatokat is. Az új kivétel nem 
érintheti a 2001/29/EK irányelv 5. 
cikkének (1) bekezdése szerinti időleges 
többszörözési cselekményekre vonatkozó, 
kötelező erejű kivételt, amely változatlanul 
alkalmazandó a hatályán túlmutató 
másolatkészítéssel nem járó szöveg- és 
adatbányászati technikákra. A nyílt 
interneten véghezvitt szöveg- és 
adatbányászattal a legtöbb esetben nem 
jár tartós másolat készítése, és így 
nagyban eltér a tudományos 
publikációkban végzett szöveg- és 
adatbányászattól.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió-szerte működő 
kutatóhelyek különféle szervezeteket 
foglalnak magukban, amelyek elsődlegesen 
tudományos kutatásokat végeznek, vagy a 
kutatások mellett oktatási szolgáltatásokat 
is nyújtanak. E szervezetek sokfélesége 
miatt fontos, hogy egyetértés legyen a 
kivétel kedvezményezettjeit illetően. A 

(11) Az Unió-szerte működő 
kutatóhelyek különféle szervezeteket 
foglalnak magukban, amelyek elsődlegesen 
tudományos kutatásokat végeznek, vagy a 
kutatások mellett oktatási szolgáltatásokat 
is nyújtanak. E szervezetek sokfélesége 
miatt fontos, hogy egyetértés legyen a 
kivétel kedvezményezettjeit illetően. A 
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különböző tagállamokban működő 
kutatóhelyek eltérő jogi formájuk és 
felépítésük ellenére rendszerint 
rendelkeznek azzal a közös vonással, hogy 
nonprofit alapon vagy államilag elismert, 
közérdekű célért tevékenykednek. E 
közérdekű célt tükrözheti például a 
közfinanszírozás, illetve a nemzeti 
jogszabályokban vagy közbeszerzési 
szerződésekben foglalt rendelkezések. 
Ezen irányelv alkalmazásában ugyanakkor 
nem tekinthetők kutatóhelynek azok a 
szervezetek, amelyek felett üzleti 
vállalkozások a szerkezeti felépítésre, 
például részvényesi vagy tagi minőségükre 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez.

különböző tagállamokban működő 
kutatóhelyek eltérő jogi formájuk és 
felépítésük ellenére rendszerint 
rendelkeznek azzal a közös vonással, hogy 
nonprofit alapon vagy államilag elismert, 
közérdekű célért tevékenykednek. E 
közérdekű célt tükrözheti például a 
közfinanszírozás, illetve a nemzeti 
jogszabályokban vagy közbeszerzési 
szerződésekben foglalt rendelkezések. 
Ezen irányelv alkalmazásában ugyanakkor 
nem tekinthetők kutatóhelynek azok a 
szervezetek, amelyek felett üzleti 
vállalkozások a szerkezeti felépítésre, 
például részvényesi vagy tagi minőségükre 
tekintettel ellenőrzés gyakorlását lehetővé 
tevő, döntő befolyással rendelkeznek, 
aminek köszönhetően elsőbbségi 
hozzáférést kaphatnak a kutatás 
eredményeihez. A kutatóhelyeknek 
magukban kell foglalniuk az egyetemeket, 
többek között ki kell terjedniük az 
egyetemekhez csatolt üzleti 
inkubátorházakra és kutatóintézetekre.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A műveiket érintő hozzáférési 
kérelmek és letöltések esetlegesen nagy 
számára tekintettel a jogosultaknak meg 
kell engedni, hogy intézkedéseket 
tegyenek, ha fennáll a kockázata annak, 
hogy a műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tároló rendszer vagy 
adatbázis biztonsága vagy sértetlensége 
veszélybe kerül. Az ilyen intézkedések 
nem haladhatják meg a rendszer 
biztonságának és sértetlenségének 
biztosításához szükséges mértéket, és nem 
áshatják alá a kivétel tényleges 
alkalmazását.

(12) A műveiket érintő hozzáférési 
kérelmek és letöltések esetlegesen nagy 
számára tekintettel a jogosultaknak meg 
kell engedni, hogy intézkedéseket 
tegyenek, ha fennáll a kockázata annak, 
hogy a műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tároló rendszer vagy 
adatbázis biztonsága vagy sértetlensége 
veszélybe kerül. Az ilyen intézkedések 
nem haladhatják meg a rendszer 
biztonságának és sértetlenségének 
biztosításához szükséges mértéket, és nem 
áshatják alá a kivétel tényleges 
alkalmazását. Ezek az intézkedések nem 
akadályozhatják meg vagy nem zárhatják 
ki a jogosult által kínálttól eltérő szöveg-
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és adatbányászati eszközök kifejlesztését 
mindaddig, amíg a hálózatok és az 
adatbázisok biztonsága és sértetlensége 
védelem alatt áll.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel a kivétel jellegére és 
hatályára tekintettel várhatóan csak 
elenyésző kár éri őket.

(13) Nem szükséges a jogosultaknak 
ellenszolgáltatást nyújtani az ezen 
irányelvben bevezetett szöveg- és 
adatbányászati kivételen alapuló 
felhasználásért, mivel nem áll fenn a 
jogosultak érdekeinek indokolatlan 
károsodása. A szöveg- és adatbányászat 
alóli kivétel értelmében történő 
alkalmazás sem ellentétes az alkotások oly 
módon történő rendes felhasználásával, 
amelyért külön kártérítést kellene fizetni.

Módosítás8

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
tagállamoknak lehetőségük van többek 
között az oktatási szemléltetés kizárólagos 
céljából a többszörözés, a nyilvánossághoz 
közvetítés és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tétel joga alóli kivételt 
vagy arra vonatkozó korlátozást bevezetni. 
Emellett a 96/9/EK irányelv 6. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja és 9. cikkének b) 
pontja oktatási szemléltetés céljából 
megengedi az adatbázisok használatát és 
tartalmuk jelentős részének kimásolását 
vagy újrahasznosítását. Digitális 
felhasználási módok esetében nem 
egyértelmű e kivételek vagy korlátozások 
hatálya. Emellett az sem világos, hogy e 

(14) A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
tagállamoknak lehetőségük van az oktatási 
szemléltetés vagy a tudományos kutatás
kizárólagos céljából a többszörözés, a 
nyilvánossághoz közvetítés és a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel 
joga alóli kivételt vagy arra vonatkozó 
korlátozást bevezetni. Emellett a 96/9/EK 
irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) 
pontja és 9. cikkének b) pontja oktatási 
szemléltetés céljából megengedi az 
adatbázisok használatát és tartalmuk 
jelentős részének kimásolását vagy 
újrahasznosítását. Az uniós tagállamokon 
belüli nem egységes alkalmazáson túl a 
digitális felhasználási módok esetében nem 
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kivételek vagy korlátozások az online 
oktatásra, vagyis a távoktatásra is 
kiterjednek-e. Emellett a hatályos jogi 
keret nem tartalmaz rendelkezéseket a 
határokon átnyúló hatályról. Ezek a 
körülmények akadályozhatják a digitálisan 
támogatott oktatási tevékenységek és a 
távoktatás fejlődését. Ezért új, kötelező 
erejű kivétel vagy korlátozás bevezetésére 
van szükség annak érdekében, hogy az 
oktatási intézmények teljes 
jogbiztonságban használhassanak fel 
műveket és más teljesítményeket digitális –
akár online és határokon átnyúló – oktatási 
tevékenységeikhez.

egyértelmű e kivételek vagy korlátozások 
hatálya. Emellett az sem világos, hogy e 
kivételek vagy korlátozások az online 
oktatásra, vagyis a távoktatásra is 
kiterjednek-e. Emellett a hatályos jogi 
keret nem tartalmaz rendelkezéseket a 
határokon átnyúló hatályról. Ezek a 
körülmények akadályozhatják a digitálisan 
támogatott oktatási tevékenységek és a 
távoktatás fejlődését. Ezért új, kötelező 
erejű kivétel vagy korlátozás bevezetésére 
van szükség annak érdekében, hogy az 
oktatási intézmények teljes 
jogbiztonságban használhassanak fel 
műveket és más teljesítményeket az összes
– akár online és határokon átnyúló –
oktatási tevékenységükhöz.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Míg a távoktatási és a határokon 
átnyúló oktatási programok többnyire a 
felsőoktatásban jellemzőek, addig a 
digitális eszközök és anyagok az oktatás 
minden szintjén egyre elterjedtebbé válnak, 
különösen a tanulási élmény javítása és 
gazdagítása érdekében. Az ezen 
irányelvben biztosított kivétel vagy 
korlátozás ezért várhatóan az összes 
alapfokú, középfokú, szakképző és 
felsőfokú oktatási intézmény számára 
előnyös lesz, amennyiben azok nem üzleti
célból végzik oktatási tevékenységüket. E 
tevékenység nem üzleti jellegének 
megállapítása döntően nem az oktatási 
intézmények szervezeti felépítése és 
finanszírozásának módja alapján történik.

