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RÖVID INDOKOLÁS

A LIBE bizottság véleménytervezete az irányelv 13. cikkére és az ahhoz kapcsolódó 
preambulumbekezdésekre fókuszál. 

Mivel a LIBE bizottság felel az alapvető jogok és szabadságok védelméért, valamint a 
személyes adatok – Európai Unió Alapjogi Chartájában is rögzített – védelméért, e 
véleménytervezet annak biztosítását tűzi ki célul, hogy a szóban forgó jogi eszköz révén 
elfogadott megoldások tiszteletben tartsák az Alapjogi Chartát. 

A véleménytervezet pontosítja, hogy az említett cikk az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó mely szolgáltatókra vonatkozik. Az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó azon szolgáltatók, amelyek a nyilvánossághoz 
való közvetítést végeznek és aktívan és közvetlenül közreműködnek a művek felhasználók 
általi feltöltésének lehetővé tételében, nyilvánosan hozzáférhetővé tételében és terjesztésében, 
kötelesek engedélyezési megállapodást kötni a jogosultakkal. Azokra a szolgáltatókra, 
amelyek csupán technikai, automatikus és passzív jellegű szolgáltatást nyújtanak, e 
rendelkezések nem vonatkoznak. A 13. cikk azt is hangsúlyozza, hogy a hatály a 2000/31/EK 
irányelv értelmében felelősség alóli mentességre jogosult szolgáltatókra sem terjed ki.

Az engedélyezési megállapodások végrehajtása érdekében a szolgáltatóknak megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell hozniuk. A technológiasemlegesség érdekében, valamint a kkv-k 
és induló innovatív vállalkozások technológiai képességeinek figyelembevételével a 
véleménytervezet „megfelelő és arányos intézkedéseket” említ, ez ugyanis egy olyan tágabb 
értelmű kifejezés, amely technológiai és/vagy egyéb intézkedéseket is magában foglalhat. Az 
ilyen megközelítés a technológiasemlegességet is biztosítja. Minden alkalmazott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, valamint a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkét.

Az engedélyezési megállapodások végrehajtása érdekében a véleménytervezet hangsúlyozza a 
szolgáltatók és a jogosultak közötti együttműködés szükségét. A véleménytervezet az 
együttműködés egyes részleteit is kifejti. A jogosultaknak pontosan meg kell határozniuk az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára azon 
műveket vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre vonatkozóan szerzői joggal rendelkeznek. 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak tájékoztatniuk 
kell a jogosultakat az alkalmazott intézkedésekről és azok működésének pontosságáról.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatók a jogosultakkal együttműködésben 
hozzanak létre panasztételi mechanizmust azon felhasználók számára, akik azt állítják, hogy 
joggal vagy mentességgel rendelkeznek bizonyos védett művek felhasználására. A 
tagállamoknak ezenkívül a felhasználókat szolgáló jogorvoslati mechanizmusról is 
gondoskodniuk kell.

Annak biztosítása érdekében, hogy a megállapodások végrehajtásával kapcsolatos bevált 
gyakorlatok kialakítása során a felhasználók véleményét is figyelembe vegyék, lehetővé kell 
tenni a felhasználók képviselői számára, hogy az összes érdekelt féllel együtt részt vegyenek a 
párbeszédben.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 
irányelv3414. cikkében biztosított, 
felelősség alóli mentességre.

Amennyiben az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a felhasználók számára 
tartalomtároló szolgáltatást nyújtanak, 
valamint a nyilvánosság számára a 
tartalomhoz hozzáférést biztosítanak, és 
amennyiben e tevékenység a 
nyilvánossághoz való közvetítésnek 
minősül és nem csupán technikai, 
automatikus és passzív jellegű, akkor 
kötelezni kell őket arra, hogy a szerzői 
joggal védett művekre és egyéb 
teljesítményekre vonatkozó engedélyezési 
megállapodást kössenek a jogosultakkal, 
kivéve, ha jogosultak a 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
34biztosított, felelősség alóli 
mentességekre.

__________________ __________________

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 2

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk rendelkezéseit illetően törölve
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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.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók jogosultak legyenek a 
2000/31/EK irányelv 14. cikkében 
biztosított, felelősség alóli mentességre, 
amint értesítést kapnak arról, vagy amint 
tudomásukra jut, hogy valamely, szerzői 
jogi vagy szomszédos jogi oltalom alatt 
álló művet jogtalanul használják, 
haladéktalanul intézkednek a szóban 
forgó tartalom eltávolításáról, vagy 
tisztességes és észszerű feltételek mellett 
engedélyezési megállapodást kötnek az 
illetékes jogtulajdonosokkal. Egyrészt a 
bejelentésekkel és korlátozásokkal való 
visszaélés és azok nem megfelelő 
alkalmazása, a szerzői jogokra vonatkozó 
kivételek alkalmazásának 
megakadályozása, másrészt az 
információszabadság és a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
védelme érdekében hatékony és gyors 
jogorvoslati és panasztételi 
mechanizmusokat kell az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
felhasználóinak rendelkezésére bocsátani.

