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Tárgy: Vélemény a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvre irányuló 
javaslat jogalapjáról (COM(2018)0280 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság koordinátorai 2018. október 10-én tudomásul vették, hogy a digitális 
egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvre irányuló javaslatról folyó intézményközi 
tárgyalások során az a javaslat született, hogy az EUMSZ 114. cikkét az EUMSZ 53. 
cikkének (1) bekezdése és 62. cikke egészítse ki jogalapként. A Jogi Bizottság ezért az 
eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével összhangban úgy határozott, hogy ellenőrzi 
az említett javaslat jogalapját – különösen tekintettel az esetleges kiegészítésekre. 

A Jogi Bizottság 2018. december 10-i ülésén vizsgálta meg a fenti kérdést.

I – Háttér

2016. szeptember 14-én az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő az uniós 
szerzői jogi szabályok korszerűsítésére vonatkozóan, ideértve a digitális egységes piacon a 
szerzői jogról szóló irányelvet is. A Tanács 2018. május 25-én kapott tárgyalási 
meghatalmazást1.

A Bizottság által eredetileg javasolt jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 114. cikke, amely a belső piaci tagállami jogszabályok harmonizációját szolgáló 
intézkedések általános jogalapja. A fent említett tanácsi meghatalmazás során ez két új 
jogalappal – az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdésével és 62. cikkével – egészült ki. A 
Bizottság elfogadta ezt a módosítást2. 

A Parlament 2018. szeptember 12-én szavazott a digitális egységes piacon a szerzői jogról 
szóló irányelvre irányuló javaslatról, és 438 szavazattal elfogadta tárgyalási megbízatását3. 
Ennek alapján 2018. október 2-án a Parlament tárgyalócsoportja tárgyalásokat kezdett a 
Tanáccsal és a Bizottsággal a szöveg véglegesítése és az irányelv elfogadása céljából.

A folyamatban lévő intézményközi tárgyalások összefüggésében ezért fontos eldönteni, hogy 
indokolt-e az EUMSZ 53. cikke (1) bekezdésének és 62. cikkének javasolt felvétele. A 62. 
cikk a szolgáltatásokról szóló fejezet részét képezi, és úgy rendelkezik, hogy az EUMSZ 51–
54. cikkét kell alkalmazni a szolgáltatásokról szóló fejezetben tárgyalt kérdésekre. Az 
EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdése az irányelvek rendes jogalkotási eljárás keretében történő 
elfogadásának jogalapját tartalmazza. Az 53. cikk (1) bekezdése az EUMSZ 62. cikkével 
együtt jogalapként használható a szolgáltatások területére vonatkozó irányelvek 
elfogadásához. 

II. A Szerződés vonatkozó cikkei

1 9134/18. sz. dokumentum, 2018. május 25.
2 A Jogi Bizottság elnöke által a Jogi Szolgálathoz intézett, jogi tanácsadásra irányuló 

kérelmet tartalmazó, 2018. október 23-i levél értelmében.
3          P8_TA(2018)0337.
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Az EUMSZ 114. cikkének szövege a következő:
114. cikk

(az EKSz. korábbi 95. cikke)

1. Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 26. cikkben meghatározott célkitűzések 
megvalósítására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a 
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső 
piac megteremtése és működése.

2. Az (1) bekezdés nem vonatkozik az adózásra, a személyek szabad mozgására, valamint a 
munkavállalók jogaira és érdekeire vonatkozó rendelkezésekre.

3. A Bizottság az (1) bekezdésben előirányzott, az egészségügyre, a biztonságra, a 
környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslataiban a védelem magas 
szintjét veszi alapul, különös figyelemmel a tudományos tényeken alapuló új fejleményekre. Az 
Európai Parlament és a Tanács saját hatáskörén belül szintén törekszik e célkitűzés 
megvalósítására.

4. Ha valamely harmonizációs intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács 
vagy a Bizottság általi elfogadását követően egy tagállam a 36. cikkben említett lényeges 
követelmények alapján vagy a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan 
szükségesnek tartja nemzeti rendelkezések fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a 
fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot.

5. Ezen felül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben valamely harmonizációs 
intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács vagy a Bizottság általi 
elfogadását követően valamely tagállam új tudományos bizonyítékon alapuló, a környezet 
vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos nemzeti rendelkezések bevezetését tartja 
szükségesnek az adott tagállamra jellemző olyan probléma miatt, amely a harmonizációs 
intézkedés elfogadása után merült fel, ezekről az előirányzott rendelkezésekről és bevezetésük 
indokairól értesíti a Bizottságot.

