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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belső piac működéséhez való 
hozzájárulás érdekében a leadott 
műsorokban szereplő alkotások vagy más 
védett tartalmak szerzői jogai és szerzői 
joggal szomszédos jogai engedélyezésének 
könnyebbé tétele révén a felhasználók 
javára Unió-szerte biztosítani kell a más 
tagállamokból származó televízió- és 
rádióműsorok szélesebb körű terjesztését. 
A televízió- és rádióműsorok a kulturális 
és nyelvi sokszínűség, a társadalmi 
kohézió és az információhoz való 
hozzáférés előmozdításának fontos 
eszközei.

(1) A belső piac működéséhez való 
hozzájárulás és különösen az 
információhoz való hozzáférés növelése 
érdekében a felhasználók javára Unió-
szerte biztosítani kell a más tagállamokból 
származó hírműsorok és aktuális 
témákkal foglalkozó műsorok szélesebb 
körű terjesztését a leadott műsorokban 
szereplő alkotásokhoz és egyéb védett 
tartalmakhoz kapcsolódó szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok 
engedélyezésének megkönnyítése révén. A 
hírműsorok és aktuális témákkal 
foglalkozó műsorok az információhoz való 
hozzáférés előmozdításának fontos 
eszközei.

Módosítás 2
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Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2а) Az audiovizuális 
médiaszolgáltatóknak törekedniük kell 
annak biztosítására, hogy technikai 
szolgáltatásaikat fokozatosan 
hozzáférhetővé tegyék a látás- vagy 
hallássérült személyek számára.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Számos akadály gátolja a 
műsorszolgáltatást kiegészítő online 
szolgáltatások, valamint a 
továbbközvetítési szolgáltatások nyújtását, 
és ezáltal a televízió- és rádióműsorok 
Európai Unióban való szabad forgalmát. 
A műsorszolgáltató szervezetek naponta 
sok órányi hír-, kulturális, politikai, 
dokumentum- vagy szórakoztató műsort 
közvetítenek. Ezek a műsorok különféle 
tartalmakat foglalnak magukban, mint 
például az uniós jog alapján szerzői 
és/vagy szomszédos jogi védelemben 
részesülő audiovizuális, zenei, irodalmi 
vagy grafikai alkotásokat. Ennek 
következménye a szerzői jogi 
engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az 
alkotások, illetve egyéb védett tartalmak 
különböző kategóriáit érintő összetett 
folyamata. A szerzői jogi engedélyeztetést 
sokszor rövid időn belül kell elvégezni, 
különösen amikor például hírekről vagy 
aktuális témákról szóló műsorokat 
készítenek. Ahhoz, hogy online 
szolgáltatásaikat határokon átnyúló módon 
hozzáférhetővé tehessék, a 
műsorszolgáltató szervezeteknek 
valamennyi érintett területre meg kell 
szerezniük a szükséges jogokat az 

(3) A műsorszolgáltató szervezetek 
naponta sok órányi hírműsort és aktuális 
témákkal foglalkozó műsort közvetítenek. 
Ezek a műsorok különféle tartalmakat 
foglalnak magukban, amelyek az uniós jog 
alapján szerzői és/vagy szomszédos jogi 
védelem alatt állnak. Ennek 
következménye a szerzői jogi 
engedélyeztetésnek a sok jogosultat és az 
alkotások, illetve egyéb védett tartalmak 
különböző kategóriáit érintő összetett 
folyamata. A hírműsorok és aktuális 
témákkal foglalkozó műsorok esetében ezt 
a szerzői jogi engedélyeztetést rövid időn 
belül kell elvégezni. Ahhoz, hogy 
kiegészítő online szolgáltatásaikat 
határokon átnyúló módon hozzáférhetővé 
tehessék, a műsorszolgáltató 
szervezeteknek valamennyi érintett 
területre meg kell szerezniük a szükséges 
jogokat az alkotásokhoz és egyéb védett 
tartalmakhoz.
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alkotásokhoz és egyéb védett tartalmakhoz, 
ami a szerzői jogi engedélyeztetés 
összetettségét csak tovább növeli.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A továbbközvetítő szolgáltatások 
üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több 
olyan programot kínálnak, amelyek a 
továbbközvetített televízió- és 
rádióműsorok keretében sok alkotást és 
egyéb védett tartalmat felhasználnak, 
nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a 
szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a 
szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán 
jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata 
is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és 
egyéb védett tartalmakat felhatalmazás 
vagy díjfizetés nélkül felhasználják.

(4) Az alkotásokat vagy egyéb védett 
tartalmakat magukban foglaló televízió- 
vagy rádióműsorokat továbbközvetítő 
szolgáltatások üzemeltetői a 
nyilvánossághoz közvetítés cselekményét 
hajtják végre, függetlenül attól, hogy a 
televízió- vagy rádióműsor 
továbbközvetítése az eredeti közvetítésnél 
használttal megegyező vagy attól eltérő 
technikai eszközzel történik, és 
függetlenül attól, hogy az ilyen 
továbbközvetítés az eredeti közvetítés 
tényleges vagy megcélzott vételkörzetében 
történik-e. Mivel a továbbközvetítési 
szolgáltatások rendszerint több olyan 
programot kínálnak, amelyek a 
továbbközvetített televízió- és 
rádióműsorok keretében sok alkotást és 
egyéb védett tartalmat használnak fel, a 
továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetőinek nagyon rövid idő áll a 
rendelkezésükre a szükséges engedélyek 
beszerzéséhez, így a szerzői jogi 
engedélyeztetés kapcsán is jelentős terhet 
viselnek. Annak a kockázata is fennáll, 
hogy a gyártók, szerzők, alkotók és más 
jogosultak alkotásait és egyéb védett 
tartalmait felhatalmazás vagy megfelelő és 
méltányos díjfizetés nélkül felhasználják.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a rendszerint számos 
programot kínáló továbbközvetítési 
szolgáltatások során a továbbközvetített 
televízió- és rádióműsorok keretében sok 
alkotást és egyéb védett tartalmat 
használnak fel, a szerződési szabadság 
elvével összhangban lehetőséget kell 
nyújtani a szükséges engedélyek 
beszerzésére és ezáltal a jogosultak 
méltányos díjazásának biztosítására, hogy 
továbbra is számos különféle tartalmat 
tudjanak rendelkezésre bocsátani. Ez a 
lehetőség a fogyasztók érdekeit is 
szolgálná.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alkotásokkal és egyéb védett 
tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek 
között a 2001/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 és a 2006/115/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 
harmonizálja.

