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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 

használatáról. 

(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. Ezeknek a megfelelő és arányos 

intézkedéseknek egy konstruktív és 

átlátható, széles körű párbeszédre épülő 

megállapodásból, valamint a tagállamok 

online tartalommegosztó szolgáltatóival, 

felhasználói képviseleti szervezeteivel és a 

szerzők, alkotók és előadóművészek 

képviseleti szervezeteivel vagy a szerzői jog 

egyéb jogosultjaival folytatott 

együttműködésből kell fakadniuk. Ezek az 

intézkedések semmilyen körülmények 
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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, az előadóművészeket és az 

összes felhasználót az intézkedések 

működését és bevezetését érintő összes 

szükséges információról, valamint a 

művek és egyéb teljesítmények 

felismeréséről és használatáról. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) bekezdésben említett szolgáltatók 

életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 

jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 

a felhasználók igénybe vehetnek, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

intézkedések alkalmazásával 

összefüggésben jogvita merül fel. 

(2) A tagállamok olyan panaszkezelési 

és jogorvoslati mechanizmusokat 

biztosítanak, amelyeket a az érdekelt felek 

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 előadóművészek számára. A 

tagállamoknak elő kell mozdítaniuk olyan 

intézkedések kidolgozását és 

megerősítését, amelyek védik a 

leggyengébb feleket – a szerzőket, 

alkotókat, előadóművészeket és 

felhasználókat – 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 tartalomfelismerő technológiák 

meghatározása érdekében, figyelembe 

véve többek között a szolgáltatások 
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jellegét, a technológiák rendelkezésre 

állását és azok hatékonyságát a 

technológiai fejlődés fényében. 

Or. pt 
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  A szerzők, alkotók és előadóművészek 

méltányos javadalmazáshoz való joga 

 (1) A szerzők, alkotók és előadóművészek 

jogosultak arra, hogy méltányos 

javadalmazásban részesüljenek azért a 

munkáért, amelyet a jelen irányelv szerint 

kötött szerződések keretében végeznek. Ez 

minden ágazatban megállapodások, 

többek között kollektív szerződések révén 

valósítható meg. 

 (2) A méltányos javadalmazást nem a 

felhasználókra terhelt költségeken 

keresztül kell megvalósítani.  

 (3) A szerzők, alkotók és előadóművészek 

méltányos javadalmazásának olyan 

tagállami intézkedésekből kell fakadnia, 

amelyek lehetővé teszik azoknak az 

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. 

Or. pt 

 

 


