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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (37a) Egyes információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokat arra terveztek, 

hogy szokásos használatuk keretében 

hozzáférést biztosítsanak a felhasználóik 

által feltöltött, szerzői joggal védett 

tartalmakhoz vagy egyéb teljesítményhez. 

Az online tartalommegosztó szolgáltató 

ezen irányelv szerinti meghatározásának 

olyan, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatókat kell magában foglalnia, 

amelyek egyik fő célja a felhasználóik 

által feltöltött vagy elérhetővé tett, szerzői 

joggal védett tartalmak tárolása és 

nyilvános hozzáférhetővé tétele vagy 

közvetítése, valamint azok optimalizálása 

a puszta tároláson túlmenően, ezen belül 

többek között a feltöltött művek vagy 

egyéb teljesítmények népszerűsítése, 

célzott megjelenítése, címkézése, 

bemutatásra való kiválasztása és 

összeállítása – a felhasznált eszköztől 

függetlenül –, tehát valamilyen aktív 

közreműködés. Az online 

tartalommegosztó szolgáltatók ezen 

irányelv szerinti meghatározásába nem 

tartozhatnak bele a nem üzleti 

minőségben eljáró szolgáltatók, például az 

online enciklopédiák, továbbá az olyan 

online szolgáltatók, amelyeknél a 

tartalmak feltöltése valamennyi érintett 
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jogosult engedélyével történik, például az 

oktatási vagy tudományos adattárak. Az 

egyéni felhasználásra, közvetlen nyilvános 

hozzáférés nélkül felhőszolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók, a nyílt forráskódú 

szoftverek fejlesztésére irányuló 

platformok, valamint a fő tevékenységként 

fizikai áruk online kiskereskedelmével 

foglalkozó online piacterek ezen irányelv 

értelmében nem minősülnek online 

tartalommegosztó szolgáltatóknak. 

Or. en 
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(38) 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. 

(38) Az online tartalommegosztó 

szolgáltatók a nyilvánossághoz való 

közvetítést végeznek, ezért felelősséggel 

tartoznak a tartalmaikért. Aktív 

szerepükből adódóan méltányos és 

megfelelő engedélyezési 

megállapodásokat kell kötniük az ezt kérő 

jogosultakkal. Ezért rájuk a szerzői joggal 

kapcsolatos jogszabályok tekintetében 

nem vonatkozhat a 2000/31/EK irányelv34 

14. cikkében biztosított, felelősség alóli 

mentesség. 

A 14. cikk rendelkezéseit illetően 

ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív 

szerepet játszik-e, tehát a feltöltött művek 

és egyéb teljesítmények megjelenítését 

optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e, 

függetlenül az ehhez alkalmazott 

módszerektől. 

Az online tartalommegosztó szolgáltatók 

felelőssége nem terjedhet ki a 

hiperhivatkozások sajtókiadványokkal 

összefüggő alkalmazására, amint azt ezen 

irányelv meghatározza. 

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 

A jogosult nem kötelezhető engedélyezési 

megállapodás kötésére. 
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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. 

 Ha engedélyezési megállapodások 

kötésére kerül sor, azoknak azonos 

terjedelemben és hatállyal tartalmazniuk 

kell a felhasználók felelősségét is, 

amennyiben nem üzleti minőségben 

járnak el. 

 Az online tartalommegosztó 

szolgáltatóknak az engedélyezési 

megállapodások működése érdekében 

megfelelő és arányos intézkedéseket kell 

tenniük a felhasználóik által feltöltött 

művek és egyéb teljesítmények 

védelmének biztosítására. Ezek az 

intézkedések különféle formákat 

ölthetnek, többek között emberi 

felülvizsgálatot és hatékony 

technológiákat tartalmazhatnak és/vagy 

ötvözhetnek. 