(15) Míg a távoktatási és a határokon 
átnyúló oktatási programok többnyire a 
felsőoktatásban jellemzőek, addig a 
digitális eszközök és anyagok az oktatás 
minden szintjén egyre elterjedtebbé válnak, 
különösen a tanulási élmény javítása és 
gazdagítása érdekében. Az ezen 
irányelvben biztosított kivétel vagy 
korlátozás ezért várhatóan az összes 
alapfokú, középfokú, szakképző és 
felsőfokú oktatási intézmény, valamint a 
tagállam által elismert, tanúsítvánnyal 
rendelkező oktatási program és a 
kulturális örökséget ápoló intézmények és 
kutatóhelyek számára is előnyös lesz, 
amennyiben azok nem üzleti célból végzik 
oktatási tevékenységüket. E tevékenység 
nem üzleti jellegének megállapítása 
döntően nem az oktatási intézmények 
szervezeti felépítése és finanszírozásának 
módja alapján történik.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 
a művek és egyéb teljesítmények digitális
felhasználási módjaira, például a 
művekből származó részeknek vagy 
kivonatoknak az oktatás, így a kapcsolódó 
tanulási tevékenységek támogatására, 
gazdagítására vagy kiegészítésére való 
felhasználására kell kiterjednie. A művek 
vagy egyéb teljesítmények e kivétel vagy 
korlátozás alapján kizárólag az oktatási 
intézmények felelősségi körében végzett 
oktatási és tanulási tevékenységekkel 
(ideértve a vizsgákat is) összefüggésben, és 
az e tevékenységekhez szükséges 
mértékben használhatók fel. A kivétel vagy 
korlátozás hatályának az osztályteremben 
digitális eszközökkel történő felhasználást 
és az oktatási intézmény (különösen 
hitelesítési eljárásokkal) védett 
hozzáférésű, biztonságos elektronikus 
hálózatán keresztüli online felhasználást 
egyaránt magában kell foglalnia. A kivételt 
vagy a korlátozást úgy kell értelmezni, 
hogy az oktatási szemléltetéssel 
összefüggésben a fogyatékossággal élő 
személyek akadálymentességgel 
kapcsolatos különleges igényeire is 
kiterjedjen.

(16) A kivételnek vagy a korlátozásnak 
a művek és egyéb teljesítmények 
valamennyi felhasználási módjára, például 
a művekből származó részeknek vagy 
kivonatoknak az oktatás, így a kapcsolódó 
tanulási tevékenységek támogatására, 
gazdagítására vagy kiegészítésére való 
felhasználására kell kiterjednie. A művek 
vagy egyéb teljesítmények e kivétel vagy 
korlátozás alapján kizárólag az oktatási
tevékenységet végző intézmények 
felelősségi körében végzett oktatási és 
tanulási tevékenységekkel (ideértve a 
vizsgákat is) összefüggésben, és az e 
tevékenységekhez szükséges mértékben 
használhatók fel. A kivétel vagy korlátozás 
hatályának az osztályteremben digitális 
eszközökkel történő felhasználást és az 
oktatási intézmény (különösen hitelesítési 
eljárásokkal) védett hozzáférésű, 
biztonságos elektronikus hálózatán 
keresztüli online felhasználást egyaránt 
magában kell foglalnia. A kivételt vagy a 
korlátozást úgy kell értelmezni, hogy az 
oktatási szemléltetéssel összefüggésben a 
fogyatékossággal élő személyek 
akadálymentességgel kapcsolatos 
különleges igényeire is kiterjedjen.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Előfordulhat, hogy a kulturális 
örökséget ápoló intézmény 
gyűjteményében lévő mű vagy egyéb 
teljesítmény megőrzéséhez annak 
többszörözésére, ebből kifolyólag pedig a 

(18) Előfordulhat, hogy a kulturális 
örökséget ápoló intézmény, a kutatóhely 
vagy az oktatási intézmény
gyűjteményében lévő mű vagy egyéb 
teljesítmény megőrzéséhez annak 



PE592.363v02-00 10/40 AD\1131558HU.docx

HU

jogosultak engedélyére van szükség. A 
kulturális örökséget ápoló intézmények 
feladata, hogy gyűjteményüket megőrizzék 
a jövő nemzedékek számára. A digitális 
technológiák új megoldásokat kínálnak a 
gyűjteményekben tárolt örökség 
megőrzésére, de egyúttal új kihívásokat is 
támasztanak. Ezekre az új kihívásokra 
figyelemmel ki kell igazítani a hatályos 
jogi keretet úgy, hogy az ilyen megőrzési 
cselekmények lehetővé tétele érdekében 
kötelező erejű kivételt kell biztosítani a 
többszörözési jog alól.

többszörözésére, ebből kifolyólag pedig a 
jogosultak engedélyére van szükség. Ezen
intézmények feladata, hogy 
gyűjteményüket megőrizzék a jövő 
nemzedékek számára. A digitális 
technológiák új megoldásokat kínálnak a 
gyűjteményekben tárolt örökség 
megőrzésére, de egyúttal új kihívásokat is 
támasztanak. Ezekre az új kihívásokra 
figyelemmel ki kell igazítani a hatályos 
jogi keretet úgy, hogy az ilyen megőrzési 
cselekmények lehetővé tétele érdekében 
kötelező erejű kivételt kell biztosítani a 
többszörözési jog alól.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények által végzett 
megőrzést illetően, azzal akadályozhatják a 
határokon átnyúló együttműködést és a 
megőrzési módszerek kulturális örökséget 
ápoló intézmények általi megosztását a 
belső piacon, aminek következtében nem 
lesz hatékony az erőforrás-felhasználás.

(19) Ha a tagállamok különböző 
megközelítést követnek a kulturális 
örökséget ápoló intézmények, a 
kutatóhelyek és az oktatási intézmények
által végzett megőrzést illetően, azzal 
akadályozhatják a határokon átnyúló 
együttműködést és a megőrzési módszerek 
megosztását a belső piacon, aminek 
következtében nem lesz hatékony az 
erőforrás-felhasználás. A tagállamok 
lehetővé teszik a bevált gyakorlatok, új 
technológiák és megőrzési módszerek 
határon átnyúló megosztását.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények megőrzés céljából, például 

(20) A tagállamoknak ezért olyan 
kivételről kell gondoskodniuk, amely 
alapján a kulturális örökséget ápoló 
intézmények, kutatóhelyek és oktatási 
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technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat
készítésére kizárólag megőrzés céljából 
van szükség.

intézmények megőrzés céljából, például 
technológiai avulás vagy az eredeti 
hordozóanyagok romlása miatt 
többszörözhetik a gyűjteményük állandó 
részét képező műveket és egyéb 
teljesítményeket. E szervezetek számára 
engedélyezni kellene továbbá a 
szervezeten belüli többszörözést számos 
különböző okból, például biztosítás, 
szerzői jogi engedélyeztetés vagy 
kölcsönzés céljából. Ennek a kivételnek 
lehetővé kell tennie, hogy a mű vagy egyéb 
teljesítmény élettartama során bármikor 
másolatok készüljenek a megfelelő 
eszközzel, módszerrel vagy technológiával 
és a kellő számban, amennyiben a másolat 
készítésére például ilyen többszörözés
céljából van szükség. A többszörözési 
tevékenységeket a tagállamokban működő 
más intézményekkel partnerségben lehet 
végezni.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen irányelv alkalmazásában a 
művek és egyéb teljesítmények akkor 
képezik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény gyűjteményének állandó részét, 
ha példányaik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény tulajdonában vagy állandó 
birtokában vannak, például tulajdonjog 
átruházása vagy engedélyezési 
megállapodás alapján.