(5) Az alkotásokkal és egyéb védett 
tartalmakkal kapcsolatos jogokat többek 
között a 2001/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 és a 2006/115/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 
harmonizálja, amelyek különösen a 
jogosultak magas szintű védelmét 
hivatottak biztosítani.

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 
május 22-i 2001/29/EK irányelve az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról, HL L 167., 2001.6.22., 
10–19. o.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 12-i 2006/115/EK irányelve a 
bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 
jogról, valamint a szellemi tulajdon 
területén a szerzői joggal szomszédos 
bizonyos jogokról, HL L 376., 2006.12.27., 
28–35. o.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/115/EK irányelve (2006. december 
12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 
jogról, valamint a szellemi tulajdon 
területén a szerzői joggal szomszédos 
bizonyos jogokról (HL L 376., 
2006.12.27., 28. o.).
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért az e tevékenységekhez 
kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal 
szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó 
jogi keret kiigazítása révén meg kell 
könnyíteni a közvetítést kiegészítő online 
szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását 
és a más tagállamokból származó televízió- 
és rádióműsorok továbbközvetítését.

(7) Ezért az e tevékenységekhez 
kapcsolódó szerzői jogok és szerzői joggal 
szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó 
jogi keret kiigazítása révén meg kell 
könnyíteni a hírműsorok és aktuális 
témákkal foglalkozó műsorok közvetítését 
kiegészítő online szolgáltatások határokon 
átnyúló nyújtását és a más tagállamokból 
származó televízió- és rádióműsorok 
továbbközvetítését. Mivel a jogi keret 
kiigazítása a kizárólagos jogok 
gyakorlásának korlátozását 
eredményezheti, csak bizonyos egyedi 
esetekben alkalmazható, amelyek nem 
ütköznek az alkotás vagy egyéb védett 
tartalmak megszokott felhasználásával, és 
nem sértik indokolatlanul a jogosult jogos 
érdekeit. Ennélfogva, figyelemmel a 
kreatív tartalom és különösen az 
audiovizuális alkotások finanszírozása és 
előállítása szempontjából a területiség 
elvének fontosságára is, szükségszerű, 
hogy bármilyen jogi szabályozás rendkívül 
korlátozott és szűk körű legyen, és 
összhangban álljon a szükségesség és az 
arányosság uniós elveivel.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
kiegészítő online szolgáltatások azok a 
műsorszolgáltató szervezetek által kínált 
szolgáltatások, amelyek kapcsolata a 

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
kiegészítő online szolgáltatások azok a 
műsorszolgáltató szervezetek által kínált 
szolgáltatások, amelyek kapcsolata a 
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műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak 
alá vannak rendelve. Ide tartoznak a 
televízió- és rádióműsorokhoz lineáris 
módon, a közvetítéssel egyidejűleg 
hozzáférést biztosító szolgáltatások, 
valamint a közvetítést követően 
meghatározott időtartamon belül a 
műsorszolgáltató szervezet által korábban 
sugárzott televízió- és rádióműsorokhoz 
való hozzáférést biztosító szolgáltatások 
(úgynevezett utólagos megtekintési 
szolgáltatások). Ezenkívül a kiegészítő 
online szolgáltatások közé tartoznak még 
azok a szolgáltatások, amelyek a 
műsorszolgáltató szervezetek által 
sugárzott televízió- és rádióműsorokat 
gazdagító vagy más módon kibővítő 
anyaghoz biztosítanak hozzáférést, 
ideértve a vonatkozó műsor tartalmának 
előzetes megtekintését, kiterjesztését, 
kiegészítését és véleményezését is. A 
televízió- vagy rádióműsor részét képező 
egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett 
tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását 
nem szabad kiegészítő online 
szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a 
műsorszolgáltatástól függetlenül 
alkotásokhoz vagy egyéb védett 
tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például 
az egyéni zenei vagy audiovizuális 
alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy 
videókhoz hozzáférést nyújtó 
szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő 
online szolgáltatás meghatározása alá.

műsorszolgáltatással egyértelmű, és annak 
alá vannak rendelve. Ide tartoznak a 
hírműsorokhoz és aktuális témákkal 
foglalkozó műsorokhoz szigorúan lineáris 
módon, a közvetítéssel egyidejűleg 
hozzáférést biztosító szolgáltatások, 
valamint a közvetítést követően 
meghatározott időtartamon belül a 
műsorszolgáltató szervezet által korábban 
sugárzott hírműsorokhoz és aktuális 
témákkal foglalkozó műsorokhoz 
hozzáférést biztosító szolgáltatások 
(úgynevezett utólagos megtekintési 
szolgáltatások). A televízió- vagy 
rádióműsor részét képező egyéni 
alkotásokhoz vagy egyéb védett 
tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását 
nem szabad kiegészítő online 
szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a 
műsorszolgáltatástól függetlenül 
alkotásokhoz vagy egyéb védett 
tartalmakhoz biztosított hozzáférés, például 
az egyéni zenei vagy audiovizuális 
alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy 
videókhoz hozzáférést nyújtó 
szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő 
online szolgáltatás meghatározása alá.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kiegészítő online szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtásával kapcsolatos 
szerzői jogi engedélyeztetés 
megkönnyítése érdekében a kiegészítő 

(9) A műsorszolgáltató számára a 
kizárólag hírműsorokhoz és aktuális 
témákkal foglalkozó műsorokhoz 
kapcsolódó kiegészítő online 
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online szolgáltatások nyújtása, az azokhoz 
való hozzáférés biztosítása, illetve az azok 
használata során előforduló cselekmények 
szempontjából releváns szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok 
gyakorlását illetően rendelkezni szükséges 
a származási ország elvének 
megállapításáról. A származási ország 
elvét kizárólag a jogosultak (vagy a 
jogosultakat képviselő szervezetek, például 
kollektív jogkezelő szervezetek) és a 
műsorszolgáltató szervezetek közötti 
jogviszonyra kell alkalmazni, és kizárólag 
a kiegészítő online szolgáltatások nyújtása, 
az azokhoz való hozzáférés, illetve azok 
használata alkalmazásában. A származási 
ország elvét nem szabad alkalmazni a 
szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos 
jogok által védett és a kiegészítő online 
szolgáltatás részét képező tartalom későbbi 
nyilvános közvetítésére vagy 
többszörözésére.

szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását 
lehetővé tévő szerzői jogi engedélyeztetés 
megkönnyítése érdekében rendelkezni kell 
a származási ország elvének 
megállapításáról a kiegészítő online 
szolgáltatások nyújtása, az azokhoz való 
hozzáférés, illetve azok használata során 
előforduló cselekmények szempontjából 
releváns szerzői jogok és szerzői joggal 
szomszédos jogok gyakorlását illetően. A 
származási ország elvét kizárólag a 
jogosultak (vagy a jogosultakat képviselő 
szervezetek, például kollektív jogkezelő 
szervezetek) és a műsorszolgáltató 
szervezetek közötti jogviszonyra kell 
alkalmazni, és kizárólag a hírműsorokhoz 
és aktuális témákkal foglalkozó 
műsorokhoz kapcsolódó kiegészítő online 
szolgáltatások nyújtása, az azokhoz való 
hozzáférés, illetve azok használata 
tekintetében. A származási ország elvét 
nem szabad alkalmazni a szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok által 
védett és a kiegészítő online szolgáltatás 
részét képező tartalom későbbi nyilvános 
közvetítésére vagy többszörözésére.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A származási ország elve, amelyet e 
rendelet határoz meg, nem alkalmazható 
az olyan kiegészítő online 
szolgáltatásokra, amelyek elsősorban vagy 
kizárólag egy, a műsorszolgáltató 
szervezet székhelye szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamra irányulnak. Az ilyen, 
elsősorban vagy kizárólag egy adott 
tagállamra irányuló szolgáltatás olyan 
szolgáltatás, amelynek esetében 
egyértelmű, hogy műsorai egy adott, a 
műsorszolgáltató szervezet székhelye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállam 
lakosságának szólnak, közönsége 
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egyértelműen e tagállam lakosságára 
korlátozódik, és kevéssé valószínű, hogy a 
műsorok által megcélzott tagállamon 
kívüli hallgatói vagy nézői lesznek. A 
megcélzott közönség meghatározását 
lehetővé tévő szempontok többek között a 
nyelv, beleértve a feliratok nyelvét is, a 
reklámok, a szinkron, a műsorszolgáltatás 
promóciója által érintett közönség és/vagy 
a műsorkínálat helyi jellege.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Mivel a kiegészítő online 
szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való 
hozzáférést, illetve azok használatát 
kizárólag abban a tagállamban 
megtörténtnek kell tekinteni, ahol a 
műsorszolgáltató szervezet elsődleges 
telephelye van, miközben az adott 
kiegészítő online szolgáltatás valójában 
határokon átnyúló módon, más 
tagállamokban is nyújtható, szükséges 
biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként 
fizetendő összeg kiszámításakor a felek 
vegyék figyelembe a kiegészítő online 
szolgáltatás minden vonatkozását, ideértve 
a szolgáltatás jellemzőit, a közönséget, 
ideértve a közönséget abban a 
tagállamban, ahol a műsorszolgáltató 
szervezet elsődleges telephelye van és más 
olyan tagállamokban is, ahol a kiegészítő 
online szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt 
használják, valamint a nyelvi változatot.

(10) Mivel a hírműsorokat és aktuális 
témákkal foglalkozó műsorokat kiegészítő 
online szolgáltatások nyújtását, az azokhoz 
való hozzáférést, illetve azok használatát 
kizárólag abban a tagállamban 
megtörténtnek kell tekinteni, ahol a 
műsorszolgáltató szervezet székhelye 
található, miközben az adott kiegészítő 
online szolgáltatás valójában határokon 
átnyúló módon, más tagállamokban is 
nyújtható, szükséges biztosítani azt, hogy a 
szóban forgó jogokért fizetendő összeg 
kiszámításakor a felek objektív 
kritériumokat alkalmazzanak és vegyék 
figyelembe a kiegészítő online szolgáltatás 
minden vonatkozását, például a 
szolgáltatás jellemzőit, beleértve az online 
elérhetőség időtartamát, a közönséget, 
beleértve a műsorszolgáltató szervezet 
székhelye szerinti tagállamban és más 
olyan tagállamokban élő közönséget is, 
ahol a kiegészítő online szolgáltatáshoz 
hozzáférnek és azt használják, továbbá 
valamennyi elérhető nyelvi változatot. 
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szerződési szabadság elvén 
keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e 
rendeletben meghatározott származási 
ország elve által érintett jogok 
hasznosításának korlátozására, különösen 
a közvetítések egyes technikai eszközeit és 
egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, 
hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű 
esetleges korlátozása az uniós joggal 
összhangban történik.

(11) Szükséges emlékeztetni arra, hogy a 
szerződési szabadság elvén keresztül és az 
olyan meglévő engedélyezési modellek 
támogatása érdekében, mint a kizárólagos 
területi engedélyezés, amely lehetővé teszi 
az audiovizuális gyártáshoz, az optimális 
terjesztéshez és a kulturális sokféleség 
előmozdításához elengedhetetlen 
finanszírozási mechanizmust, továbbra is 
korlátozni kell az e rendeletben 
meghatározott, származási országra 
vonatkozó elv által érintett jogok 
hasznosítását, feltéve, hogy a jogok 
hasznosításának ilyen jellegű esetleges 
korlátozása a nemzeti és uniós joggal 
összhangban történik.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) E rendeletnek nem célja a 
legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum 
kiválasztásának („forum shopping”) 
gyakorlatát ösztönözni. A származási 
ország elve nem alkalmazható az olyan 
online szolgáltatásokra, amelyek főként 
vagy kizárólag a műsorszolgáltató 
szervezet székhelye szerinti tagállamtól 
eltérő tagállam közönségére irányulnak, 
az olyan gyakorlatok korlátozása 
érdekében, amelyek során a 
műsorszolgáltató más tagállamokban 
kísérel meg telephelyet létrehozni, hogy 
elkerülje a hátrányos pénzügyi 
kötelezettségeket vagy élvezhesse a 
székhelye szerinti tagállamhoz képest 
kedvezőbb engedélyezési megállapodások 