 A jogosultakkal kötött megállapodás 

hiányában az online tartalommegosztó 

szolgáltatóktól továbbá észszerűen 

elvárható, hogy a jogosultak által 

azonosított, szerzői vagy szomszédos 

jogokat megsértő műveket vagy egyéb 

teljesítményeket haladéktalanul 

eltávolítsák, illetve olyan megfelelő és 

arányos intézkedéseket hozzanak, amelyek 

eredményeként az azokkal kapcsolatos 

szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Az 

ilyen intézkedések azonban nem 

vezethetnek a felhasználók által feltöltött, 

nem jogsértő művek vagy egyéb 

teljesítmények elérhetetlenné válásához. 

Az ezen irányelv értelmében megtett 

intézkedések nem alkalmazhatók a 

jogosultakkal együttműködésben 

meghatározott 
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paramétereken/kritériumokon túlmenően. 

A jogosultak felelősséggel tartoznak az 

ezen irányelv értelmében megtett 

intézkedésekkel kapcsolatos 

visszaélésekért, illetve azok indokolatlan 

alkalmazásáért.  

__________________ __________________ 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

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

piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

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

16. o.). 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

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

piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

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

16. o.). 

Or. en 
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(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) Az intézkedések működéséhez 

elengedhetetlen az online 

tartalommegosztó szolgáltatók és a 

jogosultak közötti együttműködés. A 

jogosultaknak különösen át kell adniuk az 

online tartalommegosztó szolgáltatók 

részére az ahhoz szükséges releváns 

információkat, hogy az intézkedések 

alkalmazásakor azonosítani tudják a 

jogosultakat megillető tartalmakat. A 

szolgáltatóknak az alkalmazott 

intézkedések tekintetében a jogosultak 

számára átláthatónak kell lenniük, 

lehetővé téve azok helyénvalóságának 

értékelését. Annak elkerülése érdekében, 

hogy az induló vállalkozásokra és kkv-kra 

túlzottan nagy teher háruljon, az 

intézkedéseknek arányban kell állniuk 

azok eszközeivel és méretével. A 

végrehajtott intézkedések arányosságának 

és hatékonyságának értékelésekor 

megfelelően figyelembe kell venni a 

technológiai korlátokat és korlátozásokat, 

a kapcsolódó költségeket, a szolgáltatások 

felhasználói által feltöltött 

művek/tartalmak vagy egyéb 

teljesítmények mennyiségét vagy típusát, 

valamint a művek/tartalmak mennyiségét 

vagy a szolgáltatás méretét. A 2000/31/EK 

irányelv 15. cikkének megfelelően – adott 
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esetben – a szolgáltatók által alkalmazott 

intézkedések nem jelenthetnek általános 

nyomonkövetési kötelezettséget, és annak 

biztosítására kell korlátozódniuk, hogy a 

meghatározott és megfelelően bejelentett, 

szerzői joggal védett művek vagy egyéb 

teljesítmények tekintetében a 

szolgáltatásaik semmiféle jogosulatlan 

felhasználás céljára nem elérhetőek. Az 

ilyen intézkedések végrehajtásakor a 

szolgáltatóknak továbbá megfelelő 

egyensúlyt kell teremteniük a 

felhasználók és a jogosultak alapvető 

jogai között az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának megfelelően. Az intézkedések 

nem sérthetik a kivételek és korlátozások 

jogszerű alkalmazását. Az alkalmazott 

intézkedések nem követelhetik meg a 

tartalmat feltöltő egyéni felhasználók 

személyazonosságának megállapítását a 

panaszkezelési és jogorvoslati 

mechanizmus megfelelő működéséhez 

szigorúan szükséges mértéken felül, és az 

egyéni felhasználókra vonatkozóan az 

(EU) 2016/679 rendelettel1a és a 

2002/58/EK irányelvvel1b összhangban 

nem járhatnak adatkezeléssel. 