6. A Bizottság a (4) és (5) bekezdésben említett értesítésektől számított hat hónapon belül a 
vonatkozó nemzeti rendelkezéseket jóváhagyja vagy elutasítja, miután ellenőrizte, hogy az 
érintett rendelkezések nem képezik-e önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e akadályt a belső 
piac működésében.

Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem hoz határozatot, a (4) és (5) bekezdésben 
említett nemzeti rendelkezéseket jóváhagyottnak kell tekinteni.

Ha az ügy összetettsége indokolja, és az emberi egészséget fenyegető veszély nem áll fenn, a 
Bizottság értesítheti az érintett tagállamot arról, hogy az ebben a bekezdésben említett 
határidő legfeljebb további hat hónappal meghosszabbítható.

7. Ha a (6) bekezdés alapján egy tagállamnak engedélyezték valamely harmonizációs 
intézkedéstől eltérő nemzeti rendelkezések fenntartását vagy bevezetését, a Bizottság 
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haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasolja-e az adott intézkedés kiigazítását.

8. Ha egy olyan területen, amely korábban harmonizációs intézkedések tárgyát képezte, 
valamely tagállam különleges közegészségügyi problémát vet fel, erről tájékoztatja a 
Bizottságot, amely haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasoljon-e megfelelő intézkedéseket a 
Tanácsnak.

9. A 258. és 259. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely tagállam 
közvetlenül az Európai Unió Bíróságához fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam 
az e cikkben biztosított hatáskörével visszaél.

10. A fentiekben említett harmonizációs intézkedések indokolt esetben védzáradékot 
tartalmaznak, amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a 36. cikkben említett egy vagy 
több nem gazdasági okból, uniós ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket 
hozzanak.

Az EUMSZ 53. cikke (1) bekezdésének szövege a következő:
53. cikk

(az EKSz. korábbi 47. cikke)

1. Az Európai Parlament és a Tanács az önálló vállalkozói tevékenység megkezdésének és 
folytatásának megkönnyítése érdekében rendes jogalkotási eljárás keretében irányelveket 
bocsát ki az oklevelek, a bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
tanúsítványok kölcsönös elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység 
megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolása céljából.

Az EUMSZ 62. cikkének szövege a következő:
62. cikk

(az EKSz. korábbi 55. cikke)

Az 51–54. cikk rendelkezéseit az e [„Szolgáltatások” című] fejezet által szabályozott 
kérdésekre is alkalmazni kell.

III. Az EUB ítélkezési gyakorlata a jogalap megválasztásáról

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi jogi aktus jogalapja 
megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 
felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”4. A téves 
jogalap megválasztása ezért igazolhatja a szóban forgó aktus megsemmisítését.

Ha a jogi aktus vizsgálatából az derül ki, hogy az kettős célkitűzést követ, vagy két elemből 
áll, és ezek egyike fő vagy meghatározó jellegű célként vagy elemként azonosítható, míg a 
másik csak járulékos jellegű, a jogi aktusnak egyetlen jogalapra, azaz a fő, illetve 

4 C-45/86. sz, Bizottság kontra Tanács ügy (Általános preferenciális vámkedvezmények), 
(EBHT 1987., 1439. o., 5. pont); C-440/05. sz, Bizottság kontra Tanács ügy (EBHT 2007., I-
9097. o.);C-411/06. sz., Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy (EBHT 2009., I-7585. o.)
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meghatározó jellegű célkitűzés vagy elem által megkövetelt jogalapra kell támaszkodnia5. 
Kivételes esetben, ha megállapítást nyer, hogy a jogi aktus egyidejűleg több célt is szolgál, 
vagy több olyan elemből áll, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, 
hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett jellegű lenne, akkor az ilyen jogi 
aktust a különböző megfelelő jogalapokra kell alapítani, feltéve, hogy eljárási szempontból 
összeegyeztethetők. 6   

IV. A megfelelő jogalap elemzése és meghatározása a javaslat céljának és tartalmának, 
illetve a Parlament és a Tanács megbízatásának figyelembevételével

Az EUMSZ 53. cikke (1) bekezdésével és 62. cikkével, valamint az EUMSZ 114. cikkével 
való lehetséges kiegészítés közvetlenül szerepel a Tanács dokumentumában.

