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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó általánosságban támogatja az előadóművészek és a hangfelvétel-előállító országok 
védelmi időszakának 50 évről 95 évre való meghosszabbításáról szóló bizottsági javaslatot. 
Úgy véli, hogy a javaslat ésszerűen tükrözi azt a tényt, hogy az előadóművészek egyre 
többször tovább élnek előadásaik jelenlegi 50 éves védelmi időszakánál, ezért az előadó nem 
javasol semmilyen módosítást e kiterjesztésre vonatkozóan.

A javaslat tartalmaz bizonyos kísérő intézkedéseket is, ilyen például a kísérő zenészek javára 
szolgáló alap létrehozása, valamint a védelmi idő számítása egységes módjának bevezetése a 
több szerző hozzájárulásával megalkotott, szöveggel rendelkező zeneművek tekintetében. A 
különböző tagállamok eltérő rendszereket alkalmaznak az ilyen közösen szerzett zeneművek 
esetében. Ez nehézségeket okozhat a szerzői jogok Közösségen belüli igazgatása, valamint az 
eltérő tagállamokban való felhasználás utáni jogdíjak határokon átnyúló elosztása terén. Az 
előadó támogatja a jogszabályok összehangolásáról szóló javaslatot ebben a vonatkozásban, 
és úgy véli, hogy a jelenlegi eltérések hátráltatják a belső piac hatékony működését.

Az előadó általánosságban támogatja az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közötti 
szerződések „felhasználod vagy elveszted” záradékának bevezetésére irányuló ötletet, úgy 
véli azonban, hogy a javaslat ezen részére vonatkozóan néhány módosítást kellene bevezetni. 

Először, amennyiben több előadóművész együtt készített hangfelvételt, a jelenlegi javaslat 
arra kötelezi őket, hogy együttesen bontsák fel átruházási vagy engedményezési 
szerződéseiket. Ez azt jelenti, hogy az előadóművészeknek 50 évvel a hangfelvétel elkészítése 
után kellene tulajdonképpen megegyezniük. Ez nem reális, és az előadó úgy véli, hogy ezt 
módosítani kellene úgy, hogy egyénileg is cselekedhessenek.
Másodszor, a jelenlegi javaslat arra vonatkozik, hogy az előadóművésznek ésszerű idő álljon 
rendelkezésére előadásának hasznosításához, amelyhez kapcsolódó jogai hamarosan 
megszűnnek. A javaslatban azonban csupán egy év szerepel erre vonatkozóan. A vélemény 
előadója az egy évet nem tekinti ésszerű időnek, és úgy véli, hogy öt év megfelelőbb ebben a 
tekintetben.

Az előadó javasolja egy olyan módosítás felvételét, amely felkéri a Bizottságot, hogy öt év 
elteltével nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az átmeneti 
intézkedések működéséről.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és a hangfelvételeken 
rögzített előadások és a hangfelvételek
tekintetében jelenleg érvényes 50 éves 
védelmi idő gyakran nem védi előadásaikat 
egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek.
Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását.

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és az előadások
rögzítése tekintetében jelenleg érvényes 50 
éves védelmi idő gyakran nem védi 
előadásaikat egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek.
Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását.

Indokolás

Valamennyi előadóművész kreatív közreműködését el kell ismerni és tükrözni kell az irányelv 
módosításában. E cél elérése érdekében a javaslat alkalmazási körét ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a meghosszabbított védelmi időből valamennyi audiovizuális előadóművész is 
részesülhessen; ezért javasoljuk azt, hogy az előadás hangfelvételen vagy más módon való 
rögzítése közötti különbségtételt töröljék (a 2006/116/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 
módosításával kapcsolatos).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a hangfelvétel és az abban rögzített 
előadás nyilvánosságra hozatalától
számított 95 évre meg kell hosszabbítani.