(21) Ezen irányelv alkalmazásában a 
művek és egyéb teljesítmények akkor 
képezik a kulturális örökséget ápoló 
intézmény, kutatóintézet vagy oktatási 
intézmény gyűjteményének állandó részét, 
ha példányaik a szervezet tulajdonában 
illetve állandó birtokában vannak, 
tulajdonjog átruházása vagy engedélyezési 
megállapodás alapján, vagy hosszú 
lejáratú kölcsönzésen van náluk.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően 
kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
kereskedelemben már nem kapható 
művekre szóló engedélyek a közös 
jogkezelő szervezet által nem képviselt 
jogosultak jogaira is kiterjedjenek. Az 
ilyen mechanizmusok magukban 
foglalhatnak közös engedélyezést és a 
képviselet vélelmét.

(23) Az ezen irányelvben meghatározott 
keretben a tagállamok rugalmasan, jogi 
hagyományaiknak, gyakorlataiknak és 
körülményeiknek megfelelően 
kiválaszthatják majd azt a mechanizmust, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
kereskedelemben már nem kapható 
művekre szóló engedélyek a közös 
jogkezelő szervezet által egyáltalán nem
vagy nem megfelelően képviselt jogosultak 
jogaira is kiterjedjenek. Az ilyen 
mechanizmusok magukban foglalhatnak 
közös engedélyezést és a képviselet 
vélelmét.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményében lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségére 
tekintettel fontos gondoskodni arról, hogy 
az ezen irányelvvel bevezetett 
engedélyezési mechanizmusok különféle 
művek és egyéb teljesítmények, így 
fényképek, hangfelvételek és audiovizuális 
alkotások esetében rendelkezésre álljanak, 
és a gyakorlatban használhatók legyenek. 
A különböző kategóriájú művek és egyéb 
teljesítmények közzététel és terjesztés 
szempontjából meglévő sajátosságainak 
tükrözése és az említett mechanizmusok 
használhatóságának előmozdítása 
érdekében előfordulhat, hogy a 
tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk az 
engedélyezési mechanizmusok gyakorlati 
alkalmazására vonatkozóan. Helyénvaló 
tehát, hogy a tagállamok ennek során 
egyeztessenek jogosultakkal, 
felhasználókkal és közös jogkezelő 
szervezetekkel.

(25) A kulturális örökséget ápoló 
intézmények gyűjteményében lévő művek 
és egyéb teljesítmények sokféleségére 
tekintettel fontos gondoskodni arról, hogy 
az ezen irányelvvel bevezetett 
engedélyezési mechanizmusok különféle 
művek és egyéb teljesítmények, így 
fényképek, hangfelvételek és audiovizuális 
alkotások esetében rendelkezésre álljanak, 
és a gyakorlatban használhatók legyenek. 
A különböző kategóriájú művek és egyéb 
teljesítmények közzététel és terjesztés 
szempontjából meglévő sajátosságainak 
tükrözése és az említett mechanizmusok 
használhatóságának előmozdítása 
érdekében előfordulhat, hogy a 
tagállamoknak külön követelményeket és 
eljárásokat kell meghatározniuk az 
engedélyezési mechanizmusok gyakorlati 
alkalmazására vonatkozóan. Helyénvaló 
tehát, hogy a tagállamok ennek során 
egyeztessenek jogosultakkal, kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel, 
felhasználókkal és közös jogkezelő 
szervezetekkel.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell meghatározni a sajtókiadvány 
fogalmát, hogy kizárólag a szolgáltató által 
tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából 
kiadott, bármely tömegtájékoztatási 
eszközben időszakosan vagy rendszeresen 
aktualizált, újságírói műveket tartalmazó 
kiadványokat jelentse. Ilyen kiadványok 
például a napilapok, a heti vagy havi 
általános vagy szakfolyóiratok, valamint az 
internetes híroldalak. A tudományos vagy 
akadémiai célú időszakos kiadványokra, 
például a tudományos folyóiratokra nem
vonatkozhat az ezen irányelv alapján a 
sajtókiadványoknak biztosított védelem. Ez 
a védelem a nyilvánossághoz közvetítésnek 
nem minősülő hiperhivatkozásra nem 
terjed ki.

(33) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell meghatározni a sajtókiadvány 
fogalmát, hogy kizárólag a szolgáltató által 
tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából 
kiadott, bármely tömegtájékoztatási 
eszközben időszakosan vagy rendszeresen 
aktualizált, újságírói műveket tartalmazó 
kiadványokat jelentse. Ilyen kiadványok 
például a napilapok, a heti vagy havi 
általános vagy szakfolyóiratok, valamint az 
internetes híroldalak. A tudományos vagy 
akadémiai célú időszakos kiadványokra, 
például a tudományos folyóiratokra is
vonatkozhat az ezen irányelv alapján a 
sajtókiadványoknak biztosított védelem. Ez 
a védelem a nyilvánossághoz közvetítésnek 
nem minősülő hiperhivatkozásra nem 
terjed ki.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A sajtókiadványok kiadóinak 
biztosított jogokat a sajtókiadványok 
többszörözéséhez, közléséhez, illetve azok 
linkjeinek vagy kivonatainak felhasználó 
által saját célra, illetve nem 
nyereségszerzési és nem üzleti céllal 
történő elérhetővé tételéhez való egyéni 
jogok sérelme nélkül kell alkalmazni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
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34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az ezen irányelv értelmében a 
sajtókiadványok kiadóinak biztosított 
jogoknak a digitális felhasználási módok 
tekintetében azonos terjedelműnek kell 
lenniük, mint a 2001/29/EK irányelvben 
meghatározott, többszörözéshez és 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tételhez fűződő jogoknak. Emellett 
ugyanazoknak a kivételekről és 
korlátozásokról szóló rendelkezéseknek 
kell vonatkozniuk rájuk, mint a 
2001/29/EK irányelv szerinti jogokra, 
ideértve az azon irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének d) pontjában a kritikai vagy 
ismertetési céllal történő idézésre 
vonatkozóan megállapított kivételt is.

