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Módosítás 56
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerzői és szomszédos jogok által 
védett tartalom terjesztése, valamint a 
kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a 
könyveket, audiovizuális termékeket és 
zenei felvételeket, szükségessé teszi azt, 
hogy a jogokat a szerzői és szomszédos 
jogok különböző jogtulajdonosai, így az 
alkotók, az előadók a hangfelvétel-
előállítók és a kiadók engedélyezzék. 
Alapesetben a jogtulajdonosok 
választhatnak a jogaik egyéni vagy 
kollektív kezelése között. A szerzői és 
szomszédos jogok kezelése magában 
foglalja a felhasználók számára történő 
engedélyezést, az engedélyesek 
ellenőrzését és a jogok felhasználásának 
figyelemmel kísérését, a szerzői és 
szomszédos jogok érvényesítését, a jogok 
felhasználásából származó jogdíjbevételek 
beszedését és az összegeknek a 
jogtulajdonosok részére történő 
szétosztását. A közös jogkezelő 
szervezetek képessé teszik a 
jogtulajdonosokat arra, hogy díjazásban 
részesüljenek az olyan felhasználások után, 
amelyek ellenőrzésére vagy 
érvényesítésére maguknak nem lenne 
lehetőségük, beleértve a nem belföldi 
piacokat is. Ezen túl, fontos társadalmi és 
kulturális szerepet játszanak, mint a 
kulturális sokszínűség előmozdítói, azáltal, 
hogy a legkisebb és a kevésbé népszerű 
repertoárok számára is piacra jutási
lehetőséget teremtenek. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 167. cikke 
előírja, hogy az Uniónak különösen 
kultúrái sokszínűségének tiszteletben 
tartása és támogatása érdekében 

(2) A szerzői és szomszédos jogok által 
védett tartalom terjesztése, valamint a 
kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a 
könyveket, audiovizuális termékeket és 
zenei felvételeket, szükségessé teszi azt, 
hogy a jogokat a szerzői és szomszédos 
jogok különböző jogtulajdonosai, így az 
alkotók, az előadók, a hangfelvétel-
előállítók és a kiadók engedélyezzék. 
Alapesetben a jogtulajdonosok 
választhatnak a jogaik egyéni vagy 
kollektív kezelése között. A szerzői és 
szomszédos jogok kezelése magában 
foglalja a felhasználók számára történő 
engedélyezést, az engedélyesek 
ellenőrzését és a jogok felhasználásának 
figyelemmel kísérését, a szerzői és 
szomszédos jogok érvényesítését, a jogok 
felhasználásából származó jogdíjbevételek 
beszedését és az összegeknek a 
jogtulajdonosok részére történő 
szétosztását. A közös jogkezelő 
szervezetek képessé teszik a 
jogtulajdonosokat arra, hogy díjazásban 
részesüljenek az olyan felhasználások után, 
amelyek ellenőrzésére vagy 
érvényesítésére maguknak nem lenne 
lehetőségük, beleértve a nem belföldi 
piacokat is. Ezen túl fontos társadalmi és 
kulturális szerepet játszanak mint a 
kulturális sokszínűség előmozdítói, azáltal, 
hogy a legkisebb és a kevésbé népszerű 
repertoárok számára is piacrajutási
lehetőséget teremtenek.
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figyelembe kell vennie a kulturális 
szempontokat.

Or. en

Módosítás 57
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közös jogkezelő szervezetek által a 
jogtulajdonosok és felhasználók számára 
nyújtott szolgáltatások kulcsfontosságúak 
az európai kulturális élet fejlődéséhez és 
fennmaradásához, valamint a 
kulturálisan sokszínű kreatív iparágak 
növekedéséhez. A közös jogkezelő 
szervezetek támogatják az alkotókat 
azáltal, hogy fontos társadalmi és 
kulturális tevékenységeket alakítanak ki, 
és biztosítják a piacrajutást az igényes 
vagy kevésbé népszerű repertoárok és az 
újonnan megjelenő művészek számára.

Or. en

Módosítás 58
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 167. cikke előírja, hogy az 
Uniónak különösen kultúrái 
sokszínűségének tiszteletben tartása és 
támogatása érdekében figyelembe kell 
vennie a kulturális szempontokat. Ebből 
következően a tagállamoknak meg kell 
őrizniük, tiszteletben kell tartaniuk és elő 
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kell mozdítaniuk a kulturális 
sokszínűséget. A közös jogkezelő 
szervezetek a kulturális kifejezésmódok 
sokszínűségének előmozdítóiként fontos 
szerepet töltenek be – és kell, hogy 
betöltsenek a jövőben is – azáltal, hogy a 
legkisebb és a kevésbé népszerű 
repertoárok számára is piacrajutási 
lehetőséget teremtenek, valamint szociális, 
kulturális és oktatási szolgáltatásokat 
nyújtanak jogtulajdonosaik és a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 59
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióban székhellyel 
rendelkező közös jogkezelő szervezetek –
mint szolgáltatók – kötelesek a nemzeti 
követelmények tiszteletben tartására a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. 
december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban, amely jogi kereteket kíván 
teremteni a letelepedés szabadságának és 
a szolgáltatások tagállamok közötti szabad 
mozgásának biztosításához. Ez azt 
feltételezi, hogy a közös jogkezelő 
szervezetek szabadon nyújthassák 
szolgáltatásaikat a határokon átnyúlóan, 
a más tagállamokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező jogtulajdonosok 
képviselete érdekében, vagy engedélyeket 
nyújthassanak a más tagállamokban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
felhasználók részére.