PE635.476/ 10

HU

előnyeit. Annak értékelése érdekében, 
hogy egy online szolgáltatás a tagállamán 
kívüli közönséget céloz-e meg, a 
szolgáltatás jellemzőit és a felhasznált 
nyelvi változatokat is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A szerződési szabadság elve 
alapján és annak elkerülése érdekében, 
hogy a meglévő engedélyezési modellek, 
például a kizárólagos területi 
engedélyezés indokolatlanul hátrányba 
kerüljenek, a másik tagállamból vagy 
tagállamba történő, határokon átnyúló 
továbbközvetítés az irányított 
környezetben nyújtott vezetékes vagy 
IPTV-típusú továbbközvetítési 
szolgáltatásokra korlátozódik.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) Ez a rendelet, összhangban a 
szerződési szabadság elvével, nem gátolja 
a meglévő engedélyezési modellek – 
köztük a területi engedélyezés – 
alkalmazását, és nem érinti a szerzői 
joggal kapcsolatos nemzeti szerződési 
jogban meghatározott, megfelelő díjazásra 
vonatkozó meglévő nemzeti 
rendelkezéseket, valamint egy adott 
tagállamban a továbbközvetítésre 
alkalmazott meglévő kollektív jogkezelési 
megoldásokat.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A műholdas, digitális földfelszíni, 
zárt IP-alapú, mobil- és hasonló 
hálózatokon kínált továbbközvetítési 
szolgáltatások üzemeltetői olyan 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a 
vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal 
egyenértékűek, amikor a másik tagállamból 
származó, a nyilvánosság általi vételre 
szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti 
közvetítését egyidejűleg, változatlanul és 
teljes terjedelmében közvetítik tovább, 
feltéve, hogy az eredeti közvetítés 
vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül 
adott esetben műholdas, de nem online, és 
a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért 
ezeknek e rendelet hatálya alá kell 
tartozniuk és részesülniük kell a kötelező 
kollektív jogkezelést bevezető 
mechanizmusból. A nyílt interneten kínált 
továbbközvetítési szolgáltatásokat ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól, mivel azoknak 
a szolgáltatásoknak eltérő jellemzőik 
vannak. Nem kapcsolódnak semmilyen 
konkrét infrastruktúrához, és például a 
vezetékes vagy a zárt IP-alapú 
hálózatokkal összehasonlításban 
korlátozottan képesek egy ellenőrzött 
környezetet biztosítani.

(12) A műholdas, digitális földfelszíni 
vagy irányított környezetben nyújtott 
vezetékes vagy IPTV-típusú 
továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetői olyan szolgáltatásokat 
nyújtanak, amelyek a vezetékes 
továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal 
egyenértékűek, amikor a másik tagállamból 
származó, a nyilvánosság általi vételre 
szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti 
közvetítését egyidejűleg, változatlanul és 
teljes terjedelmében közvetítik tovább, 
feltéve, hogy az eredeti közvetítés 
vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül 
adott esetben műholdas, de nem online, és 
a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért 
ezeknek e rendelet hatálya alá kell 
tartozniuk és részesülniük kell a kötelező 
kollektív jogkezelést bevezető 
mechanizmusból. A nyílt interneten kínált, 
az irányított környezetben nyújtott 
vezetékes vagy IPTV-típusú 
szolgáltatásoktól eltérő továbbközvetítési 
szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelet 
hatálya alól, mivel azoknak a 
szolgáltatásoknak eltérő jellemzőik 
vannak. Nem kapcsolódnak semmilyen 
konkrét infrastruktúrához, és például a 
vezetékes vagy a zárt IP-alapú 
hálózatokkal összehasonlításban 
korlátozottan képesek ellenőrzött 
környezetet biztosítani.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ahhoz, hogy a műholdas, digitális 
földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és 
hasonló hálózatokon kínált 
továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított 
legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen 
továbbközvetítési szolgáltatásokkal 
kapcsolatban tapasztalható különbségek 
elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK 
irányelvben meghatározott, vezetékes 
továbbközvetítésre alkalmazandó 
szabályokhoz hasonló szabályokat kell 
alkalmazni. Az említett irányelvben 
meghatározott szabályok magukban 
foglalják a kötelezettséget, hogy az 
engedélynek a továbbközvetítő 
szolgáltatások üzemeltetői számára történő 
megadására vagy visszautasítására 
vonatkozó jogot kollektív jogkezelő 
szervezeten keresztül kell gyakorolni. 
Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet 
és különösen az irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a 
kollektív jogkezelő szervezet 
kiválasztásával kapcsolatos jogaira 
vonatkoznak.