(34) Az ezen irányelv értelmében a 
sajtókiadványok kiadóinak biztosított 
jogoknak azonos terjedelműnek kell 
lenniük, mint a 2001/29/EK irányelvben 
meghatározott, többszörözéshez és 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tételhez fűződő jogoknak. Emellett 
ugyanazoknak a kivételekről és 
korlátozásokról szóló rendelkezéseknek 
kell vonatkozniuk rájuk, mint a 
2001/29/EK irányelv szerinti jogokra, 
ideértve az azon irányelv 5. cikke (3) 
bekezdésének d) pontjában a kritikai vagy 
ismertetési céllal történő idézésre 
vonatkozóan megállapított kivételt is. Ezen 
irányelvben a sajtókiadványokra 
megállapított védelem abban az esetben is 
alkalmazandó, amikor a tartalmat 
automatikusan, például 
híraggregátorokkal generálják.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A sajtókiadványok kiadóinak ezen 
irányelv értelmében nyújtott védelem nem 
érintheti a szerzők és más jogosultak e 
kiadványokba beépített művekhez és egyéb 
teljesítményekhez fűződő jogait, többek 
között a tekintetben sem, hogy a szerzők és 
más jogosultak milyen mértékben 
hasznosíthatják műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül, amelybe azok beépülnek. A 
sajtókiadványok kiadói ezért szerzőkkel és 
egyéb jogosultakkal szemben nem 
hivatkozhatnak a számukra biztosított 
védelemre. Ez nem érinti az egyrészről a
sajtókiadványok kiadói, másrészről a 
szerzők és más jogosultak között létrejött 

(35) A sajtókiadványok kiadóinak ezen 
irányelv értelmében nyújtott védelem nem 
érintheti a szerzők és más jogosultak e 
kiadványokba beépített művekhez és egyéb 
teljesítményekhez fűződő jogait, többek 
között a tekintetben sem, hogy a szerzők és 
más jogosultak milyen mértékben 
hasznosíthatják műveiket és egyéb 
teljesítményeiket attól a sajtókiadványtól 
függetlenül, amelybe azok beépülnek. A 
sajtókiadványok kiadói ezért szerzőkkel és 
egyéb jogosultakkal szemben nem 
hivatkozhatnak a számukra biztosított 
védelemre. Ez nem érinti az egyrészről a 
sajtókiadványok kiadói, másrészről a 
szerzők és más jogosultak között létrejött 
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szerződéses megállapodásokat. szerződéses megállapodásokat. A
tagállamok biztosítják, hogy a 
sajtókiadványok kiadóit megillető jog 
hasznosításából származó javadalmazás 
méltányos részét az újságíróknak, a 
szerzőknek és más jogosultaknak 
számolják el.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A kulturális és kreatív iparágak a 
növekedés motorjaiként kulcsszerepet 
játszanak Európa újraiparosításában, 
valamint stratégiai helyzetüknek 
köszönhetően tovagyűrűző hatást fejtenek 
ki más ipari ágazatok innovációjára. 
Ezenfelül az ikt területén a kulturális és 
kreatív iparágak az innováció és fejlesztés 
mozogatórugói Európában. Az európai 
kulturális és kreatív ágazatok több mint 
12 millió teljes munkaidős munkahelyet 
biztosítanak, vagyis az uniós munkaerő 
7,5%-át foglalkoztatják, emellett 
megközelítőleg 509 milliárd EUR 
hozzáadott értéket teremtenek GDP-ben 
kifejezve (az EU teljes bruttó hozzáadott 
értékének 5,3%-a). A szerzői és 
szomszédos jogok védelme a kulturális és 
kreatív iparágak bevételeinek központi 
elemét jelenti.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az online tartalompiac működése 
az elmúlt években összetettebbé vált. A 
felhasználók által feltöltött, szerzői joggal 
védett tartalmakat a jogosultak 

(37) Az online tartalompiac működése 
az elmúlt években összetettebbé vált. A 
felhasználók által feltöltött, szerzői joggal 
védett tartalmakat a jogosultak 
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közreműködése nélkül hozzáférhetővé tevő 
online szolgáltatások fellendültek, és a 
tartalmakhoz való online hozzáférés egyik 
fő forrásává váltak. Ez kihatással van a 
jogosultak lehetőségeire a tekintetben, 
hogy eldöntsék, műveik és egyéb 
teljesítményük felhasználható-e, és ha igen, 
milyen feltételek mellett, továbbá hogy 
megfelelő javadalmazásban részesüljenek 
érte.

közreműködése nélkül hozzáférhetővé tevő 
online szolgáltatások fellendültek, és a 
tartalmakhoz való online hozzáférés egyik 
fő forrásává váltak. Ez kihatással van a 
jogosultak lehetőségeire a tekintetben, 
hogy eldöntsék, műveik és egyéb 
teljesítményük felhasználható-e, és ha igen, 
milyen feltételek mellett, továbbá hogy 
megfelelő javadalmazásban részesüljenek 
érte. A kreatív ágazat bevételeiben –
annak ellenére, hogy a felhasználók által 
feltöltött tartalmakat biztosító platformok, 
illetve a tartalomaggregátorok és más 
szolgáltatások révén ma több kreatív 
tartalmat fogyasztunk, mint valaha – nem 
tapasztalható a fogyasztás növekedésének 
megfelelő növekedés. Enne egyik fő 
okaként az értékek átültetését említik, 
amely abból fakad, hogy tisztázatlan ezen 
online szolgáltatások szerzői jogi és 
elektronikus kereskedelmi jogi helyzete. 
Ez egy tisztességtelenül működő piacot 
hozott létre, veszélyeztetve a digitális 
egységes piac fejlődését és annak fő 
szereplőit, nevezetesen a kulturális és 
kreatív iparágakat.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A digitális platformok szélesebb 
körű hozzáférést biztosítanak a kulturális 
és kreatív alkotásokhoz, valamint 
hatalmas lehetőséget kínálnak a 
kulturális és kreatív ágazatok számára új 
üzleti modellek kialakítására. Ezért át kell 
gondolni, hogy a folyamat jogbiztonságát 
hogyan lehet fokozni, illetve hogy a 
jogtulajdonosok érdekeit hogyan lehet 
védeni. Következésképpen rendkívül 
fontos átláthatóságot és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítani. A szerzői 
jogi és szellemi tulajdonjogi keretben a 
jogtulajdonosok védelmét úgy kell 
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biztosítani, hogy az elismerje az értékeket 
és ösztönzőleg hasson az innovációra, a 
kreativitásra, a beruházásra és a 
tartalomelőállításra.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés – 1 bekezdés

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.

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, valamint a 
többszörözésen, 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.

__________________ __________________

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.).

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk rendelkezéseit illetően 
ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív 
szerepet játszik-e, tehát a feltöltött művek 

A 14. cikk rendelkezéseit illetően 
ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív 
szerepet játszik-e, tehát a feltöltött művek 
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és egyéb teljesítmények megjelenítését 
optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e, 
függetlenül az ehhez alkalmazott 
módszerektől.

és egyéb teljesítmények megjelenítését 
optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e, 
függetlenül az ehhez alkalmazott 
módszerektől. Az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatókat kötelezni kell arra, 
hogy engedélyt szerezzenek a szerzői 
joggal védett tartalmakra, függetlenül 
attól, hogy rendelkeznek-e kiadói 
felelősséggel e tartalmakat illetően. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által a 
jogosultaktól megszerzett engedélyeket 
úgy kell tekinteni, hogy lefedik a 
felhasználóik által generált valamennyi 
tartalmat, ideértve azokat a felhasználókat 
is, akik nem üzleti alapú tevékenységet 
folytatnak. Ez jogbiztonságot fog nyújtani 
az ilyen szolgáltatások egyéni felhasználói 
számára, ugyanakkor tisztázza a 
platformok felelősségét is.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés – 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 felhasználók által feltöltött jelentős 
számú, szerzői joggal védett művet és 
egyéb teljesítményt tároló 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. 
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.
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Módosítás 27

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.

(39) Ezen intézkedések hatékony 
végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a 
felhasználók által feltöltött jelentős számú, 
szerzői joggal védett művet és egyéb 
teljesítményt tároló 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 
intézkedések tekintetében a jogosultak 
számára átláthatónak kell lenniük, lehetővé 
téve azok helyénvalóságának értékelését. A 
szolgáltatásoknak különösen a hozott 
intézkedések típusáról, azok 
üzemeltetésének módjáról, valamint a 
jogosultakat megillető tartalmak 
azonosításában való sikerességükről kell 
tájékoztatniuk a jogosultakat. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, 
hogy a jogosultak az őket megillető 
tartalmak megállapodás alapján történő 
felhasználásáról tájékozódjanak az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknál. 
Megfelelő biztosítékokat kell bevezetni 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
alkalmazott intézkedések a 95/46/EK 
irányelvvel, a 2001/58/EK irányelvvel és 
az (EU)2016/679 rendelettel összhangban 
nem sértik a felhasználók alapvető jogait, 
nevezetesen a személyes adatok védelmét, 
valamint az információk fogadásának és 
közlésének szabadságát, különös 
tekintettel arra, hogy a szerzői jogok 
tekintetében kivételek vagy korlátozások 
vonatkozhassanak rájuk.