törölve

Or. en
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Módosítás 60
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióban székhellyel 
rendelkező közös jogkezelő szervezetek –
mint szolgáltatók – kötelesek a nemzeti 
követelmények tiszteletben tartására a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. 
december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban, amely jogi kereteket kíván 
teremteni a letelepedés szabadságának és 
a szolgáltatások tagállamok közötti szabad 
mozgásának biztosításához. Ez azt 
feltételezi, hogy a közös jogkezelő 
szervezetek szabadon nyújthassák 
szolgáltatásaikat a határokon átnyúlóan, a 
más tagállamokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező jogtulajdonosok 
képviselete érdekében, vagy engedélyeket 
nyújthassanak a más tagállamokban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
felhasználók részére.

törölve

Or. de

Módosítás 61
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióban székhellyel 
rendelkező közös jogkezelő szervezetek –
mint szolgáltatók – kötelesek a nemzeti 
követelmények tiszteletben tartására a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. 

(3) Az Európai Unióban székhellyel 
rendelkező közös jogkezelő szervezetek –
mint szolgáltatók – kötelesek a nemzeti 
követelmények tiszteletben tartására a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. 
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december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban, amely jogi kereteket kíván 
teremteni a letelepedés szabadságának és a 
szolgáltatások tagállamok közötti szabad 
mozgásának biztosításához. Ez azt 
feltételezi, hogy a közös jogkezelő 
szervezetek szabadon nyújthassák 
szolgáltatásaikat a határokon átnyúlóan, a 
más tagállamokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező jogtulajdonosok 
képviselete érdekében, vagy engedélyeket
nyújthassanak a más tagállamokban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
felhasználók részére.

december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban, amely jogi kereteket kíván 
teremteni a letelepedés szabadságának és a 
szolgáltatások tagállamok közötti szabad 
mozgásának biztosításához. Ez azt 
feltételezi, hogy a közös jogkezelő 
szervezetek lehetőséget kapjanak arra, 
hogy szolgáltatásaikat határokon
átnyúlóan nyújtsák a más tagállamokban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
jogtulajdonosok képviselete érdekében, 
vagy engedélyeket adjanak ki a más 
tagállamokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező felhasználók 
részére.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok hatóságai számára, hogy jóváhagyhassák a közös jogkezelő 
szervezeteket, mielőtt azok megkezdenék működésüket.

Módosítás 62
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv a szolgáltatások belső 
piaci szabad mozgásának 
megvalósításához szükséges minimális 
szabályokat határozza meg. Nem gátolja a 
tagállamokat abban, hogy a közösségi 
jogszabályokkal összhangban 
intézkedéseket hozzanak a kulturális és 
nyelvi sokszínűség, valamint a művészek 
javát szolgáló szociálpolitikai célkitűzések 
védelme, illetve előmozdítása érdekében. 
A közérdeken alapuló kényszerítő indokok 
fogalmát, amelyre ezen irányelv egyes 
rendelkezései hivatkoznak, a Bíróság az 
EUMSZ 43. és 49. cikkével kapcsolatos 
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ítélkezési gyakorlatában fokozatosan 
dolgozta ki, és az továbbra is 
folyamatosan alakulhat. A fogalom 
legalább az alábbi, ezen irányelv 
szempontjából releváns indokokat foglalja 
magában: szociálpolitikai célkitűzések, a 
szolgáltatások igénybevevőinek védelme, a 
szellemi tulajdon védelme, kultúrpolitikai 
célkitűzések, a nemzeti nyelv támogatása, 
a nemzeti történeti és kulturális örökség 
megőrzése.

Or. de

Módosítás 63
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös jogkezelő szervezetek 
működését rendező nemzeti szabályozások 
között jelentős eltérések mutatkoznak, 
különösen ami az átláthatóságukat 
valamint a tagjaik és a jogtulajdonosok 
általi elszámoltathatóságukat illeti. Túl 
azokon a nehézségeken, amelyekkel a nem 
belföldi jogtulajdonosok szembesülnek a 
jogaik gyakorlása során, valamint a 
beszedett bevételekkel kapcsolatos igen 
gyakori pénzügyi gazdálkodási 
hiányosságokon, a közös jogkezelő 
szervezetek működésével kapcsolatos 
problémák a belső piacon a szerzői és 
szomszédos jogok kevéssé hatékony 
felhasználását eredményezik, hátrányt 
okozva ezzel mind a közös jogkezelő 
szervezetek tagjai, mind pedig a 
jogtulajdonosok és a felhasználók számára. 
Ezek a problémák nem jelentkeznek az 
olyan független jogkezelő szolgáltatók 
működése során, amelyek kereskedelmi 
alapon járnak el a jogtulajdonosok 
jogainak kezelésével megbízott 

