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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szerzői jogok vagy szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre vonatkozó javaslatról
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0464),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 47. cikkének (2) 
bekezdésére, 55. és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C6-0281/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 
véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-1 cikk – -1 bekezdés (új)
2006/116/EK irányelv
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A szöveg az alábbi 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(14a) Annak érdekében, hogy 
helyreállítsák azon szerződések 
egyensúlyát, amelyekben az 
előadóművészek kizárólagos jogaikat a 
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jogdíj alapján a hangfelvétel-előállítókra 
ruházzák át, a védelmi idő 
meghosszabbításának további feltétele a 
„tiszta lap” legyen azon előadóművészek 
számára, akik fent említett kizárólagos 
jogaikat jogdíjak vagy díjazás ellenében 
átengedték a hangfelvétel-előállítóknak. 
Annak érdekében, hogy az 
előadóművészek teljes mértékben ki 
tudják használni a meghosszabbított 
védelmi időt, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell azt, hogy az előadók 
számára a meghosszabbított idő alatt a 
hangfelvétel-előállítók és az 
előadóművészek közötti megállapodások 
alapján kifizessék a jogdíjak vagy díjazás 
azon részét, amelyet nem terhel 
előlegfizetés vagy szerződésben 
meghatározott levonás. 

Or. en

Indokolás

E rendelkezés alapvető fontossággal bír az előadóművészek számára azért, mert így a 
meghosszabbított idő alatt az őket illető valamennyi jogdíjat megkaphatják – a kiadók 
elutasításának ellenére – olyan alapon, hogy a művészeket megillető előlegfizetések még nem 
térültek meg. E további rendelkezés hiányában a védelmi idő meghosszabbítása végső soron a 
művészek kis százaléka számára járna csak haszonnal. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 bekezdés
2006/116/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (1) bekezdése második 
mondatának helyébe a következő szöveg 
lép:

(1) A 3. cikk (1) bekezdése második 
mondatának helyébe a következő szöveg 
lép:

„Mindazonáltal, „Mindazonáltal,
- ha az előadás hangfelvételtől eltérő 
rögzítését ezen az időn belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a 

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

nyilvánossághoz közvetítik, a védelmi idő 
az első nyilvánosságra hozataltól vagy – ha 
ez korábbi – az első nyilvánossághoz 
közvetítéstől számított 95 év,

- ha az előadás hangfelvételen való 
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.”

- ha az előadás hangfelvételen való 
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.”

Or. en

Indokolás

A zenei és audiovizuális előadóművészek közötti megkülönböztetés teljes mértékben 
elfogadhatatlan, mivel a 93/98/EK irányelv, amelynek kodifikált változata a 2006/116/EK 
irányelv, nem tesz különbséget az előadóművészek között, ezért az azonos előadói kategóriába 
tartozó előadók esetében történő különböző rendszerek létrehozása az európai jogszabályok 
értelmében megkülönböztetésnek számit és ellentétes a nemzeti bánásmóddal.  Továbbá az 
ilyen megkülönböztetés indokolatlan.
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INDOKOLÁS

A vélemény előadója támogatja a Bizottság azon javaslatát, amelynek célja az 
előadóművészek, különösen a kísérő zenészek szociális helyzetének javítása, figyelembe véve 
azt, hogy az előadóművészek egyre többször túlélik az előadásaikra jelenleg érvényes 50 éves 
védelmi időszakot.

Az irányelv egyik fő javaslata a védelmi idő 50 évről 90-re történő meghosszabbítása az 
előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók országa esetében, de rendelkezik ugyanakkor 
számos kísérő intézkedésről, így például egy alap létrehozásáról a kísérő zenészek számára, 
valamint egy „felhasználás vagy elveszítés” záradék bevezetéséről az előadóművészek és a 
hangfelvétel-előállítók közötti szerződésekbe.  
Jogi értelemben a javaslatok a szerzői jogok és bizonyos szomszédos jogok védelmi idejéről 
szóló 2006. december 12-i 2006/116/EK irányelv módosítását tartalmazzák. Az irányelv 
érdemi változtatások nélkül egységes szerkezetbe foglalta és hatályon kívül helyezte a szerzői 
jogok és bizonyos szomszédos jogok védelmi idejéről szóló – gyakran a védelmi időről szóló 
irányelvnek nevezett – korábbi 93/98/EK irányelvet. 