PE592.363v02-00 20/40 AD\1131558HU.docx

HU

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Bizonyos jogosultaknak, például 
szerzőknek és előadóművészeknek az 
uniós jog alapján harmonizált jogaik 
gazdasági értékének felméréséhez van 
szükségük információkra. Ez különösen 
akkor fordul elő, ha e jogosultak 
javadalmazás ellenében adnak engedélyt, 
vagy ruházzák át jogaikat. Mivel a szerzők 
és az előadóművészek jellemzően 
kedvezőtlenebb szerződéses helyzetben 
vannak az engedély megadásakor vagy 
jogaik átruházásakor, ezért tájékoztatásra 
van szükségük annak felmérésére, hogy 
jogaik az engedélyért vagy átruházásért 
kapott ellenszolgáltatáshoz képest a 
továbbiakban milyen gazdasági értékkel 
rendelkeznek, de gyakran szembesülnek 
átláthatatlan helyzettel. Ezért fontos, hogy 
szerződéses partnereik vagy jogutódjaik 
megosszák velük a megfelelő 
információkat, mivel így lesz a szerzőknek 
és előadóművészeknek járó javadalmazást 
szabályozó rendszer átlátható és 
kiegyensúlyozott.

(40) Bizonyos jogosultaknak, például 
szerzőknek és előadóművészeknek az 
uniós jog alapján harmonizált jogaik 
gazdasági értékének felméréséhez van 
szükségük információkra. Ez különösen 
akkor fordul elő, ha e jogosultak 
javadalmazás ellenében adnak engedélyt, 
vagy ruházzák át jogaikat. Mivel a szerzők 
és az előadóművészek kedvezőtlenebb 
szerződéses helyzetben vannak az engedély 
megadásakor vagy jogaik átruházásakor, 
ezért tájékoztatásra van szükségük annak 
felmérésére, hogy jogaik az engedélyért 
vagy átruházásért kapott 
ellenszolgáltatáshoz képest a továbbiakban 
milyen gazdasági értékkel rendelkeznek, de 
gyakran szembesülnek átláthatatlan 
helyzettel. Ezért fontos, hogy szerződéses 
partnereik és későbbi kedvezményezetteik 
vagy hasznosítóik, valamint jogutódjaik 
megosszák velük a megfelelő 
információkat, mivel így lesz a szerzőknek 
és előadóművészeknek járó javadalmazást 
szabályozó rendszer átlátható és 
kiegyensúlyozott. A jelentéstételi és 
átláthatósági kötelezettségnek a 
határokon átnyúlóan követnie kell a 
művet a hasznosítás minden formájában.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az átláthatósági kötelezettségek 
teljesítésekor figyelembe kell venni a 
különböző tartalomágazatok, valamint az 
egyes ágazatokban tevékenykedő szerzőket 
és előadóművészeket megillető jogok 

(41) Az átláthatósági kötelezettségek 
teljesítésekor figyelembe kell venni a 
különböző tartalomágazatok, valamint az 
egyes ágazatokban tevékenykedő szerzőket 
és előadóművészeket megillető jogok 
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sajátosságait. A tagállamoknak minden 
érdekelttel egyeztetniük kell, mivel ezáltal 
könnyebben meghatározhatják az egyes 
ágazatokra vonatkozó követelményeket. 
Lehetőségként a kollektív tárgyalást is 
mérlegelni kell ahhoz, hogy az érdekeltek 
megállapodásra jussanak az 
átláthatóságról. A jelenleg alkalmazott 
jelentéstételi gyakorlatok átláthatósági 
kötelezettségekhez való igazításához 
átmeneti időszakot kell biztosítani. Az 
átláthatósági kötelezettségeket nem kell a 
közös jogkezelő szervezetekkel kötött 
megállapodásokra alkalmazni, mivel e 
megállapodásokra a 2014/26/EU irányelv 
értelmében már vonatkoznak átláthatósági 
kötelezettségek.

sajátosságait. A tagállamoknak minden 
érdekelttel egyeztetniük kell, mivel ezáltal 
könnyebben meghatározhatják az egyes 
ágazatokra vonatkozó követelményeket, a 
szabványos jelentéstételi kimutatásokat és 
eljárásokat. Lehetőségként a kollektív 
tárgyalást is mérlegelni kell ahhoz, hogy az 
érdekeltek megállapodásra jussanak az 
átláthatóságról. A jelenleg alkalmazott 
jelentéstételi gyakorlatok átláthatósági 
kötelezettségekhez való igazításához 
átmeneti időszakot kell biztosítani. Az 
átláthatósági kötelezettségeket nem kell a 
közös jogkezelő szervezetekkel kötött 
megállapodásokra alkalmazni, mivel e 
megállapodásokra a 2014/26/EU irányelv 
értelmében már vonatkoznak átláthatósági 
kötelezettségek, azzal a feltétellel, hogy a 
tagállamok átültették a 2014/26/EU 
irányelvet, és minden szükséges 
intézkedést megtettek annak biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi közös 
jogkezelő szervezet irányítását hatékony és 
méltányos módon végezzék. A 
tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek a 
jogosultak legjobb érdekében járjanak el, 
biztosítva, hogy pontosan és rendszeresen 
kiosszák a kifizetendő összegeket, és a 
2014/26/EU irányelvet betartva éves 
átláthatósági jelentést készítsenek és 
tegyenek közzé.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A személyes adatoknak az irányelv 
keretében történő minden feldolgozása 
során be kell tartani az alapvető jogokat, 
ideértve a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartására és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke szerinti 
jogot, és meg kell felelni a 95/46/EK35 és a 

(46) A személyes adatoknak az irányelv 
keretében történő minden feldolgozása 
során be kell tartani az alapvető jogokat, 
ideértve a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartására és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke szerinti 
jogot, és meg kell felelni a 95/46/EK35 és a 
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2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek36.

2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek36. A jövőben tiszteletben kell 
tartani az általános adatvédelmi rendelet 
rendelkezéseit, köztük a „személyes 
adatok tárolásának megszüntetéséhez való 
jogot”.

_________________ _________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 
október 24-i 95/46/EK irányelve a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 
281., 1995.11.23., 31–50. o.). Ez az 
irányelv 2018. május 25-én hatályát veszti, 
és a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (az általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1–88. o.) lép a helyébe.

35 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 
október 24-i 95/46/EK irányelve a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 
281., 1995.11.23., 31–50. o.). Ez az 
irányelv 2018. május 25-én hatályát veszti, 
és a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (az általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1–88. o.) lép a helyébe.

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
július 12-i 2002/58/EK irányelve az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37–47. 
o.), a 2006/24/EK és a 2009/136/EK 
irányelvvel módosított, úgynevezett 
elektronikus adatvédelmi irányelv.