(13) Ahhoz, hogy a műholdas, digitális 
földfelszíni vagy irányított környezetben 
nyújtott vezetékes vagy IPTV-típusú 
továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetőinek jogbiztonsága biztosított 
legyen, illetve a nemzeti jogban az ilyen 
továbbközvetítési szolgáltatásokkal 
kapcsolatban tapasztalható különbségek 
kiküszöbölése céljából a 93/83/EGK 
irányelvben meghatározott, vezetékes 
továbbközvetítésre alkalmazandó 
szabályokhoz hasonló szabályokat kell 
alkalmazni. Az említett irányelvben 
meghatározott szabályok magukban 
foglalják a kötelezettséget, hogy az 
engedélynek a továbbközvetítési 
szolgáltatások üzemeltetői számára történő 
megadására vagy visszautasítására 
vonatkozó jogot kollektív jogkezelő 
szervezeten keresztül kell gyakorolni. 
Mindez nem sérti a 2014/26/EU irányelvet 
és különösen az irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a 
kollektív jogkezelő szervezet 
kiválasztásával kapcsolatos jogaira 
vonatkoznak. Maga az engedély 
megtagadásához való jog fennmarad, és 
csak e jog gyakorlásának módja kerül 
bizonyos mértékben szabályozásra. Ez azt 
is jelenti, hogy mindig dönteni lehet arról, 
megadják-e vagy sem a továbbközvetítési 
jogot. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kollektív jogkezelő szervezeteknek 
képeseknek kell lenniük a 
továbbközvetítési jog gyakorlására 
vonatkozó, e rendeletben meghatározott 
rendelkezéseket oly módon alkalmazni, 
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hogy a továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetőjével kötött kollektív 
megállapodást kiterjesztik a szervezet által 
nem képviselt jogosultak jogaira is, 
amennyiben a nemzeti jog ilyen 
rendszerről rendelkezik. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Azok a műsorszolgáltatók, amelyek 
műsorhordozó jeleiket a Berni Egyezmény 
értelmében tőlük független harmadik 
személynek minősülő forgalmazók 
számára a nyilvánosság általi vételre 
közvetlen átviteli eljárással közvetítik, a 
forgalmazóikkal egyetemlegesen felelősek 
a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározottak szerinti egységes és 
oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési 
és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, 
melyeket együttesen hajtanak végre. 
Ezeknek a műsorszolgáltató 
szervezeteknek és forgalmazóknak ezért az 
érintett jogosultaktól engedélyt kell 
szerezniük az ilyen cselekményekben való 
részvételükre vonatkozóan.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az e rendeletben a továbbközvetítési 
jogok műsorszolgáltató szervezetek általi, 
saját közvetítéseikkel összefüggésben 
történő gyakorlása tekintetében 
meghatározott mentesség nem 
korlátozhatja a jogosultak arra vonatkozó 
döntését, hogy jogaikat kollektív jogkezelő 
szervezetre ruházzák át, és ezáltal 
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közvetlenül részesedjenek a 
továbbközvetítési szolgáltatás üzemeltetője 
által fizetett díjakból.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak megakadályozására, hogy a 
származási ország elvének alkalmazását a 
kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, 
valamint a kiegészítő online 
szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak 
használata szempontjából fontos szerzői 
jogok és szerzői joggal szomszédos jogok 
gyakorlására vonatkozó meglévő 
megállapodások időtartamának 
meghosszabbításával kiterjesszék, a 
származási ország elvét a meglévő 
megállapodásokra is alkalmazni kell, de 
egy átmeneti idővel.

(15) Annak megakadályozására, hogy a 
származási ország hírműsorokra és 
aktuális témákkal foglalkozó műsorokra 
vonatkozó elvének alkalmazását a 
kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, 
valamint a kiegészítő online 
szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak 
használata szempontjából fontos szerzői 
jogok és szerzői joggal szomszédos jogok 
gyakorlására vonatkozó meglévő 
megállapodások időtartamának 
meghosszabbításával kiterjesszék, ezen 
elvet a meglévő megállapodásokra is 
alkalmazni kell, de egy átmeneti idővel.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Azoknak a műsorszolgáltatóknak, 
amelyek műsorhordozó jeleiket a 
terjesztők számára a nyilvánosság általi 
vételre közvetlen átviteli eljárással 
közvetítik, a terjesztőikkel egyetemlegesen 
kell felelniük a 2001/29/EK irányelv 3. 
cikkében meghatározottak szerinti 
egységes és oszthatatlan nyilvánossághoz 
közvetítési és hozzáférhetővé tételi 
cselekményekért, melyeket együttesen 
hajtanak végre. Ezeknek a 
műsorszolgáltató szervezeteknek és 
forgalmazóknak ezért az érintett 



PE635.476/ 15

HU

jogosultaktól külön engedélyt kell 
szerezniük az ilyen cselekményekben való 
részvételükre vonatkozóan.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert alapvető jogokat és szem előtt 
tartja az abban rögzített elveket. Miközben 
a jogosultak jogainak gyakorlásába való 
beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív 
jogkezelést előírják a továbbközvetítési 
szolgáltatások vonatkozásában a 
nyilvánossághoz közvetítés jogának 
gyakorlásához, ezt a feltételt 
meghatározott szolgáltatásokra, célzottan 
és – e jogok engedélyeztetésének 
megkönnyítésén keresztül – a televízió- és 
rádióműsorok határokon átnyúló 
szélesebb körű terjesztésének lehetővé 
tétele érdekében szükséges előírni.

(16) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert alapvető jogokat és szem előtt 
tartja az abban rögzített elveket. Miközben 
a jogosultak jogainak gyakorlásába való 
beavatkozásnak minősül, ha a 
továbbközvetítési szolgáltatások 
vonatkozásában a nyilvánossághoz 
közvetítés jogának gyakorlása kötelezően 
kollektív jogkezeléssel valósul meg, ezt a 
feltételt mégis elő kell írni, célzott módon 
és olyan meghatározott szolgáltatásokra 
korlátozva, melyek a vezetékes és 
műholdas továbbközvetítéshez hasonlóak, 
és amelyek nyújtására irányított 
környezetben kerül sor.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Miután a rendelet már hatályban 
volt egy bizonyos ideig, el kell végezni 
annak felülvizsgálatát többek között annak 
értékelése érdekében, hogy az európai 
fogyasztók és az Európai Unió kulturális 
sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt 
a kiegészítő online szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtása.

(18) A jobb jogalkotás elveivel 
összhangban a rendelet hatálybalépését 
követő meghatározott idő elteltével el kell 
végezni annak felülvizsgálatát annak 
értékelése érdekében, hogy a rendelet – 
ezen belül a közvetlen átvitelre vonatkozó 
rendelkezések – milyen hatást gyakoroltak 
az európai kreatív iparágakra, az európai 
audiovizuális alkotások finanszírozására 
és a jogosultakra.  A felülvizsgálatnak azt 
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is figyelembe kell vennie, hogy az európai 
fogyasztók és vállalkozások, és ezáltal az 
Európai Unió kulturális sokszínűsége 
javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő 
online szolgáltatások határokon átnyúló 
nyújtása és az új tartalmakba történő 
befektetések szintje.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a 
határokon átnyúló kiegészítő szolgáltatások 
ösztönzését és a más tagállamokból 
származó televízió- és rádióműsorok 
továbbközvetítésének megkönnyítését a 
tagállamok önmagukban nem tudják 
kielégítően megvalósítani, valamint mivel 
az a probléma léptéke és a 
hatásmechanizmus miatt az Unió szintjén 
jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl a célkitűzésének eléréséhez szükséges 
mértéket. Ami a kiegészítő online 
szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását 
illeti, ez a rendelet a szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok 
engedélyeztetésének megkönnyítése 
céljából felhatalmazó mechanizmusokat 
vezet be. Ez a rendelet nem kötelezi a 
műsorszolgáltató szervezeteket az ilyen 
jellegű szolgáltatások határokon átnyúló 
módon történő nyújtására. Hasonlóképpen 
a rendelet a továbbközvetítő szolgáltatások 
üzemeltetőit sem kötelezi arra, hogy más 
tagállamokból származó televízió- és 
rádióműsorokat vonjanak be a 
szolgáltatásaikba. Ez a rendelet kizárólag 
egyes továbbközvetítési jogok gyakorlását 