(4) A közös jogkezelő szervezetek 
működését rendező nemzeti szabályozások 
között jelentős eltérések mutatkoznak, 
különösen ami az átláthatóságukat,
valamint a tagjaik és a jogtulajdonosok 
általi elszámoltathatóságukat illeti. Túl 
azokon a nehézségeken, amelyekkel a nem 
belföldi jogtulajdonosok szembesülnek a 
jogaik gyakorlása során, valamint a 
beszedett bevételekkel kapcsolatos igen 
gyakori pénzügyi gazdálkodási 
hiányosságokon, a közös jogkezelő 
szervezetek működésével kapcsolatos 
problémák a belső piacon a szerzői és 
szomszédos jogok kevéssé hatékony 
felhasználását eredményezik, hátrányt 
okozva ezzel mind a közös jogkezelő 
szervezetek tagjai, mind pedig a 
jogtulajdonosok és a felhasználók számára.



AM\933267HU.doc 9/111 PE508.268v01-00

HU

ügynökként, és amelyekben a 
jogtulajdonosok nem gyakorolnak tagsági 
jogokat.

Or. en

Módosítás 64
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös jogkezelő szervezetek 
működését rendező nemzeti szabályozások 
között jelentős eltérések mutatkoznak, 
különösen ami az átláthatóságukat 
valamint a tagjaik és a jogtulajdonosok 
általi elszámoltathatóságukat illeti. Túl 
azokon a nehézségeken, amelyekkel a nem 
belföldi jogtulajdonosok szembesülnek a 
jogaik gyakorlása során, valamint a 
beszedett bevételekkel kapcsolatos igen 
gyakori pénzügyi gazdálkodási 
hiányosságokon, a közös jogkezelő 
szervezetek működésével kapcsolatos 
problémák a belső piacon a szerzői és 
szomszédos jogok kevéssé hatékony 
felhasználását eredményezik, hátrányt 
okozva ezzel mind a közös jogkezelő 
szervezetek tagjai, mind pedig a 
jogtulajdonosok és a felhasználók számára. 
Ezek a problémák nem jelentkeznek az 
olyan független jogkezelő szolgáltatók 
működése során, amelyek kereskedelmi 
alapon járnak el a jogtulajdonosok jogainak 
kezelésével megbízott ügynökként, és 
amelyekben a jogtulajdonosok nem 
gyakorolnak tagsági jogokat.

(4) A közös jogkezelő szervezetek 
működését rendező nemzeti szabályozások 
között jelentős eltérések mutatkoznak, 
különösen ami az átláthatóságukat 
valamint a tagjaik és a jogtulajdonosok 
általi elszámoltathatóságukat illeti. Túl 
azokon a nehézségeken, amelyekkel a nem 
belföldi jogtulajdonosok szembesülnek a 
jogaik gyakorlása során, valamint a 
beszedett bevételekkel kapcsolatos igen 
gyakori pénzügyi gazdálkodási 
hiányosságokon, a közös jogkezelő 
szervezetek működésével kapcsolatos 
problémák a belső piacon a szerzői és 
szomszédos jogok kevéssé hatékony 
felhasználását eredményezik, hátrányt 
okozva ezzel mind a közös jogkezelő 
szervezetek tagjai, mind pedig a 
jogtulajdonosok és a felhasználók számára. 
Ezek a problémák nem jelentkeznek az 
olyan független jogkezelő szolgáltatók 
működése során, amelyek kereskedelmi 
alapon járnak el a jogtulajdonosok jogainak 
kezelésével megbízott ügynökként, és 
amelyekben a jogtulajdonosok nem 
gyakorolnak tagsági jogokat, feltéve hogy 
nem működnek közvetlen 
versenyhelyzetben a jogkezelő 
szervezetekkel a jogtulajdonosokat 
megillető összegek beszedése és elosztása 
terén. Ezekben az esetekben a tagok általi 
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tulajdonlás és ellenőrzés nem releváns.

Or. en

Módosítás 65
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
szerzői és szomszédos jogok tulajdonosai a 
jogaik kollektív kezelése során teljes 
mértékben részesülhessenek a belső piac 
előnyeiből, valamint a jogaik 
gyakorlásának szabadságát érintő 
hátrányok elkerülése érdekében a közös 
jogkezelő szervezetek létesítő okirataiba 
megfelelő biztosítékokat kell foglalni. 
Ezenkívül a 2006/123/EK irányelvvel
összhangban a közös jogkezelő 
szervezetek a kezelési szolgáltatásaik 
nyújtása során nem alkalmazhatnak 
közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetést a jogtulajdonosok 
között azok állampolgársága, lakóhelye 
vagy székhelye alapján.

törölve

Or. en

Módosítás 66
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
szerzői és szomszédos jogok tulajdonosai a 
jogaik kollektív kezelése során teljes 
mértékben részesülhessenek a belső piac 

