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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy jelenleg a szerzői jogi közös jogkezelő szervezetek 
mindegyike csakis kizárólagos szerződési feltételeket kínál fel a művészek számára, ami miatt 
olyan uniós jogszabályok elfogadását szorgalmazza, amelyek az egyesült államokbeli 
gyakorlathoz hasonlóan felszámolják az ilyen jellegű kötelező kikötéseket. Azzal érvel, hogy 
ennek jóvoltából csökkennének a jogdíjak, rámutatva egyúttal arra is, hogy ezek jelenleg 
minden új tartalom esetében azonosak, függetlenül attól, hogy gazdasági szempontból 
elhanyagolható, vagy széles körben ismert és népszerűsített tartalmakról van-e szó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. június 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. augusztus 30.

Az Európai Unióban a közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó jogi keretet a szerzői és 
szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő 
online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU 
irányelv („közös jogkezelésről szóló irányelv”) határozza meg1. Ez egy fontos jogszabály, 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU irányelve (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra 
vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre 
kiterjedő hatályú engedélyezéséről EGT-vonatkozású szöveg, HL L 84., 2014.3.20., 72–98. o.
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amelynek az a célja, hogy Unió-szerte javítsa a közös jogkezelő szervezetek működését. 

A közös jogkezelésről szóló irányelv nem tartalmaz olyan szabályokat, amelyek 
megkövetelnék, hogy a jogosultak kizárólagos szerződéseket kössenek a közös jogkezelő 
társaságokkal. Ugyanakkor lehetővé teszi a jogosultak számára, hogy egy kiválasztott közös 
jogkezelő szervezetet bízzanak meg jogaik egy része (nem pedig azok egésze) kezelésével, de 
ez csak a jogok egy bizonyos kategóriáját vagy bizonyos műtípusokat érint a választásuk 
szerinti területek tekintetében (lásd a közös jogkezelésről szóló irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdését). Ebből következik, hogy a szerződések lehetnek nem kizárólagos jellegűek is. A 
közös jogkezelésről szóló irányelv ugyanakkor erős jogokat biztosít a jogosultak számára 
ahhoz, hogy bizonyos jogokat megszüntethessenek vagy visszavonhassanak a közös 
jogkezelő szervezettől. A közös jogkezelésről szóló irányelv kiegyensúlyozott megközelítésre 
ösztönöz, kiemelve, hogy „a jogok és jogcsoportok meghatározásánál fontos fenntartani az 
egyensúlyt a jogosultak műveik vagy egyéb teljesítményeik feletti szabad rendelkezése, illetve 
a szervezetnek a jogok hatékony kezelésére irányuló képessége között, figyelembe véve 
különösen a szervezet által kezelt jogok típusát és a kreatív ágazatot, amelyben a szervezet 
működik” (19. preambulumbekezdés).

Ami a petíció benyújtójának arra irányuló kérését illeti, hogy kényszerítsék rá a közös 
jogkezelő szervezeteket arra, hogy nem kizárólagos megállapodásokat kössenek 
tagjaikkal/művészeikkel, míg a közös jogkezelésről szóló irányelv nem foglal állást ebben a 
konkrét kérdésben, ha egy adott tagállamban a közös jogkezelő szervezetek ragaszkodnak az 
ilyen szerződésekhez, meg kellene vizsgálni, hogy az adott tagállam esetében a közös 
jogkezelésről szóló irányelv végrehajtása megnehezíti vagy akadályozza a jogosult az 
irányelvben előírtak szerinti választását.

A petíció benyújtója által felvetett aggodalmat illetően, amely szerint a gazdasági 
jelentőséggel nem bíró tartalmakra ugyanolyan mértékű jogdíjat alkalmaznak, mint a nagy 
zenei kiadóvállalatok tulajdonában álló tartalmakra, fontos megjegyezni, hogy a közös 
jogkezelés lényege az, hogy a jogokat az összes jogosult közös javát szem előtt tartva kezelik. 

Következtetés

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az Unióban működő közös jogkezelő szervezeteknek nem 
kizárólagos jellegű megbízást kellene kínálniuk, lehetővé téve tagjaik számára, hogy ezzel 
párhuzamosan is engedélyezési megállapodások köthessenek. A petíció benyújtója főként azt 
kifogásolja, hogy a közös jogkezelő szervezetek kizárólagos megbízás esetén minden 
tartalomra azonos jogdíjat alkalmaznak, növelve a fogyasztók költségeit, és megnehezítve a 
kisebb kiadók, lemezgyártó cégek, művészek és alkotók belépését a „túlterhelt és költséges 
piacra” (a petíció benyújtójának megfogalmazása). 

A közös jogkezelésről szóló irányelv több biztosítékot is tartalmaz annak biztosítására, hogy 
egyensúlyi helyzet jöjjön létre a jogosultak műveik vagy egyéb teljesítményeik feletti szabad 
rendelkezése, illetve a közös jogkezelő szervezeteknek a jogok hatékony kezelésére irányuló 
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képessége között. Az irányelv nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kizárja nem 
kizárólagos felhatalmazás megadását, és a közös jogkezelésről szóló irányelv lehetővé teszi a 
jogosultak számára, hogy jogaikat egyénileg kezeljék, többek között a nem kereskedelmi célú 
felhasználásokra vonatkozóan is, illetve hogy megszüntessék és visszavonják a jogaikat, 
jogcsoportokat, műtípusokat vagy egyéb teljesítményeiket az általuk szabadon választott 
közös jogkezelő szervezettől (5. cikk). Ez azt jelenti, hogy a közös jogkezelésről szóló 
irányelv lehetővé teszi az alkotók, művészek és kiadók számára, hogy szabadon dönthessenek 
arról, hogy mely jogok kezelésével bíznak meg közös jogkezelő szervezetet, és mely jogot 
kívánnak egyedileg kezelni. Továbbá a megkülönböztetésmentesség elve, amelyet a közös 
jogkezelő szervezeteknek a tagjaikkal kapcsolatban a jövedelem elosztása tekintetében, illetve 
a kereskedelmi felhasználókkal kapcsolatban a repertoárjuk engedélyezési feltételei 
tekintetében (azonos díjszabások alkalmazandók a felhasznált művektől függetlenül) be kell 
tartaniuk, mind a felhasználók, mind a jogosultak számára előnyökkel jár. Biztosítja a 
jogosultak közötti szolidaritást, és kereskedelmi lehetőségeket biztosít a kisebb gazdasági 
szereplők és az új belépők számára.

E tekintetben, mivel a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket a közös jogkezelésről szóló 
irányelv keretében értékelték és kezelték, a Bizottság nem látja szükségesnek, hogy a petíció 
benyújtója által javasoltaknak megfelelően új jogszabályt vezessen be ezen a területen. 

A Bizottság azonban figyelemmel fogja kísérni ezt a kérdést a közös jogkezelésről szóló 
irányelv alkalmazására vonatkozó jelentéstételi kötelezettség keretében, amelyet 2021. 
áprilisig kell teljesíteni.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2019. november 11.

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő információk bizonyos ausztráliai és egyesült 
államokbeli gyakorlatokra utalnak. A Bizottság azonban megjegyzi, hogy ezek az országok az 
európaitól eltérő jogi kerettel és piaci környezettel rendelkeznek. Az egyik fontos különbség 
az, hogy az Egyesült Államokban kevesebb közös jogkezelő szervezet működik, mint 
Európában, és ezeket többnyire trösztellenes szabályok szabályozzák.