 Mivel az online tartalommegosztó 

szolgáltatók által ezen irányelv 

végrehajtása során alkalmazott 

intézkedések negatív vagy aránytalan 

hatással lehetnek a felhasználók által 

feltöltött vagy bemutatott jogszerű 

tartalomra, különösen amikor az érintett 

tartalom kivétel vagy korlátozás hatálya 

alá esik, az online tartalommegosztó 

szolgáltatóktól meg kell követelni, hogy 

panaszkezelési mechanizmust kínáljanak 

azon felhasználók javára, akiknek a 

tartalmát az intézkedések érintik. E 

mechanizmusnak lehetővé kell tennie a 

felhasználó számára, hogy 

megbizonyosodjon arról, hogy az érintett 

tartalom miért képezte intézkedések 

tárgyát, és tartalmaznia kell a vonatkozó 

kivételekről és korlátozásokról szóló 

alapinformációkat. A mechanizmusnak 
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minimumszabályokat kell előírnia 

panaszok esetére annak biztosítása 

érdekében, hogy elegendő információ 

álljon rendelkezésre a panaszok 

kivizsgálásához és kezeléséhez. A 

tagállamok által kijelölt megbízott 

harmadik félnek észszerű időn belül 

válaszolnia kell a beérkező panaszokra. 

Amennyiben az intézkedések 

indokolatlannak bizonyulnak, a 

jogorvoslati mechanizmusért felelős 

platformoknak vagy megbízott harmadik 

félnek szükségtelen késedelem nélkül 

korrekciós intézkedést kell tenniük. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. cikk 13. cikk 

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 2001/29/EK irányelv 3. cikke (1) 

és (2) bekezdésének sérelme nélkül az 

online tartalommegosztó szolgáltatók 

közvetítést végeznek a nyilvánosság 

számára, és tisztességes és megfelelő 

engedélyezési megállapodást kötnek az ezt 

kérő jogosultakkal. Az online 

tartalommegosztó szolgáltatók és a 

jogosoultak között kötött ilyen 

engedélyezési megállapodások kiterjednek 

az e szolgáltatásokat felhasználók által 

feltöltött művek feletti felelősségre, 

amennyiben e felhasználók nem 

kereskedelmi célból járnak el, illetve nem 

ők a művek jogosultjai vagy azok 

képviselői. 

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 

1. A (-1) bekezdésben említett online 

tartalommegosztó szolgáltatók a 

jogosultakkal együttműködve olyan 

megfelelő és arányos intézkedéseket 

hoznak, amelyekkel biztosítható a 

jogosultakkal a műveik vagy egyéb 
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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. 

teljesítményük e szolgáltatásokon 

keresztüli felhasználására kötött 

engedélyezési megállapodások betartása. 

 A jogosultakkal kötött engedélyezési 

megállapodás hiányában az online 

tartalommegosztó szolgáltatók a 

jogosultak által azonosított, szerzői joggal 

védett műveket vagy egyéb 

teljesítményeket elérhetetlenné teszik vagy 

haladéktalanul eltávolítják 

szolgáltatásaikból, és megfelelő és 

arányos intézkedéseket hoznak az ilyen 

művek vagy egyéb teljesítmények jövőbeni 

elérhetőségének megakadályozása 

érdekében. A szolgáltatók által e célból 

megtett intézkedések nem akadályozhatják 

a nem jogsértő vagy nem szerzői joggal 

védettként azonosított művek vagy egyéb 

teljesítmények elérését, beleértve a szerzői 

joggal kapcsolatos kivétel alá eső 

tartalmakat. 

 A tagállamok biztosítják, hogy az online 

tartalommegosztó szolgáltatók a 

jogosultak által erre vonatkozóan nyújtott 

információk alapján alkalmazzák az ilyen 

intézkedéseket. Az említett intézkedések 

hatékony működése érdekében a 

jogosultak átadják az online 

tartalommegosztó szolgáltatók részére 

ezen információkat. 
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 Az online tartalommegosztó szolgáltatók 

átlátható módon tájékoztatják a 

jogosultakat az alkalmazott 

intézkedésekről, azok végrehajtásáról, 

valamint adott esetben rendszeresen 

beszámolnak a művek és egyéb 

teljesítmények felhasználásáról. 