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
szerzői és szomszédos jogok tulajdonosai a 
jogaik kollektív kezelése során teljes 
mértékben részesülhessenek a belső piac 
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előnyeiből, valamint a jogaik 
gyakorlásának szabadságát érintő 
hátrányok elkerülése érdekében a közös 
jogkezelő szervezetek létesítő okirataiba 
megfelelő biztosítékokat kell foglalni. 
Ezenkívül a 2006/123/EK irányelvvel 
összhangban a közös jogkezelő szervezetek 
a kezelési szolgáltatásaik nyújtása során 
nem alkalmazhatnak közvetlen vagy 
közvetett megkülönböztetést a 
jogtulajdonosok között azok 
állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 
alapján.

előnyeiből, valamint hogy jogaik 
gyakorlásának szabadsága semmilyen 
körülmények között ne sérüljön, a közös 
jogkezelő szervezetek létesítő okirataiba 
megfelelő biztosítékokat kell foglalni. 
Ezenkívül a 2006/123/EK irányelvvel 
összhangban a közös jogkezelő szervezetek 
a kezelési szolgáltatásaik nyújtása során 
nem alkalmazhatnak közvetlen vagy 
közvetett megkülönböztetést a 
jogtulajdonosok között azok 
állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 
alapján. El kell kerülni továbbá a korábbi 
engedélyek, a repertoárméret vagy a várt 
forgalom alapján történő közvetlen vagy 
közvetett megkülönböztetést.

Or. de

Indokolás

El kell kerülni minden közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést.

Módosítás 67
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kollektív jogkezelési szolgáltatások 
nemzeti határokon átnyúló nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága azzal jár, 
hogy a jogtulajdonosok szabadon 
választhatják meg azt a közös jogkezelő 
szervezetet, amely a jogaikat, így a 
nyilvános előadásra vonatkozó, illetve a 
műsorsugárzási jogaikat, vagy jogaik 
csoportjait, mint például a nyilvános 
interaktív kommunikációt kezeli. Ez azt is 
magában foglalja, hogy a jogtulajdonosok 
könnyen visszavonhatják a jogaikat vagy 
jogkategóriáikat a közös jogkezelő 
szervezettől, és azok egészét vagy egy 
részét egy másik közös jogkezelő 

(9) A kollektív jogkezelési szolgáltatások 
nemzeti határokon átnyúló nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága azzal jár, 
hogy a jogtulajdonosok szabadon 
választhatják meg azt a közös jogkezelő 
szervezetet, amely a jogaikat, így a 
nyilvános előadásra vonatkozó, illetve a 
műsorsugárzási jogaikat, vagy jogaik 
csoportjait, mint például a nyilvános 
interaktív kommunikációt kezeli. Ez azt is 
magában foglalja, hogy a jogtulajdonosok 
könnyen visszavonhatják a jogaikat vagy 
jogkategóriáikat a közös jogkezelő 
szervezettől, és azok egészét vagy egy 
részét egy másik közös jogkezelő 
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szervezetre vagy más szervezetre bízhatják 
vagy ruházhatják át, a közös jogkezelő 
szervezet székhelye szerinti, illetve a 
jogtulajdonos székhelye, lakóhelye vagy 
állampolgársága szerinti tagállamtól 
függetlenül. A különböző típusú műveket 
és egyéb teljesítményeket, mint például 
irodalmi, zenei vagy fotóművészeti 
műveket kezelő közös jogkezelő 
szervezetek szintén ilyen rugalmasságot 
kell, hogy biztosítsanak a jogtulajdonosok 
részére a különböző típusú művek és más 
teljesítmények kezelése tekintetében. A 
közös jogkezelő szervezeteknek 
tájékoztatniuk kell a jogtulajdonosokat 
erről a választásról, és lehetővé kell 
tenniük számukra e jogok lehető 
legegyszerűbb gyakorlását. Végül pedig ez 
az irányelv nem sértheti azt, hogy a
jogtulajdonosok a jogaikat egyénileg 
kezeljék, beleértve a nem kereskedelmi 
felhasználásokat is.

szervezetre vagy más szervezetre bízhatják 
vagy ruházhatják át, a közös jogkezelő 
szervezet székhelye szerinti, illetve a 
jogtulajdonos székhelye, lakóhelye vagy 
állampolgársága szerinti tagállamtól 
függetlenül. A különböző típusú műveket 
és egyéb teljesítményeket, mint például 
irodalmi, zenei vagy fotóművészeti 
műveket kezelő közös jogkezelő 
szervezetek szintén ilyen rugalmasságot 
kell, hogy biztosítsanak a jogtulajdonosok 
részére a különböző típusú művek és más 
teljesítmények kezelése tekintetében. A 
közös jogkezelő szervezeteknek 
tájékoztatniuk kell a jogtulajdonosokat 
erről a választásról, és lehetővé kell 
tenniük számukra e jogok lehető 
legegyszerűbb gyakorlását. Végül pedig ez 
az irányelv védi és erősíti a jogok 
jogtulajdonosok általi egyéni kezelését, 
beleértve a nem kereskedelmi 
felhasználásokat is.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek fokoznia kell a védelmet.