Először is meg kell jegyezni, hogy a 17. cikk célja a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelvek 
módosítása, amelyek a három szóban forgó jogalap hasonló kombinációján alapulnak. A 
módosító jogi aktus azon jogalapokra való helyezése, amelyek megfelelnek a módosított jogi 
aktusok jogalapjainak, formális szempontból megfelelő megközelítésnek tűnik.

Figyelembe véve az érdemi szempontokat, valamint a szöveg célját és tartalmát – akár a 
Bizottság javaslatában, akár a Tanács vagy a Parlament szövegében megvizsgálva –, 
egyértelmű, hogy a szöveg a szerzői jogok és a kapcsolódó szempontok szabályozására 
irányul, azonban ezt a digitális egységes piac, különösen az online nyújtott szolgáltatások 
összefüggésében teszi. A jogi eszköz hatálya kiterjedne olyan szabályokra is, amelyek „célja 
egy jól működő piac megteremtése a művek és egyéb teljesítmények hasznosításához”7, 
amelyet „díjazás ellenében” 8 – köztük online tartalommegosztó szolgáltató által végzett – 
„kereskedelmi jellegű tevékenységek”9 keretében végeznek.

Az irányelv az 1. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően különösen a védett 
tartalmak digitális és határokon átnyúló felhasználásának figyelembevételével a belső piac 
keretében a szerzői jogra és a szomszédos jogokra vonatkozó uniós jog további 
harmonizálására irányul. „Emellett további szabályokat ír elő a kivételekről és a 
korlátozásokról, valamint az engedélyezés megkönnyítéséről, és olyan szabályokat is 
tartalmaz, amelyek célja a jól működő piac megteremtése a művek és egyéb 
teljesítmények hasznosításához.” (utólagos kiemelés)

A művek és egyéb teljesítmények hasznosítását különösen az EUMSZ 57. cikkének b) pontja 
szerinti „szolgáltatásnak”  – azaz rendes körülmények között díjazás ellenében nyújtott 
kereskedelmi jellegű tevékenységnek – kell tekinteni.

5 C-137/12. sz., Bizottság kontra Tanács ügy (EU:C:2013:675), az ítélet 53. pontja; C-411/06. 
sz., Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy (EU:C:2009:518), az ítélet 46. pontja és az 
abban hivatkozott ítélkezési gyakorlat. C-490/10. sz., Parlament kontra Tanács ügy 
(EU:C:2012:525) az ítélet 45. pontja; C-155/07 sz., Parlament kontra Tanács ügy (EU:C 
2008:605), az ítélet 34. pontja.
6 C-300/89. sz., Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy (EU:C:1991:244), az ítélet 17–25. 
pontja.
7 1. cikk
8 EUMSZ 57. cikk.
9 EUMSZ 57. cikk, b) pont.
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Ez különösen a bizottsági javaslat 13. cikkének hatálya alá tartozik, amely az indokolás 
alapján „a felhasználók által feltöltött nagyszámú művet és egyéb teljesítményt tároló és 
hozzáférhetővé tevő, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók számára ír elő kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy tegyenek megfelelő és 
arányos intézkedéseket, amelyekkel biztosítható a jogosultakkal kötött megállapodások 
működése, és elkerülhető a jogosultak által a szolgáltatókkal együttműködésben megjelölt 
tartalmak szolgáltatásokon keresztüli elérhetővé tétele”.

Ismét csak a védett tartalmak online tartalommegosztó szolgáltatók által történő 
felhasználásáról szóló 13. cikk képezi a Tanács és a Parlament szövegének egyik fókuszát. Az 
említett cikk az úgynevezett „értékszakadékok” problémáját kívánja kezelni, azaz megfelelő 
egyensúly megteremtésére törekszik a szerzők és az előadóművészek által kapott 
javadalmazás és az internetes platformok által a művek hozzáférhetővé tétele során elért 
nyereség között.  A tanácsi szöveg 2. cikkének (5) bekezdése szerint az internetes platformok 
fogalommeghatározásuk szerint „online tartalommegosztó szolgáltatók”, amelyek „olyan 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtanak, amelynek fő célja vagy egyik 
fő célja a felhasználók által feltöltött nagyszámú mű vagy egyéb teljesítmény tárolása és 
nyilvánosságra hozatala.” A tanácsi szöveg 13. cikkével összhangban e szolgáltatókra azon 
szabályok vonatkoznak, amelyek a szolgáltatásnyújtásuk feltételeit szabályozzák, ezáltal 
üzleti modelljüket is befolyásolják.

