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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai jogszabályok által 
megvalósítani kívánt harmonizációnak – 
különösen az elektronikus környezetben – 
méltányos egyensúly biztosítására kell 
törekednie egyfelől a szerzői jogok és 
szomszédos jogok jogosultjainak a 
szellemi tulajdonjoguk védelméhez1a 
fűződő, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának (a továbbiakban: Charta) 17. 
cikke (2) bekezdése által szavatolt érdeke, 
másfelől a védelem alatt álló jogtárgyak 
felhasználóinak érdekei és alapvető 
jogaik, különösen a Charta 11. cikke által 
garantált véleménynyilvánítási és 
tájékozódási szabadság, valamint a 
közérdek védelme között2a. E tekintetben 
azt kell megállapítani, hogy az internetnek 
valóban különleges jelentősége van a 
Charta 11. cikke által garantált 
véleménynyilvánítási szabadság és 
tájékozódás szabadsága szempontjából, és 
hogy a hiperlinkek hozzájárulnak az 
internet megfelelő működéséhez, valamint 
az e hálózaton belüli eszmecseréhez és 
információáramláshoz, amely hálózatra 
hatalmas mennyiségű információ 
rendelkezésre állása jellemző3a. 
Figyelembe kell vennie a kulturális 
sokszínűséget és az egymással összefüggő 
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gazdasági és munkajogokat is.
__________________
1a Ez az információs társadalomban a 
szerzői és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 
2001/29/EK irányelv (2) és (31) 
preambulumbekezdéseiben is szerepel.
2a EUB –C-160160/15. sz. GS Media BV 
kontra Sanoma Media Netherlands BV 
ügyben hozott ítélet, 2016. június 8., 31. 
pont
3a Ugyanott, 45. pont
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(3a) A Charta 11. cikke megerősíti a 
véleménynyilvánítás és az információ 
szabadságát. Ezt a szabadságot az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezmény (EJEE) 10. 
cikke, a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának 
(ICCPR) 19. cikke és a tagállamok közös 
alkotmányos hagyományai is védik. E jog 
tovább értelmezhető úgy is, hogy az 
kiterjedjen az információk keresésének, 
megismerésének és terjesztésének 
szabadságára is. Az internet nagyban 
hozzájárul a szabadság minden 
aspektusának megvalósításához. Minden 
szabályozásnak tekintettel kell lennie 
vennie az összes érdekelt fél közötti 
törékeny egyensúlyra. Az emberi jogi 
konfliktusokat úgy kell kezelni, hogy az 
lehetővé tegye e jogok lehető 
leghatékonyabb érvényesülését („effet 
utile”) és azok lényegének tiszteletben 
tartását.

Or. en
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(3b) Amint azt az Emberi Jogok 
Európai Bírósága is megerősítette, a 
szerzői jogi rendelkezések és a szerzői jog 
alapján kivetett szankciók potenciálisan 
kihathatnak a véleménynyilvánítás 
szabadságára. Az ilyen jellegű zavaró 
hatások csak akkor megengedhetők, ha 
egy sürgető társadalmi szükséglet 
kielégítésére törekszenek, és az 
arányosság elve alapján kell azokat abból 
a szempontból tovább vizsgálni, hogy 
alkalmasak-e egy demokratikus 
társadalomban szükséges és elérendő cél 
elérésére, és a szó szigorú értelmében 
arányosak-e.

Or. en
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(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 
szerződéses megállapodásokat.

(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 a szerzőkkel 
és egyéb jogosultakkal szemben, illetve 
ugyanazon művek és egyéb teljesítmények 
más jogosult felhasználóival szemben nem 
hivatkozhatnak a számukra biztosított 
védelemre. A sajtókiadványokba beépített 
művek szerzői megfelelő és arányos 
részesedésre jogosultak azon bevételből, 
amelyre a sajtókiadványok kiadói tesznek 
szert sajtókiadványaiknak az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók általi felhasználásáért.

Or. en
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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

(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 

törölve
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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.
(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.
(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.

Or. en