Módosítás 68
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kizárólagos gazdasági jogok egyéni 
gyakorlása – ez az audiovizuális 
ágazatban gyakori – a belső piaci célokkal 
is összefér, mivel a hasznosítási jogokat az 
előállító kezében koncentrálja és ezzel 
csökkenti a széttöredezés lehetőségét.

Or. en
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Módosítás 69
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az irányelv rendelkezéseinek 
végrehajtása során figyelembe kell venni 
az egyes ágazatok sajátosságait. Az 
irányelvnek különösen figyelemmel kell 
lennie arra, hogy az audiovizuális 
ágazatban – amelyet általánosságban az 
alkotók és az előállítók közötti viszony 
jellemző kiegyensúlyozatlansága jellemez 
– a közös jogkezelés az első számú módja 
annak, hogy az alkotók méltányos 
jövedelemhez jussanak. Ebből 
következően az audiovizuális alkotók 
jogait kezelő közös jogkezelő 
szervezeteknek fel kell készülniük olyan 
csoportos jogkezelési megbízásokra, 
amelyek esetében nem létezik 
jogcsoportok közötti megkülönböztetés. A 
szervezeteket az alkotók részleges 
felmondására vonatkozó feltételek 
alakítására is fel kell hatalmazni, 
amennyiben az szükségesnek mutatkozik 
a kezelési költségek szétterítése céljából, 
az alkotók összessége, a kulturális 
sokféleség védelme és támogatása és a 
felhasználók jogbiztonságának érdekében.

Or. fr

Módosítás 70
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közös jogkezelő szervezetekben 
való tagságnak objektív és 
megkülönböztetés nélküli feltételeken 
kell alapulnia, azon kiadók tekintetében 
is, amelyek egy, a jogok felhasználására 
vonatkozó megállapodás alapján a közös 
jogkezelő szervezetek által kezelt 
jogokból származó bevételből való 
részesedésre és az ilyen bevételnek a 
közös jogkezelő szervezettől való 
beszedésére jogosultak

(10) A közös jogkezelő szervezetekben 
való tagságnak objektív és 
megkülönböztetés nélküli feltételeken kell 
alapulnia, azon jogtulajdonosokból álló 
egyesülések – vagy más kollektív 
társulások vagy jogosultak szövetségei –, 
illetve kiadók tekintetében is, amelyek egy, 
a jogok felhasználására vonatkozó 
megállapodás alapján a közös jogkezelő 
szervezetek által kezelt jogokból származó 
bevételből való részesedésre és az ilyen 
bevételnek a közös jogkezelő szervezettől 
való beszedésére jogosultak.

Or. en

Módosítás 71
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közös jogkezelő szervezeteknek a 
tagjaik érdekeit szem előtt tartva kell 
eljárniuk. Ezért fontos az olyan rendszerek 
kialakítása, amelyek lehetővé teszik a 
közös jogkezelő szervezetek tagjai 
számára, hogy a szervezetek döntéshozatali 
eljárásában történő részvétel útján 
gyakorolják a tagsági jogaikat. A 
különböző tagsági kategóriák 
döntéshozatali eljárásban való 
képviseletének méltányosnak és 
kiegyensúlyozottnak kell lennie. A közös 
jogkezelő szervezetek közgyűlését 
szabályozó rendelkezések hatékonyságát 
aláásná, ha nem lennének szabályok a 
közgyűlés működéséről. Ezért szükséges 
annak biztosítása, hogy a közgyűlést 
rendszeresen, legalább évente össze kell 
hívni, és a közös jogkezelő szervezet 

(11) A közös jogkezelő szervezeteknek az 
általuk képviselt jogtulajdonosok kollektív
érdekeit szem előtt tartva kell eljárniuk. 
Ezért fontos az olyan rendszerek 
kialakítása, amelyek lehetővé teszik a 
közös jogkezelő szervezetek tagjai 
számára, hogy a szervezetek döntéshozatali 
eljárásában történő részvétel útján 
gyakorolják a tagsági jogaikat. A 
különböző tagsági kategóriák – például 
előállítók vagy előadók– döntéshozatali 
eljárásban való képviseletének 
méltányosnak és kiegyensúlyozottnak kell 
lennie. A közös jogkezelő szervezetek 
tagjainak közgyűlését szabályozó 
rendelkezések hatékonyságát aláásná, ha 
nem lennének szabályok a közgyűlés 
működéséről. Ezért szükséges annak 
biztosítása, hogy a közgyűlést 
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legfontosabb döntéseit a közgyűlésnek kell 
meghoznia.

rendszeresen, legalább évente összehívják, 
és a közös jogkezelő szervezet 
legfontosabb döntéseit a közgyűlésnek kell 
meghoznia.

Or. en

Módosítás 72
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közös jogkezelő szervezetek tagjai 
számára lehetővé kell tenni a közgyűlésen 
való részvételt és szavazást; e jogok 
gyakorlása csak méltányosan és arányosan 
korlátozható. Meg kell könnyíteni a 
szavazati jogok gyakorlását.

(12) A közös jogkezelő szervezetek tagjai 
számára lehetővé kell tenni a közgyűlésen 
való részvételt és szavazást; e jogok 
gyakorlása csak méltányosan és arányosan 
korlátozható. Meg kell könnyíteni és 
lehetőség szerint elektronikus úton kell 
biztosítani a szavazati jogok gyakorlását.