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
július 12-i 2002/58/EK irányelve az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37–47. 
o.), a 2006/24/EK és a 2009/136/EK 
irányelvvel módosított, úgynevezett 
elektronikus adatvédelmi irányelv.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Fontos kihangsúlyozni, hogy a 
személyes adatok üzleti célú kezelése 
során fontos az anonimitás. Támogatni 
kell továbbá azt is, hogy az online 
platformok felületeinek használata során 
az legyen az alapértelmezett opció, hogy a 
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személyes adatokat nem osztják meg.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kutatóhely”: egyetem, 
kutatóintézet vagy egyéb olyan szervezet, 
amely elsődlegesen tudományos 
kutatásokat végez, vagy amely a 
tudományos kutatások mellett oktatási 
szolgáltatásokat is nyújt:

1. „kutatóhely”: egyetem – beleértve 
az egyetemekhez csatolt üzleti 
inkubátorházakat – kutatóintézet vagy 
egyéb olyan szervezet, amely elsődlegesen 
tudományos kutatásokat végez, vagy amely 
a tudományos kutatások mellett oktatási 
szolgáltatásokat is nyújt:

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „induló vállalkozás”: ezen irányelv 
alkalmazásában bármely vállalkozás, 
amely kevesebb, mint 10 főt foglalkoztat, 
amelynek éves forgalma vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 
millió eurót, és amelyet az (1) bekezdés 3. 
cikkében meghatározott kivétel 
felhasználását megelőző három évnél nem 
korábban hoztak létre.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „jogszerű hozzáférés”: a 
jogszerűen megszerzett tartalomhoz való 
hozzáférés.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

Szöveg- és adatbányászat Szöveg- és adatbányászat

(1) 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 
azoknak a kutatóhelyeknek, amelyek a 
számukra tudományos kutatás céljából 
jogszerűen hozzáférhető műveken vagy 
egyéb teljesítményeken végzendő szöveg-
és adatbányászathoz többszörözést és 
tartalomkimásolást hajtanak végre.

(1) 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 
azoknak a kutatóhelyeknek, nonprofit 
szervezeteknek és induló 
vállalkozásoknak, amelyek a számukra 
tudományos kutatás céljából jogszerűen 
hozzáférhető műveken vagy egyéb 
teljesítményeken végzendő szöveg- és 
adatbányászathoz többszörözést és 
tartalomkimásolást hajtanak végre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kivétellel ellentétes szerződéses 
rendelkezés érvényesíthetetlen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kivétellel ellentétes szerződéses 
rendelkezés érvényesíthetetlen.

(3) A jogosultak a műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tároló hálózatok vagy 
adatbázisok biztonságának és 
sértetlenségének megőrzése érdekében 
intézkedéseket tehetnek. Ezen 
intézkedések nem léphetik túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

(3) A jogosultak a műveket vagy egyéb 
teljesítményeket tároló hálózatok vagy 
adatbázisok biztonságának és 
sértetlenségének megőrzése érdekében 
intézkedéseket tehetnek. Ezen intézkedések 
nem léphetik túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket, és nem 
akadályozhatják meg vagy nem 
korlátozhatják indokolatlanul a 
kedvezményezetteket abban, hogy az (1) 
bekezdésben meghatározott kivételben 
részesüljenek, valamint azon 
képességükben, hogy a jogosultak által 
kínáltaktól eltérő szöveg- és 
adatbányászati eszközöket fejlesszenek ki.

(4) A tagállamok arra ösztönzik a 
jogosultakat és a kutatóhelyeket, hogy 
közösen fogadjanak el bevált módszereket 
a (3) bekezdésben említett intézkedések 
alkalmazására vonatkozóan.
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(4a) Az (1) bekezdésben említett 
kivétellel élő, szöveg- és adatbányászatot 
végző jogosultaknak olyan intézkedéseket 
kell alkalmazniuk, amelyek biztosítják, 
hogy a szöveg- és adatbányászat folyamán 
szerzett adatokat biztonságos helyen 
tartják és azokat nem tárolják a 
kutatáshoz szükségesnél hosszabb ideig. 
Az (1) bekezdésben említett kivétel nem 
érinti a szerzői jog védelme alá nem 
tartozó tényeken vagy adatokon végzett, 
vagy semmilyen többszörözést vagy 
kimásolást nem igénylő szöveg- és 
adatbányászatot. Az adatbázisok 
jogosultjainak vagy szerzőinek engedélye 
nem szükséges az uniós jogszabályok 
szerinti kivételek hatálya alá tartozó 
időleges többszörözési cselekmények 
esetében, és azon kimásolási 
cselekmények esetében sem, amelyek az 
adatbázis tartalmához való hozzáféréshez 
és annak szokásos használatához a 
jogszerű felhasználó számára 
szükségesek.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivételt vagy 
korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 
irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 
irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 
cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott jogok alól, 
hogy lehetővé tegyék a művek és egyéb 
teljesítmények oktatási szemléltetés 
kizárólagos céljára való digitális 
felhasználását az elérendő nem üzleti cél 
által indokolt mértékben, feltéve, ha a 
felhasználás:

(1) A tagállamok kivételt vagy 
korlátozást biztosítanak a 2001/29/EK 
irányelv 2. és 3. cikkében, a 96/9/EK 
irányelv 5. cikkének a) pontjában és 7. 
cikkének (1) bekezdésében, a 2009/24/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 11. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott jogok alól, 
hogy lehetővé tegyék a művek és egyéb 
teljesítmények oktatási szemléltetés vagy 
tudományos kutatás kizárólagos céljára 
való digitális felhasználását az elérendő 
nem üzleti cél által indokolt mértékben, 
feltéve, ha a felhasználás:
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) oktatási intézmény helyiségeiben
vagy kizárólag az oktatási intézmény 
tanulói vagy hallgatói, illetve oktatói által 
hozzáférhető, biztonságos elektronikus 
hálózaton belül történik;

a) oktatási intézmény tanulási terében
vagy a tagállam által elismert, 
tanúsítvánnyal rendelkező oktatási 
program keretében, továbbá kulturális 
örökséget ápoló intézmény vagy 
kutatóhely tanulási terében vagy 
kizárólag bejegyzett tanulóik és oktatóik
által hozzáférhető, biztonságos 
elektronikus hálózaton belül történik;

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek élnek az első 
albekezdésben foglalt rendelkezéssel, 
kötelesek megtenni a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
oktatási intézmények számára az (1) 
bekezdésben leírt cselekményekre szóló 
engedélyek megfelelő mértékben 
hozzáférhetőek és ismertek legyenek.

Azok a tagállamok, amelyek élnek az első 
albekezdésben foglalt rendelkezéssel, 
kötelesek megtenni a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
oktatási intézmények számára az (1) 
bekezdésben leírt cselekményekre szóló 
engedélyek – egy könnyen elérhető 
adatbázison keresztül – megfelelő 
mértékben hozzáférhetőek és ismertek 
legyenek.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műveknek és egyéb 
teljesítményeknek az e cikk szerint 
elfogadott nemzeti jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban, oktatási 
szemléltetés kizárólagos céljára, 

(3) A műveknek és egyéb 
teljesítményeknek az e cikk szerint 
elfogadott nemzeti jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban, oktatási 
szemléltetés vagy tudományos kutatás 
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biztonságos elektronikus hálózaton 
keresztül történő felhasználása úgy 
tekintendő, hogy kizárólag az oktatási 
létesítmény székhelye szerinti tagállamban 
történik.

kizárólagos céljára, biztonságos 
elektronikus hálózaton keresztül történő 
felhasználása úgy tekintendő, hogy 
kizárólag az oktatási létesítmény, a 
tanúsítvánnyal rendelkező oktatási 
program, a kulturális örökséget ápoló 
intézmény vagy a kutatóhely székhelye 
szerinti tagállamban történik.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, a 
2009/24/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában, valamint ezen 
irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott jogok alól, ezzel lehetővé 
téve, hogy a kulturális örökséget ápoló 
intézmények a gyűjteményük állandó 
részét képező művek és egyéb 
teljesítmények megőrzésének kizárólagos 
céljára, a megőrzéshez szükséges 
mértékben, bármilyen formátumban vagy 
hordozóanyagon másolatokat készítsenek.