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a vonatkozó kiinduló ponttól
számított 95 évre meg kell hosszabbítani.
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Ha a hangfelvételt vagy a hangfelvételben 
rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 
védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

Indokolás

Valamennyi előadóművész kreatív közreműködését el kell ismerni és tükrözni kell az irányelv 
módosításában. E cél elérése érdekében a javaslat alkalmazási körét ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a meghosszabbított védelmi időből valamennyi audiovizuális előadóművész is 
részesülhessen; ezért javasoljuk azt, hogy az előadás hangfelvételen vagy más módon való 
rögzítése közötti különbségtételt töröljék (a 2006/116/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 
módosításával kapcsolatos).

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogbiztonság érdekében rendelkezni 
kell arról, hogy amennyiben nincs 
egyértelmű utalás az ellenkezőjére, az 
előadás rögzítésére vonatkozó jogok 
szerződéses átruházása vagy 
engedményezése a meghosszabbított 
időtartamra is érvényben marad, ha erről 
az irányelvet végrehajtó intézkedések 
tagállamok általi elfogadásának időpontja 
előtt állapodtak meg.

(9) A tagállamok szabadon fogadhatják el 
az előadóművész előadása rögzítésével 
kapcsolatos jogainak a hangfelvétel-
előállítóra való átruházásáról vagy 
engedményezéséről szóló, az ezen 
irányelvből eredő védelmi idő 
meghosszabbítása előtt megkötött 
szerződések értelmezésére, kiigazítására, 
megszüntetésére és további végrehajtására
vonatkozó rendelkezéseket.

Indokolás

Nem tűnik megfelelőnek, hogy a 2006/116/EK irányelvhez javasolt módosítások az 
előadóművészek jogainak egy hangfelvétel-előállítóra való átruházásáról vagy 
engedményezéséről szóló szerződések értelmezésére, kiigazítására, megszüntetésére és 
további végrehajtására vonatkozó tagállami rendelkezéseket módosítsák. Ennélfogva az 
előadóművészek jogai átruházásának, engedményezésének mikéntjére, valamint az ilyen 
engedményezésekre és átruházásokra vonatkozó szerződések megszüntetésének módjára 
vonatkozó nemzeti szabályoknak kell vonatkozniuk a 10a. cikk (6) bekezdésében előírt, 
„használd vagy elveszíted” rendelkezés gyakorlására.

Módosítás 4
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az első kísérő átmeneti intézkedés 
nem róhat aránytalan adminisztratív 
terhet a kis- és közepes méretű 
hangfelvétel-előállítókra. Ezért a 
tagállamok szabadon mentesíthetnek 
egyes hangfelvétel-előállítókat, akiket a 
hangfelvételek kereskedelmi 
felhasználásából elért éves bevétel alapján 
kis- és közepes méretűnek ítélnek.

törölve

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ezt a pénzt kizárólag azon 
előadóművészek javára kell tartalékolni, 
akiknek előadásait hangfelvételen rögzítik 
és akik egyszeri díjfizetés ellenében a 
hangfelvétel-előállítóra ruházták jogaikat.
Az e módon tartalékolt pénzösszegeket 
legalább évente egyszer, egyéni alapon szét 
kell osztani a nem megnevezett 
előadóművészek között. A tagállamok 
előírhatják, hogy a pénzek szétosztásával 
előadóművészeket képviselő jogkezelő 
szervezeteket kell megbízni. Ha a pénzek 
szétosztásával közös jogkezelőket bíznak 
meg, a nem szétosztható bevételekre 
vonatkozó nemzeti szabályok 
alkalmazhatók.

(13) Ezt a pénzt kizárólag azon 
előadóművészek javára kell tartalékolni, 
akiknek előadásait hangfelvételen rögzítik 
és akik egyszeri díjfizetés ellenében a 
hangfelvétel-előállítóra ruházták jogaikat.
Az e módon tartalékolt pénzösszegeket 
legalább évente egyszer, egyéni alapon szét 
kell osztani a nem megnevezett 
előadóművészek között. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a pénzek 
szétosztásával az előadóművészeket 
képviselő jogkezelő szervezeteket bízzák 
meg. A nem szétosztható bevételekre 
vonatkozó nemzeti szabályok 
alkalmazhatók.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Azon szerződések egyensúlyának 
helyreállítása érdekében, amelyek 
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értelmében az előadóművészek 
kizárólagos jogaikat jogdíj mellett egy 
hangfelvétel-előállítóra átruházzák, a 
védelmi idő meghosszabbításához 
kapcsoló további feltételnek kell lennie 
egy „tiszta lapnak” azon előadóművészek 
számára, akik ezeket a jogokat a 
hangfelvétel-előállítókra jogdíj vagy 
díjazás ellenében ruházták át. Annak 
érdekében, hogy az előadóművészek teljes 
egészében részesülhessenek a védelmi idő 
meghosszabbításának előnyeiből, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
hangfelvétel-előállítók és az 
előadóművészek közötti megállapodások 
értelmében az előlegfizetésekkel vagy a 
szerződésben meghatározott levonásokkal 
meg nem terhelt jogdíjat megfizetik az 
előadóművészeknek a meghosszabbított 
védelmi idő alatt.