Or. de

Módosítás 73
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közös jogkezelő szervezetek tagjai 
számára lehetővé kell tenni a közgyűlésen 
való részvételt és szavazást; e jogok 
gyakorlása csak méltányosan és 
arányosan korlátozható. Meg kell 
könnyíteni a szavazati jogok gyakorlását.

(12) A közös jogkezelő szervezetek tagjai 
részt vehetnek és szavazhatnak a 
közgyűlésen. Az összes tag számára meg 
kell könnyíteni az aktív és passzív
szavazati jogok gyakorlását.

Or. de
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Indokolás

A tagok nem sorolhatók különböző kategóriákba; minden tagnak egyforma és általános 
szavazati joggal kell rendelkeznie, és azt könnyen kell tudnia gyakorolni.

Módosítás 74
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagok számára lehetővé kell tenni a 
közös jogkezelő szervezetek vezetésének 
figyelemmel kísérésében való részvételt. 
Ebből a célból a közös jogkezelő 
szervezeteknek létre kell hozniuk egy, a 
saját szervezeti felépítésüknek megfelelő 
felügyeleti funkciót, és lehetővé kell 
tenniük a tagok számára a felügyeleti 
feladatokat gyakorló testületben való 
képviseletet. A kisebb közös jogkezelő 
szervezetek túlzott terhelésének 
megelőzése és az irányelvből eredő 
kötelezettségek arányossá tétele érdekében 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy – ha szükségesnek tartják – a 
legkisebb közös jogkezelő szervezeteket 
mentesíthessék az ilyen felügyeleti funkció 
megszervezésének kötelezettsége alól.

(13) A tagok számára lehetővé kell tenni a 
közös jogkezelő szervezetek vezetésének 
figyelemmel kísérésében való részvételt. 
Ebből a célból a közös jogkezelő 
szervezeteknek létre kell hozniuk egy, a 
saját szervezeti felépítésüknek megfelelő 
felügyeleti funkciót, és lehetővé kell 
tenniük a tagok számára a felügyeleti 
feladatokat gyakorló testületben való 
képviseletet. A jobb szabályozás iránti 
elkötelezettséggel összhangban, a kisebb 
közös jogkezelő szervezetek túlzott 
terhelésének megelőzése és az irányelvből 
eredő kötelezettségek arányossá tétele 
érdekében a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy – ha szükségesnek tartják –
a legkisebb közös jogkezelő szervezeteket 
mentesíthessék az ilyen felügyeleti funkció 
megszervezésének kötelezettsége alól.

Or. en

Indokolás

A szabályozás javításával és a Bizottság kötelezettségvállalásaival összhangban a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a mikrotársaságokat mentesítsék egyes –
potenciálisan túlzott terhekkel járó – követelmények alól.

Módosítás 75
Sabine Verheyen



AM\933267HU.doc 17/111 PE508.268v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagok számára lehetővé kell tenni a 
közös jogkezelő szervezetek vezetésének 
figyelemmel kísérésében való részvételt. 
Ebből a célból a közös jogkezelő 
szervezeteknek létre kell hozniuk egy, a 
saját szervezeti felépítésüknek megfelelő 
felügyeleti funkciót, és lehetővé kell 
tenniük a tagok számára a felügyeleti 
feladatokat gyakorló testületben való 
képviseletet. A kisebb közös jogkezelő 
szervezetek túlzott terhelésének 
megelőzése és az irányelvből eredő 
kötelezettségek arányossá tétele érdekében 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy – ha szükségesnek tartják – a 
legkisebb közös jogkezelő szervezeteket 
mentesíthessék az ilyen felügyeleti funkció 
megszervezésének kötelezettsége alól.

(13) A tagok számára lehetővé kell tenni a 
közös jogkezelő szervezetek vezetésének 
figyelemmel kísérésében való részvételt. 
Ebből a célból a közös jogkezelő 
szervezeteknek létre kell hozniuk egy, a 
saját szervezeti felépítésüknek megfelelő 
felügyeleti funkciót, és lehetővé kell 
tenniük a különböző kategóriákba tartozó 
tagok számára a felügyeleti feladatokat 
gyakorló testületben való egyenlő
képviseletet. A kisebb közös jogkezelő 
szervezetek túlzott terhelésének 
megelőzése és az irányelvből eredő 
kötelezettségek arányossá tétele érdekében 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy – ha szükségesnek tartják – a 
legkisebb közös jogkezelő szervezeteket 
mentesíthessék az ilyen felügyeleti funkció 
megszervezésének kötelezettsége alól.

