
A harmadik kérdésre adandó válasszal kapcsolatban külö
nösen a következő kérdések megválaszolása szükséges: 

a) Úgy kell-e értelmezni a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) 
bekezdésének d) pontjában foglalt „saját eszközök” 
fogalmát, hogy az 5. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott kivétel hatálya csak akkor terjed ki a 
gyártó által a műsorsugárzó szervezet közvetítéseiben 
történő felhasználás céljából készített rögzítésre, ha a 
műsorsugárzó szervezet a rögzítés vonatkozásában úgy 
felel harmadik személyekkel szemben a gyártó eljárásáért 
és mulasztásaiért, mintha ő maga járt volna el és mulasz
tott volna? 

b) Teljesül-e a rögzítésnek „a műsorsugárzó szervezet 
nevében [és/vagy] annak felelőssége alatt” történő elkészí
tésére vonatkozó feltétel, ha a műsorsugárzó szervezet a 
szóban forgó rögzítés elkészítését annak közvetítése 
végett rendelte meg a gyártótól, feltéve, hogy az érintett 
műsorsugárzó szervezet jogosult a szóban forgó rögzítés 
közvetítésére? 

Az Østre Landsret tisztázni kívánja, hogy a következő 
helyzeteket figyelembe lehet vagy kell-e venni a 3) b) 
kérdés megválaszolásakor, és ha igen, akkor milyen 
súlyt kell tulajdonítani azoknak: 

i. A felek közötti megállapodások szerint a műsorsu
gárzó szervezet vagy a gyártó-e az, aki a megrendelt 
műsor tartalmára vonatkozó végső művészi/szer
kesztői döntést meghozza. 

ii. Úgy felel-e a műsorsugárzó szervezet harmadik 
személyekkel szemben a gyártónak a rögzítéssel 
kapcsolatos kötelezettségeiért, mint a saját eljárásáért 
és mulasztásaiért. 

iii. Arra kötelezi-e a műsorsugárzó szervezettel kötött 
megállapodás a gyártót, hogy meghatározott áron 
szolgáltassa a szóban forgó műsort a műsorsugárzó 
szervezet részére, és ezen az áron felül a rögzítéssel 
kapcsolatos valamennyi költséget maga viselje. 

iv. A műsorsugárzó szervezet vagy a gyártó-e az, aki 
felelősséget vállal a szóban forgó rögzítésért 
harmadik személyekkel szemben. 

c) Teljesül-e a rögzítésnek „a műsorsugárzó szervezet 
nevében [és/vagy] annak felelőssége alatt” történő elkészí
tésére vonatkozó feltétel, ha a műsorsugárzó szervezet a 
szóban forgó rögzítés elkészítését annak közvetítése 
végett rendelte meg a gyártótól, feltéve, hogy az érintett 
műsorsugárzó szervezet jogosult a szóban forgó rögzítés 
közvetítésére, és a gyártó a rögzítéssel kapcsolatban a 
műsorsugárzó szervezettel kötött megállapodásban anyagi 
és jogi felelősséget vállalt i. a rögzítéssel kapcsolatos vala
mennyi költség viseléséért egy előre meghatározott összeg 
fejében; ii. a jogok megszerzéséért; és iii. az előre nem 
látható körülményekért, ideértve a rögzítéssel kapcsolatos 
bármely késedelmet és szerződésszegést, miközben a 

műsorsugárzó szervezet a gyártónak a rögzítéssel kapcso
latos kötelezettségei vonatkozásában nem felel úgy 
harmadik személyekkel szemben, mint a saját eljárásáért 
és mulasztásaiért? 

( 1 ) Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 
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