Indokolás

Ez a kiegészítés világosan és egyértelműen meghatározza, milyen intézkedéseket kell tenniük 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak akkor, ha 
értesítést kapnak a szerzői jog megsértéséről. 
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Módosítás 4

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 művek felhasználók általi feltöltésének 
lehetővé tételében, nyilvánosan 
hozzáférhetővé tételében és terjesztésében 
aktívan és közvetlenül közreműködő, 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. 
Az ilyen intézkedéseknek tiszteletben kell 
tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára nem 
állapíthatnak meg az általuk továbbított 
vagy tárolt információk nyomon 
követésére vonatkozó, a 2000/31/EK 
irányelv 15. cikke szerinti általános 
kötelezettséget.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen intézkedések végrehajtásához 
elengedhetetlen az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók és a jogosultak közötti 
együttműködés. A jogosultaknak pontosan 
meg kell határozniuk az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 
vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 
vonatkozóan szerzői jogi igénnyel lépnek 
fel. A jogosultaknak továbbra is 
felelősséget kell vállalniuk harmadik felek 
olyan művek használatára vonatkozó 
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igényeivel kapcsolatban, amelyeket a 
jogosultak sajátjukként azonosítanak az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött 
valamely megállapodás végrehajtása 
során.

Módosítás 6

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.

törölve
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
IV cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védett tartalmak online szolgáltatók 
általi felhasználásának bizonyos módjai

A védett tartalmak online felhasználásának 
bizonyos módjai

Módosítás 8

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 tartalmak használata műveket és 
egyéb teljesítményeket tároló és 
hozzáférhetővé tevő, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók által

Módosítás 9

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 

1. Amennyiben az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók a felhasználók 
számára tartalomtároló szolgáltatást 
nyújtanak és a nyilvánosság számára a 
tartalomhoz hozzáférést biztosítanak, és 
amennyiben e tevékenység nem felel meg
a 2000/31/EK irányelvben meghatározott,
a felelősség alóli mentességeknek, 
megfelelő és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk, amelyekkel biztosítható a 
jogosultakkal kötött engedélyezési 
megállapodások működése. E 
megállapodások végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani a felhasználók 
alapvető jogait, és az információs 
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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.

társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára a 2000/31/EK 
irányelv 15. cikkének megfelelően nem 
írható elő az általuk továbbított vagy tárolt 
információk nyomon követésére 
vonatkozó általános kötelezettség.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
engedélyezési megállapodások 
működésének biztosítása céljából az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak és a 
jogosultaknak együtt kell működniük 
egymással. A jogosultaknak pontosan meg 
kell határozniuk az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára azon műveket 
vagy egyéb teljesítményeket, amelyekre 
vonatkozóan szerzői joggal rendelkeznek. 
Az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 
tájékoztatniuk kell a jogosultakat az 
alkalmazott intézkedésekről és azok 
működésének pontosságáról, valamint 
adott esetben rendszeresen be kell 
számolniuk a művek és egyéb 
teljesítmények felhasználásáról.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett szolgáltatók 

2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett szolgáltatók a 
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életbe léptetnek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazásával
összefüggésben jogvita merül fel.

jogosultakkal együttműködve életbe 
léptessenek olyan panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket 
a felhasználók igénybe vehetnek, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
engedélyezési megállapodások 
végrehajtásával összefüggésben jogvita 
merül fel.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználók a kivétel vagy a korlátozás 
alá eső használati jogaik kinyilvánítása, 
illetve a (3) bekezdés szerint elfogadott 
korlátozó intézkedések megtámadása 
céljából hozzáférjenek valamely 
bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz.

Módosítás 13

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 tagállamok adott esetben 
elősegítik az (1) bekezdésben említett, az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, a 
felhasználók képviselői és a jogosultak 
között az érdekeltek párbeszédén keresztüli 
együttműködést az (1) bekezdés 
végrehajtására vonatkozó bevált 
gyakorlatok meghatározása érdekében. A 
meghozott intézkedéseknek 
megfelelőeknek és arányosaknak kell 
lenniük, és figyelembe kell venniük
többek között a szolgáltatások jellegét, a 
technológiák rendelkezésre állását és azok 
hatékonyságát a technológiai fejlődés 
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fényében.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy már nyilvánosan hozzáférhető 
tartalomra mutató hiperhivatkozás 
megadása nem jelenti az adott tartalom 
forrásának nyilvánossághoz való 
közvetítését, amennyiben a 
hiperhivatkozás csak a forrás tartalmának 
megtalálásához vagy lekérdezéséhez 
szükséges információt tartalmazza.
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