Or. en

Módosítás 76
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek azért nem oszthatók 
szét, mert a közös jogkezelő szervezet nem 
tudja azonosítani a jogtulajdonosok 
személyét és tartózkodási helyét, ebben az 
esetben a közös jogkezelő szervezeteket az, 
hogy sikertelenség esetén megtarthatnák 
és más célokra fordíthatnák a pénzt, nem 
ösztönözné arra, hogy erőfeszítéseket 
tegyenek a valódi jogtulajdonosok 
felkutatására. Mivel a kulturális politika 



PE508.268v01-00 18/111 AM\933267HU.doc

HU

első számú felelősei a tagállamok, 
megfelelőnek tűnik, hogy az elosztásra 
nem kerülő pénz a beszedés helye szerinti 
tagállam által e célra létrehozott és kezelt 
alapba kerüljön. Ezután a később 
jelentkező jogtulajdonosok bármely 
követeléséért az alap felel. Ezenkívül az 
egyes tagállamok dönthetnének arról, 
hogy az alapban levő pénzt milyen 
kapcsolódó célokra fordítják, így például 
az árva művek egyes megengedett 
felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU 
irányelvnek megfelelően a később 
jelentkező jogtulajdonosok által támasztott 
követelések kielégítésére.

Or. en

Indokolás

Lásd a 12. cikk (2) bekezdésének módosítását.

Módosítás 77
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel a jogtulajdonosokat díjazás 
illeti meg jogaik felhasználásáért, fontos, 
hogy a kezelési díjon vagy a nemzeti jog 
által előírt levonásokon túli bármely 
egyéb levonáshoz a közös jogkezelő 
szervezet tagjainak döntése szükséges, a 
szervezetnek pedig átláthatóvá kell 
tennie a jogtulajdonosok számára az 
ilyen levonások szabályozását. Az ilyen 
levonásokból finanszírozott bármely 
szociális, kulturális vagy oktatási 
szolgáltatáshoz minden jogtulajdonos 
számára megkülönböztetés nélkül 
hozzáférést kell biztosítani. Ez az 
irányelv azonban nem érintheti a 
nemzeti jogot bármely olyan 

(16) Mivel a jogtulajdonosokat díjazás 
illeti meg jogaik felhasználásáért, fontos, 
hogy a kezelési díjon vagy a nemzeti jog 
által előírt levonásokon túli bármely egyéb 
– például szociális, kulturális vagy 
oktatási célú – levonáshoz a közös 
jogkezelő szervezet tagjainak döntése 
szükséges, a szervezetnek pedig átláthatóvá 
kell tennie a jogtulajdonosok számára az 
ilyen levonások szabályozását. Az ilyen 
levonásokból finanszírozott bármely 
szociális, kulturális vagy oktatási 
szolgáltatáshoz minden jogtulajdonos 
számára megkülönböztetés nélkül 
hozzáférést kell biztosítani. Ez az irányelv 
azonban nem érintheti a nemzeti jogot 
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szempontból, amelyet nem ez az irányelv 
szabályoz.

bármely olyan szempontból, amelyet nem 
ez az irányelv szabályoz.

Or. en

Módosítás 78
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel a jogtulajdonosokat díjazás 
illeti meg jogaik felhasználásáért, fontos, 
hogy a kezelési díjon vagy a nemzeti jog 
által előírt levonásokon túli bármely egyéb
levonáshoz a közös jogkezelő szervezet 
tagjainak döntése szükséges, a 
szervezetnek pedig átláthatóvá kell tennie a 
jogtulajdonosok számára az ilyen 
levonások szabályozását. Az ilyen 
levonásokból finanszírozott bármely 
szociális, kulturális vagy oktatási 
szolgáltatáshoz minden jogtulajdonos 
számára megkülönböztetés nélkül 
hozzáférést kell biztosítani. Ez az irányelv 
azonban nem érintheti a nemzeti jogot 
bármely olyan szempontból, amelyet nem 
ez az irányelv szabályoz.

(16) Mivel a jogtulajdonosokat díjazás 
illeti meg jogaik felhasználásáért, fontos, 
hogy bármely levonáshoz a közös 
jogkezelő szervezet összes tagjának
döntése szükséges, a szervezetnek pedig 
átláthatóvá kell tennie és a nyilvánosság 
elé kell tárnia a jogtulajdonosok számára 
az ilyen levonások szabályozását. Az ilyen 
levonásokból finanszírozott bármely 
szociális, kulturális vagy oktatási 
szolgáltatáshoz minden jogtulajdonos 
számára mindenkor megkülönböztetés 
nélkül és egyszerűen hozzáférést kell 
biztosítani. Ez az irányelv azonban nem 
érintheti a nemzeti jogot bármely olyan 
szempontból, amelyet nem ez az irányelv 
szabályoz.

Or. de

Módosítás 79
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A közös jogkezelő szervezetek 
együttműködhetnek egymással az eljárás 
egyszerűsítése, az átláthatóság növelése és 
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az olyan helyzetek megelőzése érdekében, 
amikor a felhasználók ugyanazon 
művekhez kapcsolódó ugyanazon jogokért 
egynél több számlát kapnak kézhez. Az 
együttműködés költségei és hasznai 
tekintetében – ide tartozhat az 
engedélyekre vonatkozó információk 
együttes rendelkezésre bocsátása, a közös 
adatbázis és közös számlázás – további 
értékelésre van szükség.