A Parlament dokumentumában e szolgáltató – a fogalommeghatározás szerint szintén„online 
tartalommegosztó szolgáltató”10– „olyan, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amelynek egyik fő célja a felhasználói által feltöltött, szerzői 
joggal védett jelentős mennyiségű mű vagy egyéb teljesítmény tárolása és nyilvános 
hozzáférhetővé tétele, illetve optimalizálása, illetve annak terjesztése profitszerzési céllal”. A 
parlamenti szöveg 13. cikkének (1) bekezdése alapján a platformoknak engedélyezési 
megállapodásokat kellene kötniük a jogosultakkal.

A Parlament szövegében található egy arra vonatkozó további kötelezettség, hogy 
amennyiben a jogtulajdonosok nem kívánnak engedélyezési megállapodásokat kötni, az 
online tartalommegosztó szolgáltatók és a jogtulajdonosok kötelesek jóhiszeműen 
együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy a jogosulatlanul terjesztett védett művek 
vagy egyéb védett teljesítmények ne legyenek elérhetőek a szolgáltatásaik keretében11. 
Amennyiben ez az együttműködés egy adott tartalom indokolatlan eltávolításhoz vezetett, az 
online tartalommegosztó szolgáltatóknak a felhasználók által igénybe vehető panaszkezelési 
és jogorvoslati mechanizmusokat kell életbe léptetniük12. 

Nyilvánvalóan a 13. cikk a parlamenti szöveg és – általában véve – a javaslat egyik 
legfontosabb rendelkezése. A Parlament dokumentumában előírt intézkedések jelentős 
kiegészítéseket foglalnak magukban az online tartalommegosztó szolgáltatók működési 
modelljeivel kapcsolatban.

A Tanács szövegében a szolgáltatókra olyan kötelezettség vonatkozna, amely szerint 

10 2. cikk – 4 b bekezdés (új).
11 13 cikk – 2a bekezdés (új).
12 13 cikk – 2 b bekezdés (új).
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hatékony és arányos intézkedéseket kellene végrehajtaniuk annak megakadályozása 
érdekében, hogy meghatározott művek vagy teljesítmények elérhetőek legyenek a 
szolgáltatásikon keresztül13. Ezen túlmenően kötelesek lennének eltávolítani vagy letiltani az 
e művekhez való hozzáférést,valamint megakadályozni azok jövőbeli rendelkezésre állását. 
Ezeknek az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a szolgáltatások jellegét és méretét, 
különösen azt, hogy azokat mikro- vagy kisvállalkozások nyújtják-e14. Emellett a tanácsi 
szöveg előírja, hogy az online tartalommegosztó szolgáltatóknak és a jogosultaknak együtt 
kell működniük egymással. Az online tartalommegosztó szolgáltatóknak a szolgáltatás 
felhasználói által igénybe vehető panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat kell életbe 
léptetniük. Továbbá párbeszédet kell folytatni az érdekelt felekkel15.

A 13. cikk által létrehozott szabályok és mechanizmusok a szöveg egyik legfontosabb 
szabályozási elemét képezik. Úgy tűnik, hogy a javaslat egészét tekintve nem másodlagos 
vagy kiegészítő jellegűek.

Továbbá, a tárgyalási mechanizmusról szóló 10. cikk célja, hogy az audiovizuális alkotások 
online hasznosításáról szóló tárgyalások megkönnyítése érdekében megteremtse az 
eszmecserék körülményeit azoknak a feleknek, akik a jogok engedélyezésével kapcsolatos 
nehézségekbe ütköznek, amikor az audiovizuális alkotások online videotékákban történő 
hozzáférhetővé tételéről megállapodást kívánnak kötni. Ez a rendelkezés egyértelműen érinti 
azt a keretet, amelyen belül a szolgáltatásokat a belső piacon nyújtják. Emellett a Parlament 
szövege a szerzőket, a gyártókat, az online videotékákat és más érdekelt feleket tömörítő 
képviseleti szervezetek közötti, megerősített párbeszédet irányoz elő annak érdekében, hogy 
ösztönözzék az audiovizuális alkotások online videotékákban való hozzáférhetőségét.