 A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 

bekezdésben említett intézkedések 

arányosak legyenek, figyelembe véve 

többek között a szolgáltatások jellegét és 

méretét, a technológiák rendelkezésre 

állását és azok hatékonyságát a 

technológiai fejlődés fényében, és 

megfelelő egyensúlyt teremtenek a 

felhasználók és a jogosultak alapvető 

jogai között, beleértve az uniós 

jogszabályokban foglalt kivételekkel és 

korlátozásokkal összefüggő jogokat, 

illetve az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 11. cikkében meghatározott 

jogokat, valamint a 2000/31/EK irányelv 

15. cikkének megfelelően – adott esetben 

– nem írnak elő általános kötelezettséget 

az online tartalommegosztó szolgáltatók 

számára az általuk továbbított vagy tárolt 

információk nyomon követésére 

vonatkozóan. 

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 szerzői jogokra vonatkozó 

kivételek és korlátozások gyakorlásával 

való visszaélés vagy korlátozás megelőzése 

érdekében a tagállamok biztosítják, hogy 

az (1) bekezdésben említett szolgáltatók 

életbe léptetnek olyan hatékony és gyors 

panaszkezelési és jogorvoslati 

mechanizmusokat, amelyeket a 

felhasználók igénybe vehetnek, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

intézkedések alkalmazásával 

összefüggésben jogvita merül fel. Az ilyen 

mechanizmusok keretében benyújtott 

panaszokat indokolatlan késedelem nélkül 

fel kell dolgozni, és a tagállamok által 

kijelölt megbízott harmadik félnek 

biztosítania kell azok emberi 

felülvizsgálatát. A jogosultak felelősséggel 

tartoznak az (1) bekezdésben említett 
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intézkedések indokolatlan alkalmazásáért, 

és a panaszok elutasítását indokolni kell. 

 Ezenkívül a 95/46/EK irányelv, a 

2002/58/EK irányelv, az (EU) 2016/679 

rendelet (általános adatvédelmi rendelet), 

az Alapjogi Charta 8. cikke és az ENSZ 

által kiadott Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata 19. cikke értelmében az (1) 

bekezdésben említett intézkedések az 

egyéni felhasználók 

személyazonosságának megállapítását és 

személyes adataik feldolgozását csak az e 

bekezdésben említett panaszkezelési és 

jogorvoslati mechanizmus megfelelő 

működéséhez szigorúan szükséges 

mértékben követelhetik meg. Miután egy 

panasz véglegesen rendezésre került a 

panaszkezelési és jogorvoslati 

mechanizmus keretében, az e panaszhoz 

kapcsolódó személyes adatok törlésre 

kerülnek. 

 A tagállamok az (1) bekezdésben említett 

intézkedések alkalmazásával 

összefüggésben biztosítják a felhasználók 

számára a bírósághoz vagy más vonatkozó 

igazságügyi hatósághoz való hozzáférést a 

szerzői jogi jogszabályokkal kapcsolatos 

kivétel vagy korlátozás érvényesítése 

céljából. 

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 tagállamok adott esetben 

elősegítik az online tartalommegosztó 

szolgáltatók, a felhasználók és a 

jogosultak közötti együttműködést az 

érdekeltek párbeszédén keresztül olyan 

kritériumok elfogadása érdekében, 

amelyekkel meghatározható, hogy az (1) 

bekezdésben említett, nem engedélyezett 

művekhez és egyéb teljesítményekhez 

kapcsolódó intézkedések megfelelőek és 

arányosak-e, figyelembe véve például a 

szolgáltatások jellegét és méretét, a 

szolgáltatás keretében elérhető művek 

számát vagy egyéb teljesítmények 

mennyiségét, valamint a technológiák 

rendelkezésre állását és azok 

hatékonyságát a technológiai fejlődés 
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fényében. 
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