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, a 
2009/24/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában, valamint ezen 
irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott jogok alól, ezzel lehetővé 
téve, hogy a kulturális örökséget ápoló 
intézmények, a kutatóhelyek és az oktatási 
intézmények a gyűjteményük állandó 
részét képező művek és egyéb 
teljesítmények megőrzésének kizárólagos 
céljára, a megőrzéshez szükséges 
mértékben, bármilyen formátumban vagy 
hordozóanyagon másolatokat készítsenek, 
valamint a szervezeten belül többszörözést 
végezzenek a közérdekű küldetésük 
végrehajtásával összefüggő célból.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a jogosultakkal, a közös 
jogkezelő szervezetekkel és a kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel egyeztetve 
biztosítják, hogy a művek és egyéb 

A tagállamok a jogosultakkal, a közös 
jogkezelő szervezetekkel és a kulturális 
örökséget ápoló intézményekkel egyeztetve 
biztosítják, hogy a művek és egyéb 
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teljesítmények (1) bekezdés szerinti 
engedélyezhetőségének megállapításához 
használt követelmények ne lépjék túl a 
szükséges és észszerű mértéket, és ne 
zárják ki a lehetőséget egész gyűjtemények 
kereskedelemben már nem kaphatónak 
tekintett minősítésére, ha észszerűen 
feltételezhető, hogy a gyűjtemény részét 
képező összes mű vagy egyéb teljesítmény 
kereskedelemben már nem kapható.

teljesítmények (1) bekezdés szerinti 
engedélyezhetőségének megállapításához 
használt követelmények ne lépjék túl a 
szükséges és észszerű mértéket, és ne 
zárják ki a lehetőséget egész gyűjtemények 
kereskedelemben már nem kaphatónak 
tekintett minősítésére, ha észszerűen 
feltételezhető, hogy a gyűjtemény részét 
képező összes mű vagy egyéb teljesítmény 
kereskedelemben már nem kapható. Abban 
az esetben, ha nincs közös jogkezelő 
szervezet vagy az nem megfelelően 
képviseli a jogosultak jogait, a 
tagállamoknak a kulturális örökséget 
ápoló intézmények, a kutatóhelyek és a –
formális és nem formális – oktatási 
intézmények esetében kivételt kell tenniük 
a már nem forgalmazott művek nem üzleti 
célú terjesztésére, nyilvánossághoz 
közvetítésére és hozzáférhetővé tételére 
vonatozóan. A tagállamoknak megfelelő 
díjazásról kell gondoskodniuk a 
jogosultak jogos érdekeinek indokolatlan 
károsításának ellentételezésére, és 
biztosítaniuk kell, hogy minden jogosult 
bármikor kifogást emelhessen művei 
felhasználásával szemben.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználókat, a jogosultakat, illetve az 
esetleges egyéb érdekelteket képviselő 
szervezetek ágazatonként rendszeresen 
párbeszédet folytassanak egymással a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési mechanizmusok 
jelentőségének és használhatóságának 
fokozása, az e fejezetben említett, 
különösen közzétételi intézkedésekkel 
összefüggésben a jogosultak 
rendelkezésére álló védintézkedések 
eredményessége, valamint a 7. cikk (2) 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználókat, a jogosultakat, illetve az 
esetleges egyéb érdekelteket képviselő 
szervezetek ágazatonként rendszeresen 
párbeszédet folytassanak egymással a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési mechanizmusok 
jelentőségének és használhatóságának 
fokozása, ezen belül is a kulturális 
örökséget ápoló intézmények 7. és 8. cikk 
szerinti tevékenységeinek észszerű 
engedélyezése hiányához kapcsolódó 
problémák megoldása, az e fejezetben 
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bekezdésének második albekezdésében 
említett követelmények meghatározásának 
támogatása céljából.

említett, különösen közzétételi 
intézkedésekkel összefüggésben a 
jogosultak rendelkezésére álló 
védintézkedések eredményessége, valamint 
a 7. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésében említett követelmények 
meghatározásának támogatása céljából.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sajtókiadványok védelme a digitális 
felhasználást illetően

Sajtókiadványok védelme

Indokolás

A nyomtatott kiadásoknak a digitális kiadásokkal azonos védelmet kell biztosítani. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a digitális és a nem digitális felhasználás tekintetében egyaránt 
biztosítsák ezek a jogokat, és törölni kell minden olyan megfogalmazást, amely kizárja a nem 
digitális felhasználást.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 a 
sajtókiadványaik felhasználásához.

Indokolás

A nyomtatott kiadásoknak a digitális kiadásokkal azonos védelmet kell biztosítani. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a digitális és a nem digitális felhasználás tekintetében egyaránt 
biztosítsák ezek a jogokat, és törölni kell minden olyan megfogalmazást, amely kizárja a nem 
digitális felhasználást.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e bekezdésben említett jogok 
nem terjednek ki a hiperhivatkozásra, 
mivel az nem minősül nyilvánossághoz 
történő közvetítésnek.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
sajtókiadványok kiadóit megillető jogok 
hasznosításából származó bevételek 
tisztességes részét az újságíróknak 
számolják el.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben egy szerző valamely jogát 
kiadóra átruházta vagy számára 
engedélyezte, akkor ez a kiadó ennek 
alapján és az átruházás vagy engedélyezés 
mértékében jogosultnak minősüljön. Így 
ez az átruházás vagy engedélyezés 
megfelelő jogalapot teremt arra, hogy a 
műnek az átruházott vagy engedélyezett 
jog alóli kivétel, jogszabályban előírt 
közös engedélyezés vagy e jog korlátozása 
alapján történő felhasználásáért járó 
ellenszolgáltatásból részesedést követeljen.



AD\1131558HU.docx 31/40 PE592.363v02-00

HU

Módosítás 48

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 jelentős számú művet és egyéb 
teljesítményt tároló és hozzáférhetővé tevő, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általi 
használata