A sajtókiadványok digitális felhasználást érintő védelemről szóló 11. cikk szerzői jogot 
biztosít a kiadók számára a sajtókiadványaiknak az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általi digitális felhasználásáért16.  Ez a rendelkezés 
szabályozza a sajtókiadványoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók által történő online felhasználását. A 13. cikkel együtt ez is a „szerzői 
jogok szempontjából jól működő piac megteremtését szolgáló intézkedésekről” szóló IV. cím 
részét képezi, és részben a belső piacon történő szolgáltatásnyújtás feltételeit érinti.

Úgy tűnik, hogy valamennyi fent említett rendelkezés a bizottsági javaslat, valamint az EP és 
a Tanács szövegének egyik súlypontját képezi, a másik központi elem pedig a szerzői jogokra 
és szerzői joggal szomszédos jogokra vonatkozó uniós jog további harmonizációja.

V. Következtetés és ajánlás

A Parlament és a Tanács szövegének fent említett rendelkezései kétségtelenül nagy 
jelentőséggel bírnak a javaslatban, és céljuk a belső piacon történő szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozó feltételek szabályozása. Ez a cél – a szerzői jogokra és szerzői joggal szomszédos 
jogokra alkalmazandó uniós jog harmonizációjával összehasonlítva – nem járulékos jellegű. 
Éppen ellenkezőleg, e két célkitűzés közvetlen kapcsolatban áll egymással.

13 13. cikk – (1) és (4) bekezdés.
14 13. cikk – (5) bekezdés.
15 13. cikk – (6)–(8) bekezdés.
16 11 cikk – 1 bekezdés.
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A javaslat szerinti 53. cikk is az EUMSZ „Letelepedési jog” című fejezetéhez tartozik, és a 
tagállamok jogszabály, rendelet vagy közigazgatási intézkedés révén meghatározott 
rendelkezéseinek összehangolására vonatkozó irányelvek elfogadásáról rendelkezik. 
Ezenkívül az EUMSZ „Szolgáltatások” című fejezetben található 62. cikke kimondja, hogy az 
említett fejezet hatálya alá tartozó ügyekben az 53. cikk alkalmazandó. Megjegyezendő, hogy 
ez a két cikk szolgált jogalapul a szellemi tulajdonnal kapcsolatos számos irányelvhez: a 
96/9/EK irányelv,17 a 2000/31/EK irányelv,18 a 2001/29/EK irányelv,19 a 2006/115/EK 
irányelv,20 a 2006/116/EK irányelv,21 a 2010/13/EU irányelv,22 a 2012/28/EU irányelv23 és 
a 2014/26/EU irányelv tekintetében.24

A jogalap ezen elemzése a Parlament és a Tanács szövegén alapul.  Szükségessé válhat a 
jogalap további elemzése, ha az intézményközi tárgyalások eredménye lényegesen 
megváltoztatná a javaslatot – különösen a belső piacon történő szolgáltatásnyújtás 
feltételeinek szabályozására vonatkozó célkitűzést. 

A Jogi Bizottság 2018. december 10-i ülésén ennek megfelelően – egyhangúlag – úgy 
határozott25, hogy az EUMSZ 114. cikkének az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdésével és 
62. cikkével való kiegészítése a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvre 
irányuló javaslat jogalapjaként megfelel a javaslat céljának és a vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatnak. 

Tisztelettel:

17 Az adatbázisok jogi védelméről szóló 96/9/EK irányelv (HL L 77., 1996.3.27., 20. o.).
18 A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31/EK irányelv (HL 
L 178., 2000.7.17., 1. o.).

19 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv (HL L 167., 2001.6.22., 10. o.).

20 A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a 
szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló 2006/115/EK irányelv (HL L 376., 
2006.12.27.,28. o.).

21 A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló irányelv (HL L 372., 
2006.12.27., 12. o.).

22 A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló irányelv (HL L 
95., 2010.4.15, 1. o.).
23 Az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló irányelv (HL 
L 299., 2012.10.27., 5. o.).

24 A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső 
piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről 
szóló irányelv (HL L 84., 2014.3.20., 72. o.).

25 A zárószavazáson jelen voltak: Pavel Svoboda (elnök), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 
(alelnök), Axel Voss (a vélemény előadója), Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio 
Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António 
Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit 
Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual
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(Az összes nyelvi változatot érinti.)