(19) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a 
hírműsorokhoz és aktuális témákkal 
foglalkozó műsorokhoz kapcsolódó, 
határokon átnyúló kiegészítő szolgáltatások 
ösztönzését és a más tagállamokból 
származó televízió- és rádióműsorok 
továbbközvetítésének megkönnyítését a 
tagállamok önmagukban nem tudják 
kielégítően megvalósítani, valamint mivel 
az a probléma léptéke és a 
hatásmechanizmus miatt egyes esetekben 
az Unió szintjén jobban megvalósítható, az 
Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl a célkitűzésének eléréséhez szükséges 
mértéket. Ami a műsorszolgáltatók 
bizonyos kiegészítő online 
szolgáltatásainak határokon átnyúló 
nyújtását illeti, ez a rendelet nem kötelezi a 
műsorszolgáltató szervezeteket az ilyen 
jellegű szolgáltatások határokon átnyúló 
módon történő nyújtására. Hasonlóképpen 
a rendelet a továbbközvetítési 
szolgáltatások üzemeltetőit sem kötelezi 
arra, hogy más tagállamokból származó 
televízió- és rádióműsorokat vonjanak be a 
szolgáltatásaikba. Ez a rendelet kizárólag 
egyes továbbközvetítési jogok gyakorlását 
érinti, az e szolgáltatásokkal kapcsolatos 
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érinti, az e szolgáltatásokkal kapcsolatos 
szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos 
jogok engedélyeztetésének 
egyszerűsítéséhez szükséges mértékben, 
valamint kizárólag az Unió más 
tagállamaiból származó televízió- és 
rádióműsorok vonatkozásában,

szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos 
jogok engedélyeztetésének 
egyszerűsítéséhez szükséges mértékben, 
valamint kizárólag az Unió más 
tagállamaiból származó televízió- és 
rádióműsorok vonatkozásában,

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A más tagállamokból származó 
műsorok továbbközvetítése olyan 
cselekmény, amely a szerzői jog és adott 
esetben a szomszédos jogok hatálya alá 
tartozik. Ezért az online szolgáltatásokhoz 
minden jogosulttól engedélyt kell kérni a 
továbbközvetített műsor minden részéhez. 
E rendelet értelmében az engedélyeket 
szerződés útján kell megadni, feltéve, hogy 
a meglévő törvényes engedélyezési 
rendszerek valamelyike nem vezetett be 
átmeneti kivételt.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
Tárgy

(1) Ez a rendelet jogi mechanizmusokat 
vezet be a kiegészítő online szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtása 
szempontjából fontos szerzői és 
szomszédos jogok engedélyeztetésének 
megkönnyítése és a zárt környezetben 
történő digitális továbbközvetítések 
megkönnyítése céljából.
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(2) E jogi mechanizmusok magukban 
foglalják a származási ország elvének 
megállapítását e jogok gyakorlására 
vonatkozóan. A jogi mechanizmusok a 
továbbközvetítés szempontjából fontos 
szerzői és szomszédos jogok kötelező 
kollektív kezelésére, a kollektív jogkezelő 
szervezetek általi képviselet törvényi 
vélelmezésére és a továbbközvetítési jog 
műsorszolgáltató szervezetek általi 
gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaznak.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK 
irányelvben meghatározott vezetékes 
továbbközvetítést, illetve az (EU) 
2015/2120 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott internet-
hozzáférési szolgáltatás útján biztosított 
továbbközvetítést kivéve egy másik 
tagállamból származó, a nyilvánosság általi 
vételre szánt televízió- vagy rádióműsor 
vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül 
adott esetben műholdas, de nem online 
eredeti közvetítésének egyidejű, 
változatlan és teljes terjedelmű, a 
nyilvánosság általi vételre szánt 
továbbközvetítése, feltéve, hogy a 
továbbközvetítést az eredeti közvetítést 
végző műsorszolgáltató szervezettől vagy 
attól a szervezettől eltérő fél végzi, 
amelynek az ellenőrzése és felelőssége 
mellett a szóban forgó közvetítést 
végezték. 

b) „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK 
irányelvben meghatározott vezetékes 
továbbközvetítést kivéve egy másik 
tagállamból származó, a nyilvánosság általi 
vételre szánt, vezetékes vagy IPTV-típusú 
szolgáltatásokra korlátozódó televízió- 
vagy rádióműsor vezetékes vagy vezeték 
nélküli, ezen belül adott esetben műholdas 
de nem online eredeti közvetítésének 
egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű, a 
nyilvánosság általi vételre szánt 
továbbközvetítése, feltéve, hogy a 
továbbközvetítést az eredeti közvetítést 
végző műsorszolgáltató szervezettől vagy 
attól a szervezettől eltérő fél végzi, 
amelynek az ellenőrzése és felelőssége 
mellett a szóban forgó közvetítést 
végezték.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „közvetlen átvitel”: olyan két- vagy 
többlépcsős eljárás, melynek során a 
műsorszolgáltató szervezetek a 
nyilvánosság általi vétel céljából a Berni 
Egyezmény szerinti műsorszolgáltató 
szervezetektől eltérő szervezetnek 
minősülő forgalmazók számára közvetítik 
műsorhordozó jeleiket, és a közvetítés – 
vezetékes vagy vezeték nélküli, köztük 
műholdas továbbítás útján – pontból 
pontba, magánvonalon keresztül történik 
úgy, hogy e közvetítés során a 
nagyközönség nem tudja fogni ezeket a 
műsorhordozó jeleket; a forgalmazók 
pedig egyidejűleg, változatlan és teljes 
formában kínálják ezeket a programokat 
a nagyközönség számára vezetékes vagy 
mikrohullámú rendszeren, digitális 
földfelszíni, IP-alapú, mobil- vagy 
hasonló hálózatokon keresztül 
megtekintésre vagy meghallgatásra.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) „irányított környezet”: 
kizárólagosan olyan biztosított és 
korlátozott hozzáférésű vezetékes vagy 
IPTV-típusú szolgáltatások, melyek során 
a továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetője a végpontok között titkosított 
továbbközvetítési szolgáltatást nyújt 
szerződés szerint arra jogosult 
felhasználói számára.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk

A származási ország elvének alkalmazása a 
kiegészítő online szolgáltatásokra

A származási ország elvének alkalmazása 
hírműsorok és aktuális témákkal 

foglalkozó műsorok közvetítéséhez 
kapcsolódó online szolgáltatásokra

(1) Műsorszolgáltató szervezetek által 
vagy az ellenőrzésük és felelősségük 
mellett nyújtott kiegészítő online 
szolgáltatás során történő nyilvánossághoz 
közvetítési és hozzáférhetővé tételi 
cselekményeket, valamint a kiegészítő 
online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz 
való hozzáféréshez vagy annak 
használatához szükséges többszörözési 
cselekményeket az ezen cselekmények 
szempontjából fontos szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok 
gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, 
hogy kizárólag abban a tagállamban kerül 
sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató 
szervezet elsődleges telephelye található.

(1) Műsorszolgáltató szervezetek által 
vagy az ellenőrzésük és felelősségük 
mellett nyújtott, kizárólag hírműsorok és 
aktuális témákkal foglalkozó műsorok 
eredeti közvetítéséhez kapcsolódó 
kiegészítő online szolgáltatás során történő 
nyilvánossághoz közvetítési és 
hozzáférhetővé tételi cselekményeket, 
valamint az ilyen hírműsorok és aktuális 
témákkal foglalkozó műsorok ilyen 
kiegészítő online szolgáltatás nyújtásához, 
az ahhoz való hozzáféréshez vagy annak 
használatához szükséges többszörözésének 
eseteit az ezen cselekmények 
szempontjából fontos szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok 
megszerzése, illetve e megszerzett jogok 
gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, 
hogy kizárólag abban a tagállamban kerül 
sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató 
szervezet elsődleges telephelye található.

(2) Amikor a felek az (1) bekezdésben 
meghatározott származási ország elvének 
hatálya alá tartozó jogokért fizetendő 
összeget megállapítják, figyelembe veszik 
a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi 
vonatkozását, mint például a kiegészítő 
online szolgáltatás jellemzőit, a közönséget 
és a nyelvi változatot.

(2) Amikor a felek az (1) bekezdésben 
meghatározott származási ország elvének 
hatálya alá tartozó jogokért fizetendő 
összeget megállapítják, figyelembe veszik 
a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi 
vonatkozását, mint például a kiegészítő 
online szolgáltatás jellemzőit, ideértve az 
online elérhetőség időtartamát, a 
közönséget és valamennyi elérhető nyelvi 
változatot.

(2a) A (2) bekezdés nem korlátozza a 
felek azon jogát, hogy megállapodjanak a 
származási ország elve alapján a jogokért 
fizetendő összeg kiszámítására vonatkozó 
konkrét módszerek vagy kritériumok felől, 
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mint amilyen például a műsorszolgáltató 
szervezet online szolgáltatásból származó 
bevételein alapuló számítási mód.
(2b) Az (1) és (2) bekezdés a szerzői 
jogok és a 2001/29/EK irányelvből 
következő jogok tekintetében nem érinti a 
területiség és a szerződési szabadság elvét. 
Ennek alapján a felek jogosultak arra, 
hogy a továbbiakban is megállapodást 
kössenek az (1) bekezdésben említett jogok 
hasznosítására vonatkozó korlátozások 
bevezetéséről, feltéve, hogy ezek a 
korlátozások összhangban vannak az 
uniós és a nemzeti joggal.
(2c) Amikor az e rendeletben 
meghatározottak szerint egy televízió- 
vagy rádióműsor eredeti közvetítését egy 
kiegészítő online szolgáltatás 
igénybevételével az egyik tagállamból más 
tagállamokba továbbközvetítik, akkor 
tiszteletben kell tartani az irányadó szerzői 
és szomszédos jogokat és az egyéb védett 
tartalmakkal kapcsolatos jogokat, és az 
ilyen továbbközvetítésnek a szerzői és 
szomszédos jogi jogosultak, az egyéb 
védett tartalmak jogosultjai, valamint a 
továbbközvetítési szolgáltatások 
üzemeltetői közötti egyéni vagy kollektív 
megállapodás alapján kell megvalósulnia.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

A továbbközvetítési jogok gyakorlása, ha a 
jogosult nem műsorszolgáltató szervezet

A vezetékestől eltérő módon történő 
továbbközvetítés jogának gyakorlása, ha a 
jogosult nem műsorszolgáltató szervezet

(-1) A továbbközvetítési jog kizárólagos 
jog, amelynek gyakorlásához a szerzői jog 
és más szomszédos jogok jogosultjainak 
engedélye szükséges.
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(1) A műsorszolgáltató szervezetek 
kivételével a szerzői jogok és szerzői 
joggal szomszédos jogok jogosultjai 
valamely továbbközvetítési engedély 
kiadására vagy visszautasítására 
vonatkozó jogukat kizárólag kollektív 
jogkezelő szervezeten keresztül 
gyakorolhatják.

(1) A műsorszolgáltató szervezetek 
kivételével a szerzői jogok és szerzői 
joggal szomszédos jogok jogosultjai az 
irányított környezetben nyújtott 
továbbközvetítési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés engedélyezésére vonatkozó 
jogukat kizárólag kollektív jogkezelő 
szervezeten keresztül gyakorolják.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) 
bekezdésben említett jog kezelését nem 
ruházta át egy kollektív jogkezelő 
szervezetre, úgy kell tekinteni, hogy azon 
kollektív jogkezelő szervezet kapott 
megbízást a jogosult nevében a jog 
kezelésére, amely az ugyanazon 
kategóriájú jogokat kezeli azon tagállam 
területe vonatkozásában, ahol a 
továbbközvetítő szolgáltatás üzemeltetője a 
továbbközvetítéshez a jog engedélyezését 
kéri.
(3) Amennyiben egynél több kollektív 
jogkezelő szervezet kezeli az abba a 
kategóriába tartozó jogokat a szóban forgó 
tagállam területén, a jogosult szabadon 
választhatja ki, melyik kollektív jogkezelő 
szervezetet kell úgy tekinteni, hogy a 
jogának kezelésével meg van bízva. Ha 
ilyen helyzetben a jogosult nem választ 
kollektív jogkezelő szervezetet, akkor az a 
tagállam adja meg, melyik kollektív 
jogkezelő szervezetet tekinti úgy, hogy az 
érintett jogosult jogának kezelésére 
megbízást kapott, amelynek területe 
vonatkozásában a továbbközvetítő 
szolgáltatás üzemeltetője a 
továbbközvetítéshez a jog engedélyezését 
kéri.