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) A felhasználók által feltöltött 
jelentős számú, szerzői jogi védelem alá 
tartozó művet és egyéb teljesítményt tároló 
és nyilvánosan hozzáférhetővé tevő, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók –
amennyiben a tárolásra és a hozzáférésre 
vonatkozó rendelkezés tevékenységük 
szerves részét képezi –, a jogosultakkal 
együttműködve olyan megfelelő és 
arányos 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. A jogosultak kérésére a 
szolgáltatók megfelelően tájékoztatják őket
az intézkedések működéséről és 
bevezetéséről, valamint adott esetben 
megfelelő jelentést kell tenniük a művek és 
egyéb teljesítmények felismeréséről és 
használatáról.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az abban a bekezdésben 
említett intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel. Ezek a 
mechanizmusok különösen azt biztosítják, 
hogy ha az (1) bekezdésben említett 
tartalom eltávolítása nem indokolt, a 
szóban forgó tartalmat észszerű időn belül 
visszahelyezzék az internetre.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(3) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben adott esetben elősegíti
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 
jogosultak között az érdekeltek 
párbeszédén keresztüli együttműködést az 
(1) bekezdésben szereplő intézkedésekre 
vonatkozó bevált módszerek
meghatározása érdekében, figyelembe véve 
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
fényében.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) Azoknak az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatóknak, amelyek a 
felhasználóik által feltöltött, szerzői joggal 
védett műveket és egyéb teljesítményeket 
tárolnak és tesznek nyilvánosan 
hozzáférhetővé, és amelyek tevékenységei 
túlmutatnak a fizikai létesítmények puszta 
biztosításán és az ilyen műveket vagy 
egyéb teljesítményeket feltöltő 
felhasználóik által kezdeményezett 
nyilvánossághoz közvetítésen, 
engedélyezési megállapodást kell kötniük 
a jogosultakkal a nyilvánossághoz 
közvetítési és a többszörözési jogok 
tekintetében egyaránt, kivéve, ha 
jogosultak a 2000/31/EK irányelv 14. 
cikkében biztosított, felelősség alóli 
mentességre.
(2) A 2000/31/EK irányelv 14. cikkében 
biztosított, felelősség alóli mentesség nem 
vonatkozik az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó azon 
szolgáltatók tevékenységére, amelyek 
védett műveket és egyéb teljesítményeket 
tesznek a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé és aktív szerepet játszanak 
többek között a feltöltött művek vagy 
egyéb teljesítmények bemutatásának 
optimalizálása vagy azok promóciója 
révén.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
engedélyezési megállapodásokat úgy kell 
tekinteni, hogy azok kiterjednek a fent 
említett, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók felhasználóinak 
tevékenységeire is, feltéve, hogy a 
felhasználók nem szakmai alapon 
tevékenykednek.
(4) A felhasználók által feltöltött jelentős 
számú, szerzői joggal védett művet és 
egyéb teljesítményt tároló és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a jogosultakkal 
együttműködve olyan intézkedéseket 
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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 
időben megfelelő jelentést kell tenniük a 
művek és egyéb teljesítmények 
felismeréséről és használatáról.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a (4) 
bekezdésben említett szolgáltatók életbe 
léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben a (4) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával 
összefüggésben jogvita merül fel.
(6) Azok az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók, amelyek a (4) bekezdésben 
említett intézkedéseket hoznak, biztosítják, 
hogy ezek az intézkedések teljes 
mértékben megfeleljenek a 2000/31/EK 
irányelv 15. cikkének és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának.
(7) A tagállamok adott esetben elősegítik 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a 
jogosultak között az érdekeltek 
párbeszédén keresztül megvalósuló 
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.
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerzők, illetve az előadóművészek 
műveik, illetve előadásaik hasznosításáról 
– különösen a hasznosítás módjáról, a 
keletkezett bevételről és a fizetendő 
javadalmazásról – rendszeresen és az egyes 
ágazatok sajátosságait figyelembe véve a 
kellő időben megfelelő és kielégítő 
tájékoztatást kapjanak azoktól, akikre 
jogaikat átruházták vagy akik számára 
azokat engedélyezték.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerzők, illetve az előadóművészek műveik
–ideértve a tudományos műveket is –, 
illetve előadásaik hasznosításáról és 
promotálásáról – különösen a promotálás, 
a hasznosítás módjáról, a keletkezett 
bevételről és a fizetendő javadalmazásról –
rendszeresen és az egyes ágazatok 
sajátosságait figyelembe véve a kellő 
időben pontos, megfelelő és kielégítő 
tájékoztatást kapjanak azoktól, akikre 
jogaikat átruházták vagy akik számára 
azokat engedélyezték, ideértve a jogok 
későbbi kedvezményezettjeit és 
hasznosítóit is.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségnek arányosnak és 
hatékonynak kell lennie, és megfelelő
szintű átláthatóságot kell biztosítania 
minden ágazatban. Azokban az esetekben 
viszont, amikor a kötelezettségből eredő 
adminisztratív teher aránytalanul nagy 
lenne a mű, illetve az előadás 
hasznosításából származó bevételhez 
képest, a tagállamok kiigazíthatják az (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettséget, feltéve 
hogy a kötelezettség hatékony marad, és 
megfelelő szintű átláthatóságot biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségnek arányosnak és 
hatékonynak kell lennie, és magas szintű 
átláthatóságot kell biztosítania minden 
ágazatban, valamint biztosítania kell a 
szerzők és előadóművészek ellenőrzéshez 
való jogát. Azokban az esetekben viszont, 
amikor a kötelezettségből eredő 
adminisztratív teher aránytalanul nagy 
lenne a mű, illetve az előadás 
hasznosításából származó bevételhez 
képest, a tagállamok kiigazíthatják az (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettséget, feltéve 
hogy a kötelezettség hatékony és 
végrehajtható marad, és megfelelő szintű 
átláthatóságot biztosít.
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érdekeltek párbeszédén keresztül 
ágazatspecifikus standard jelentéstételi 
kimutatásokat és eljárásokat dolgozzanak 
ki.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk

A szerzők és előadóművészek méltányos 
javadalmazáshoz való elidegeníthetetlen 

joga

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a szerzők és előadóművészek átruházzák 
vagy átengedik a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tétel jogát, megőrizzék azt 
a jogukat, hogy méltányos javadalmazást 
kapjanak a műveik hasznosításából 
származó bevételekből.

(2) A szerzőt vagy az előadóművészt 
műve hozzáférhetővé tétele ellenében 
megillető méltányos javadalmazáshoz való 
jog elidegeníthetetlen, és amelyről nem 
lehet lemondani.

(3) A szerzők vagy az előadóművészek 
műveinek hozzáférhetővé tétele ellenében 
járó méltányos javadalmazáshoz való jog 
kezelését közös jogkezelő szervezeteikre 
bízzák, kivéve akkor, ha más közös 
megállapodások, köztük önkéntes közös 
jogkezelési megállapodások garantálják 
ezt a javadalmazást a szerzők, az 
audiovizuális szerzők és az 
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előadóművészek számára hozzáférhetővé 
tételi joguk ellenében.

(4) A méltányos javadalmazást a közös 
jogkezelő szervezetek szedik be a műveket 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tevő információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóktól.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a szerzők és 
az előadóművészek jogosultak legyenek 
további megfelelő javadalmazást kérni 
attól a féltől, akivel a jogok hasznosításáról 
szerződést kötöttek, amennyiben az 
eredetileg kialkudott javadalmazás 
aránytalanul alacsony a művek vagy 
előadások hasznosításából származó 
bevételekhez és előnyhöz képest.

A tagállamok biztosítják, hogy a szerzők és 
az előadóművészek, vagy az általuk 
kijelölt képviselők jogosultak legyenek 
további méltányos javadalmazást kérni 
attól a féltől, akivel a jogok hasznosításáról 
szerződést kötöttek, amennyiben az 
eredetileg kialkudott javadalmazás 
aránytalanul alacsony a művek vagy 
előadások hasznosításából származó 
bevételekhez és előnyhöz képest.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk

A jogok visszaszállását biztosító 
mechanizmus

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
folyamatos fizetési kötelezettséget 
meghatározó szerződéses viszonyban lévő 
szerzők és előadóművészek felmondhassák 
a szerződést, amelynek révén engedélyt 
adtak vagy átruházták jogaikat, ha 
egyáltalán nem hasznosítják műveiket és 
előadásaikat, tartósan elmulasztják 
kifizetni a megállapodás szerinti 
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javadalmazást vagy teljességgel hiányzik a 
jelentéstétel és az átláthatóság.

(2) A jogok átruházására vagy 
engedélyezésére vonatkozó szerződés 
felmondásának a joga akkor 
gyakorolható, ha azt követően, hogy az 
előadóművész vagy szerző értesítést 
küldött felmondási szándékáról, a 
szerződő fél egy éven belül nem teljesíti a 
megállapodás szerinti javadalmazás 
kifizetésére vonatkozó szerződéses 
kötelezettségeit. A mű hasznosításának 
elmaradását és a jelentéstétel és
átláthatóság teljes hiányát illetően a jogok 
átruházására vagy engedélyezésére 
vonatkozó szerződés felmondásának a 
joga akkor gyakorolható, ha a szerződő fél 
nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit öt 
éven belül azt követően, hogy az 
előadóművész vagy szerző értesítést 
küldött felmondási szándékáról.

(3) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
nem alkalmazandó, ha a szerző, illetve az 
előadóművész teljes műhöz, illetve 
előadáshoz való hozzájárulása nem 
jelentős.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 
14. cikk szerinti átláthatósági 
kötelezettséggel, illetve a 15. cikk szerinti 
szerződéskiigazítási mechanizmussal 
kapcsolatos jogvitákat önkéntes, alternatív 
vitarendezési eljárás keretében lehessen 
rendezni.

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 
14. cikk szerinti átláthatósági 
kötelezettséggel, illetve a 15. cikk szerinti 
szerződéskiigazítási mechanizmussal 
kapcsolatos jogvitákat önkéntes, alternatív 
vitarendezési eljárás keretében lehessen 
rendezni. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerzők és az előadóművészek a jogvitákat 
név nélkül, egy felhatalmazott személyen 
vagy szervezeten keresztül is 
rendezhessék.
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