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Milyen mértékben teremtenek megfelelő egyensúlyt a szerzői jog területén a jelenlegi kivételek és
korlátozások a jogtulajdonosok illetve a magánszemélyek és mások méltányos használata között?

Következtetés 1
A LIDC hangsúlyozza a három lépcsős teszt alapvető fontosságát, a kivételek értelmezését és alkalmazását
megkívánó esetekben. A bíróságoknak minden eléjük tárt konkrét ügyben egyedi értékelés alapján szükséges
- a teszt segítségével - eldönteniük, hogy a műélvezőket megilleti-e az általuk igénybe venni kívánt kivétel.
Ezen kötelezettség előírását a nemzeti jogszabályokban javasolt megtenni.
Következtetés 2
A LIDC következtetése alapján különösen fontos a szerzői jogtulajdonosok, valamint a műélvezők jogai és
érdekei közti egyensúly megteremtése. Ezen egyensúlyt - az eléjük tárt konkrét esetek elbírálása során- a
bíróságoknak szükséges megteremteniük. Ezen kötelezettség előírását a nemzeti jogszabályokban javasolt
megtenni.
Következtetés 3
A LIDC megjegyzi, hogy kifejezett igény mutatkozik egy, a kivételek és korlátozások alkalmazását megengedő
esetek egyértelmű és világos azonosítását lehetővé tevő módszerre. Következésképp egy, a kivételeket és
korlátozásokat taxatíve tartalmazó listán alapuló rendszer felállítása javasolt. Azonban szükséges felhívni a
figyelmet egy zárt listán alapuló rendszer - annak egyértelmű előnyeit nem vitatva - gyakorlatbeli
merevségére. Ezért egy, a fent említett, kivételeket tartalmazó zárt listán alapuló rendszer alkalmazása
javasolt azzal, hogy azt a későbbiekben a rendszernek rugalmasságot biztosító megoldásokkal szükséges
kiegészíteni.
Következtetés 4
A LIDC megjegyzi, hogy kifejezett igény mutatkozik egy, a kivételek és korlátozások alkalmazása
terjedelmének, határának, valamint feltételeinek egyértelmű és világos azonosítását lehetővé tevő
módszerre. Példának okáért mind a magáncélú másolásra vonatkozó kivétel, a forrás jogsértő volta ellenére
való alkalmazásának problémája, mind pedig annak kérdése, hogy a kimerülés alkalmazható-e immateriális
másolatokra, nem kellőképpen rendezett. Ezért javasolt a fent említett rendszer (terjedelem, határ és
feltétel) jogszabályok által történő, világos és harmonizált úton való kidolgozása.
Következtetés 5
A LIDC elismeri, hogy a kivételek és korlátozások nemzetközi szabályok által opcionálisként való
meghatározása hátrányosan érintheti az ún. "cross-border" (határon átívelő) - különösképp a digitális
környezetben történő - felhasználást.
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Következtetés 6
A LIDC megállapítja, hogy a kivételek és korlátozások rendszerét gyengíti, ha azok szerződések vagy ún. TPMek (technological protection measures / hatásos műszaki intézkedés) által megkerülhetőek. Ezt a problémát
jogszabályok, valamint nemzetközi jogharmonizáció útján javasolt kezelni.
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