Indokolás

Ez a rendelkezés létfontosságú az előadóművészek számára ahhoz, hogy a meghosszabbított 
védelmi időért nekik járó valamennyi jogdíjból részesülhessenek a kiadók olyan okból történő 
elutasításával szemben, hogy a művészeknek fizetett előlegek még mindig nem térültek meg. E 
kiegészítő rendelkezés nélkül a védelmi idő meghosszabbítása végső soron csak a vezető 
művészek némelyikének lenne előnyös.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Amennyiben egy hangfelvétel több 
előadóművész előadásának rögzítését 
tartalmazza, a tagállamok szabadon 
határozhatják meg, hogy az 
előadóművészek az átruházást vagy 
engedményezést együttesen vagy önállóan 
szüntethetik meg.

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2006/116/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- ha az előadás hangfelvételtől eltérő 
rögzítését ezen az időn belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a 
nyilvánossághoz közvetítik, a védelmi idő 
az első nyilvánosságra hozataltól vagy – ha 
ez korábbi – az első nyilvánossághoz 
közvetítéstől számított 50 év,

-ha az előadás hangfelvételtől eltérő 
rögzítését ezen az időn belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a 
nyilvánossághoz közvetítik, a védelmi idő 
az első nyilvánosságra hozataltól vagy – ha 
ez korábbi – az első nyilvánossághoz 
közvetítéstől számított 95 év,

Indokolás

A zeneművészeti és audiovizuális előadóművészek közötti megkülönböztetés teljességgel 
elfogadhatatlan, mivel a 93/98/EGK irányelv – amelynek egységes szerkezetbe foglalt 
változata a 2006/116/EK irányelv – nem tesz semmiféle különbséget az előadóművészek 
között, így az ugyanazon kategóriába tartozó előadóművészek tekintetében különböző 
rendszerek létrehozása az európai jog értelmében vett megkülönböztetés lenne és a nemzeti 
elbánás ellen irányulna. Ezen túlmenően nem indokolt ilyen megkülönböztetés.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírhatják, hogy az a 
hangfelvétel-előállító, akinek éves 
bevétele a szóban forgó díjazás 
kifizetésének tárgyévét megelőző év során 
nem éri el a 2 millió EUR minimális 
küszöböt, nem köteles a szóban forgó 
díjazás kifizetésének tárgyévét megelőző 
év során azoknak a hangfelvételeknek a 
többszörözéséből, terjesztéséből és 
nyilvánosságra hozatalából keletkezett 
bevételek legalább 20%-át biztosítani, 
amely hangfelvételek tekintetében a 3. 
cikk (1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv 

törölve
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száma]/EK irányelv általi módosítását 
megelőző változata értelmében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje az érintett év december 31-
én lejárt.

Indokolás

Mivel a kísérő átmeneti intézkedést (a 20%-ot) nettó bevételekkel fogják mérni, nem fognak 
aránytalan költségek felmerülni a kkv-knál, ennélfogva annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi előadóművész részesüljön ezekből a pénzekből, ésszerű azokat belefoglalni az 
intézkedésbe.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok rendelkezhetnek arról, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek 
elláthatják-e, és milyen mértékben a (3) 
bekezdésben említett, az éves kiegészítő 
díjazáshoz való jog érvényesítését.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a (3) 
bekezdésben említett, az éves kiegészítő 
díjazáshoz való jog érvényesítését a közös 
jogkezelő szervezetek kezelik.