(3) Amennyiben egynél több kollektív 
jogkezelő szervezet kezeli az abba a 
kategóriába tartozó jogokat a szóban forgó 
tagállam területén, a jogosult szabadon 
választhatja ki, melyik kollektív jogkezelő 
szervezetet kell úgy tekinteni, hogy a 
jogának kezelésével meg van bízva. Ha 
ilyen helyzetben a jogosult nem választ 
kollektív jogkezelő szervezetet, akkor az a 
tagállam adja meg, melyik kollektív 
jogkezelő szervezetet tekinti úgy, hogy az 
érintett jogosult jogának kezelésére 
megbízást kapott, amelynek területe 
vonatkozásában a továbbközvetítési 
szolgáltatás üzemeltetője a 
továbbközvetítéshez a jog engedélyezését 
kéri.

(4) A jogosultnak ugyanazon jogai és 
kötelezettségei keletkeznek a 
továbbközvetítő szolgáltatás üzemeltetője 
és a jogának kezelésére megbízottnak 
tekintendő kollektív jogkezelő szervezett 
között létrejött megállapodás alapján, 
mint azoknak a jogosultaknak, akik 
megbízták az érintett kollektív jogkezelő 
szervezetet, és ezeket a jogokat az érintett 
tagállam által megállapítandó időszakon 
belül érvényesítheti; ezen időszak nem 
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lehet rövidebb az alkotását vagy más 
védett tartalmát magában foglaló 
továbbközvetítés napjától számított három 
évnél.
(5) A tagállam rendelkezhet úgy, hogy 
amennyiben valamely jogosult engedélyezi 
egy alkotás vagy más védett tartalom 
eredeti közvetítését a területén belül, az a 
jogosult ahhoz való hozzájárulásának 
tekintendő, hogy a továbbközvetítési jogait 
ne egyéni alapon, hanem e rendeletnek 
megfelelően gyakorolja.

(5a) A kollektív jogkezelő szervezeteknek 
fenn kell tartaniuk egy adatbázist, amely 
az e cikkben említett szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok 
kezeléséhez kapcsolódó információkat 
biztosít, ideértve a jogosultra, a használat 
típusára, a területre és az időtartamra 
vonatkozó információkat.
(5b) E rendelet alkalmazásában is 
lehetőség van a 93/83/EGK tanácsi 
irányelv 11. cikkében és 12. cikkének (1) 
bekezdésében előírtak szerinti közvetítés 
igénybevételére, illetve a tárgyalási 
pozíciókkal való visszaélés 
megakadályozására.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Műsorszolgáltatási programok 

hasznosítása továbbközvetítés révén
Egy eredetileg egy műsorszolgáltató 
szervezet által a nyilvánosságnak 
közvetített televízió- vagy rádióműsorban 
szereplő alkotás vagy egyéb védett 
tartalom újraközvetítése az ilyen program 
nyilvánossághoz közvetítésének minősül, 
függetlenül attól, hogy az újraközvetítő 
szolgáltató ugyanazon vagy az eredeti 
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közvetítéstől eltérő technikai eszközöket 
használja-e, és függetlenül attól, hogy az 
ilyen újraközvetítés az eredeti közvetítés 
tényleges vagy megcélzott vételkörzetében 
történik-e.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

Műsorszórási programok kiaknázása 
közvetlen átviteli eljáráson keresztül Azok 
a műsorszolgáltatók, amelyek 
műsorhordozó jeleiket a Berni Egyezmény 
értelmében tőlük független harmadik 
személynek minősülő forgalmazók 
számára a nyilvánosság általi vételre 
közvetlen átviteli eljárással közvetítik, a 
forgalmazóikkal egyetemlegesen felelősek 
a 2001/29/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározottak szerinti egységes és 
oszthatatlan nyilvánossághoz közvetítési 
és hozzáférhetővé tételi cselekményekért, 
melyeket együttesen hajtanak végre. 
Ezeknek a műsorszolgáltató 
szervezeteknek és forgalmazóknak ezért az 
érintett jogosultaktól engedélyt kell 
szerezniük az ilyen cselekményekben való 
részvételükre vonatkozóan.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Átmeneti rendelkezés

A kiegészítő online szolgáltatás nyújtása 
során történő nyilvánossághoz közvetítési 
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és hozzáférhetővé tételi cselekmények, 
valamint a kiegészítő online szolgáltatás 
nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez 
vagy annak használatához szükséges 
többszörözési cselekmények 
szempontjából fontos szerzői jogok és 
szerzői joggal szomszédos jogok 
gyakorlásáról szóló, [the date mentioned 
in Article 7(2), to be inserted by OPOCE 
]-án/-én hatályban lévő megállapodásokra 
[the date mentioned in Article 7(2) + 2 
years, to be inserted by OPOCE]-tól/-től a 
2. cikket kell alkalmazni, amennyiben 
azon időpont után érvényüket vesztik.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb [3 years after 
the date mentioned in Article 7(2) to be 
inserted by OPOCE]-ig elvégzi e rendelet 
felülvizsgálatát és a főbb megállapításokról 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak.

(1) A Bizottság legkésőbb [3 years after 
the date mentioned in Article 7(2) to be 
inserted by OPOCE]-ig elvégzi e rendelet 
felülvizsgálatát és a főbb megállapításokról 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. A jelentést a 
nyilvánosság számára könnyen és 
hatékonyan elérhetővé kell tenni.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentés elkészítéséhez szükséges 
információkat a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentés elkészítéséhez szükséges 
információkat kellő időben és pontosan a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják.

Módosítás 38



PE635.476/ 26

HU

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet [6 months following 
the day of its publication, to be inserted by 
OPOCE]-tól/-től kell alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet … [18 months 
following the day of its publication, to be 
inserted by OPOCE]-tól/-től kell 
alkalmazni.