A javaslatok szándéka, hogy mind az előadóművészek, mind a hangfelvétel-előállítók 
részesüljenek az előnyökből. 
A meghosszabbított védelmi időnek az előadóművészek abban látnák hasznát, hogy hosszabb 
ideig folytathatnák pénzkereseti tevékenységüket. Egy 95 éves védelmi időszak áthidalná azt 
a jövedelemkiesést, amellyel az előadóművészek 70. életévük betöltésekor szembesülnek, 
éppen úgy, ahogy a huszonévesen rögzített korai előadásaik elveszítik védettségüket.  
Továbbra is jogosultak lennének a sugárzás és nyilvános helyszíneken – így például bárokban 
és diszkókban – történő előadás utáni díjazásra, valamint előadásaik magáncélú 
többszörözéséért pénzügyi ellentételezésre.  
A meghosszabbított védelmi idő a hangfelvétel-előállítók számára is haszonnal járna. 
Többletbevételek származhatnának a hangfelvételek üzletekben és az interneten történő 
értékesítéséből. 
A javaslatok a védelmi idő számításának egységes módszerét is előirányozzák az olyan 
zeneművek esetében, amelyek több szerző hozzájárulását tartalmazzák, hiszen a zeneművek 
túlnyomórészt közös szerzemények.   EU-szerte a zeneművek védelmi ideje 70 évvel az 
utoljára elhunyt szerző halála után jár le, legyen az a szövegíró vagy a zeneszerző. 

A Bizottság javaslata szerint a szöveggel rendelkező zeneművek védelmi idejének 
kiszámítására egységes módszert kellene alkalmazni, nevezetesen ha egy zenemű szöveggel 
együtt jelenik meg, a védelmi időt az utoljára elhunyt szerző – szövegíró vagy zeneszerző –
halálától kell számítani. 

A védelem tekintetében meglévő jelenlegi különbségek – mindenekelőtt Európa és az 
Egyesült Államok között – jogbizonytalansághoz és kalózkodáshoz vezetnek, különösen 
abban a digitális környezetben, amelyben nem léteznek korlátok és a műveket különböző 
országokban egyidejűleg használhatják. Vitathatatlan tény, hogy a különböző védelmi idők 
elősegítik a kalózkodás elterjedését: az egyik országban közkinccsé vált előadások online 
továbbíthatók egy másik országba, ahol azok még védelem alatt állnak.  Végül Európa képes 
megvédeni művészeit, akik a kulturális sokféleség legfontosabb kifejezőeszközei közé 
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tartoznak.

A védelmi idő Egyesült Államokkal való egységesítése kitűnő alkalom lenne az európai 
gazdaság számára ahhoz, hogy további előrehaladást lehessen elérni az EU növekedést és 
foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiáját illetően, amely felismerte a kreatív iparágak 
előmozdításának különös jelentőségét.  Akkor, amikor a szellemi tulajdonra épülő kreatív 
iparágak növelik a GDP-t, az EU és az Egyesült Államok között a védelmi idő tekintetében 
fennálló jelenlegi eltérések egyértelműen versenyhátrányba kényszerítik az európai 
hanglemezkiadó társaságokat és előadóművészeket.
Amennyiben az európai hanglemezipar igazán versenyképes akar lenni a világpiacon, az EU-
nak a védelmi idő 95 évben történő egységesítésével fel kell számolnia a különbségeket annak 
érdekében, hogy Európa legfontosabb kereskedelmi partnereivel egyenrangúan 
versenyezhessen. Ennél rövidebb idővel ez a cél nem érhető el.

Továbbá a népesség várható élettartamának az elmúlt években tapasztalt növekedése az 
érintett művészek esetében még fontosabbá teszi az előadóművészek jogainak védelmét.  
Sajnálatos módon számos előadóművész leginkább fiatalkorában népszerű és sikeres, ezért 
lényeges, hogy műveinek nyilvánosság felé való közvetítéseinek alkalmával idős korában 
hozzájuthasson a megfelelő pénzügyi juttatásokhoz.
Emellett a meghosszabbított védelmi idő előmozdítaná a kulturális sokféleséget, míg a 
változatlan védelmi idő mellett a régi előadások, amelyek fokozatosan veszítenek szerzői jogi 
védelmükből, elkerülhetetlenül előnyben részesülnének a kortárs alkotások rovására. 
Ezenkívül az utóbbiak szükségszerűen azokat a piacokat igyekeznének kielégíteni, ahol a 
védelem hosszabb távú, és figyelmen kívül hagynák a helyi, sokszínű tartalomra irányuló 
igényt.
Végezetül azt is be kell látni, hogy a megfelelő státusz hiánya rendkívüli mértékben 
megnehezíti az előadóművészek számára, hogy alkotásaikból megélhessenek az EU kulturális 
gazdaságához való hozzájárulás mértékétől függetlenül. Az előadóművészek legnagyobb 
része igen korlátozott hozzáféréssel rendelkezik a társadalombiztosításhoz, a munkanélküli-
ellátáshoz vagy az egészség- és biztonságvédelemhez, valamint gyakran kerül szembe az 
elterjedt tisztességtelen szerződéses gyakorlatokkal.  Ezzel összefüggésben a szellemi 
tulajdonjogok által generált jövedelem az előadóművészek lényegi jövedelemforrását 
képviseli.
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