Indokolás

A közigazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében a jogkezelőket kell megbízni az éves 
kiegészítő díjazás kezelésével. (A (13) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz 
kapcsolódik.)

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha azon időpont után, amikor a 3. cikk 
(1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv száma] 
irányelv általi módosítását megelőző 
változata értelmében az előadás rögzítése, 

6. Ha azon időpont után, amikor a 3. cikk 
(1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő e módosító irányelv száma] 
irányelv általi módosítását megelőző 
változata értelmében az előadás rögzítése, 
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illetve a hangfelvétel tekintetében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje lejár, a hangfelvétel-előállító 
már nem kínálja fel a hangfelvétel 
többszörözött példányait megfelelő 
mennyiségben értékesítésre, vagy már nem 
teszi akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé úgy, hogy a nyilvánosság 
tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg megválaszthassák, az 
előadóművész felbonthatja az átruházási 
vagy engedményezési szerződést. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, csak 
együttesen bonthatják fel átruházási vagy 
engedményezési szerződéseiket. Ha az 
átruházási vagy engedményezési 
szerződést az első vagy a második 
mondatnak megfelelően felbontják, a 
hangfelvétel-előállító hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai megszűnnek.

illetve a hangfelvétel tekintetében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje lejár, a hangfelvétel-előállító 
már nem kínálja fel a hangfelvétel 
többszörözött példányait megfelelő 
mennyiségben értékesítésre, vagy már nem 
teszi akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé úgy, hogy a nyilvánosság 
tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg megválaszthassák, az 
előadóművész felbonthatja az átruházási 
vagy engedményezési szerződést. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, az 
alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal 
összhangban bonthatják fel átruházási 
vagy engedményezési szerződéseiket. Ha 
az átruházási vagy engedményezési 
szerződést az első vagy a második 
mondatnak megfelelően felbontják, a 
hangfelvétel-előállító hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai megszűnnek.

Indokolás

Nem ésszerű az előadóművészek azon kötelezettsége, hogy együttesen járjanak el. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy évvel azon időpont után, amikor a 
3. cikk (1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv száma] 
irányelv általi módosítását megelőző 
változata értelmében az előadás rögzítése, 
illetve a hangfelvétel tekintetében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje lejár, a hangfelvételt nem 
teszik akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 

Ha öt évvel azon időpont után, amikor a 3. 
cikk (1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv száma] 
irányelv általi módosítását megelőző 
változata értelmében az előadás rögzítése, 
illetve a hangfelvétel tekintetében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje lejár, a hangfelvételt nem 
teszik akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 
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hozzáférhetővé úgy, hogy a nyilvánosság 
tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg megválaszthassák, a 
hangfelvétel-előállító hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai és az előadóművész 
előadás rögzítéséhez kapcsolódó jogai 
megszűnnek.”

hozzáférhetővé úgy, hogy a nyilvánosság 
tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg megválaszthassák, a 
hangfelvétel-előállító hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai és az előadóművész 
előadás rögzítéséhez kapcsolódó jogai 
megszűnnek.

Indokolás

Nem ésszerű az előadóművészek azon kötelezettsége, hogy együttesen járjanak el. Ezekívül a 
(16) preambulumbekezdés arra vonatkozik, hogy az előadóművésznek ésszerű idő álljon 
rendelkezésére előadásának felhasználásához, amelyhez kapcsolódó jogai hamarosan 
megszűnnek. Egy év azonban nem tekinthető ésszerű időnek és öt év megfelelőbb.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 a pont (új)
2006/116/EK irányelv
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) a rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
„11a. cikk
Jelentéstétel
A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács …-i  .../.../EK irányelve* 
hatálybalépését követő öt éven belül 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az ezen 
irányelv 10a. cikke (3)–(5) bekezdésében 
megállapított intézkedések működéséről.
*HL: kérem, illessze be e rendelet számát és 
dátumát.”

Indokolás

 E jelentés lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy figyelemmel 
kísérje a változások hatásait, különösen az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban.
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