Or. en

Módosítás 80
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A közös jogkezelő szervezeteknek és 
a felhasználóknak kommunikációs 
eljárásokat is létre kell hozniuk annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
felhasználók számára, hogy szükséges 
információkat szolgáltassanak az 
engedélyek felhasználásáról, és hogy 
pontosan beszámoljanak az engedélyezett 
művek tényleges felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 81
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A közös jogkezelő szervezetek 
jogkezelési szolgáltatásaiba a 
jogtulajdonosok, a felhasználók és a más 

(19) A közös jogkezelő szervezetek 
jogkezelési szolgáltatásaiba a 
jogtulajdonosok, a felhasználók és a más 
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közös jogkezelő szervezetek által vetett 
bizalom növelése érdekében valamennyi 
közös jogkezelő szervezetet egyedi 
átláthatósági intézkedések meghozatalára 
kell kötelezni. Az egyes közös jogkezelő 
szervezetek ezért kötelesek az egyéni 
jogtulajdonosokat tájékoztatni a részükre 
kifizetett összegekről és az ezekhez 
kapcsolódó levonásokról. Szintén elő kell 
írni a részükre azt, hogy nyújtsanak 
elegendő tájékoztatást, beleértve a 
pénzügyi információkat is, azon más közös 
jogkezelő szervezetek részére, amelyeknek 
a jogait képviseleti megállapodások útján 
kezelik. Valamennyi közös jogkezelő 
szervezet köteles továbbá elegendő 
tájékoztatást közzétenni annak érdekében, 
hogy a jogtulajdonosok, a felhasználók és a
más közös jogkezelő szervezetek 
megértsék a szervezet felépítését és 
működésének módját. A közös jogkezelő
szervezetek különösen a repertoárjuk körét 
valamint a díjakra, levonásokra és 
díjszabásokra vonatkozó szabályaikat 
kötelesek a jogtulajdonosok, a felhasználók 
és más közös jogkezelő társaságok
tudomására hozni.

közös jogkezelő szervezetek által vetett 
bizalom növelése érdekében valamennyi 
közös jogkezelő szervezetet egyedi 
átláthatósági intézkedések meghozatalára 
kell kötelezni. Az egyes közös jogkezelő 
szervezetek ezért kötelesek az egyéni 
jogtulajdonosokat tájékoztatni a részükre 
kifizetett összegekről és az ezekhez 
kapcsolódó levonásokról. Szintén elő kell 
írni a részükre azt, hogy nyújtsanak 
elegendő tájékoztatást, beleértve a 
pénzügyi információkat is, azon más közös 
jogkezelő szervezetek részére, amelyeknek 
a jogait képviseleti megállapodások útján 
kezelik. Valamennyi közös jogkezelő 
szervezet köteles továbbá elegendő 
tájékoztatást közzétenni annak érdekében, 
hogy a jogtulajdonosok, a felhasználók,
más közös jogkezelő szervezetek és a 
nyilvánosság megértsék a szervezet 
felépítését és működésének módját. A 
közös jogkezelő szervezetek különösen a 
repertoárjuk körét valamint a díjakra, 
levonásokra és díjszabásokra vonatkozó 
szabályaikat kötelesek a jogtulajdonosok, a 
felhasználók, más közös jogkezelő 
szervezetek és a nyilvánosság tudomására 
hozni.

Or. de

Módosítás 82
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jogtulajdonosok képesek legyenek 
figyelemmel kísérni a közös jogkezelő 
szervezeteik teljesítményét és 
összehasonlíthassák azokat, a közös 
jogkezelő szervezeteknek évente közzé kell 
tenniük egy átláthatósági jelentést, amely 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jogtulajdonosok képesek legyenek 
figyelemmel kísérni a közös jogkezelő 
szervezeteik teljesítményét és 
összehasonlíthassák azokat, a közös 
jogkezelő szervezeteknek évente közzé kell 
tenniük egy átláthatósági jelentést, amely 
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kifejezetten a közös jogkezelő szervezetek 
tevékenységére vonatkozó, 
összehasonlítható auditált pénzügyi 
információkat tartalmaz. Ezen felül a közös 
jogkezelő szervezetek évente kötelesek 
közzétenni egy olyan különleges jelentést 
is, amely a szociális, kulturális és oktatási 
szolgáltatásokra szánt összegek 
felhasználását részletezi. A kisebb közös 
jogkezelő szervezetek túlzott terhelésének 
megelőzése és az irányelvből eredő 
kötelezettségek arányossá tétele érdekében 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy – ha szükségesnek tartják – a 
legkisebb közös jogkezelő szervezeteket 
mentesíthessék bizonyos átláthatósági 
kötelezettségek alól.

kifejezetten a közös jogkezelő szervezetek 
tevékenységére vonatkozó, 
összehasonlítható auditált pénzügyi 
információkat tartalmaz. Ezen felül a közös 
jogkezelő szervezetek évente kötelesek 
közzétenni egy olyan különleges jelentést 
is, amely a szociális, kulturális és oktatási 
szolgáltatásokra szánt összegek 
felhasználását részletezi. A jobb 
szabályozás iránti elkötelezettséggel 
összhangban a kisebb közös jogkezelő 
szervezetek túlzott terhelésének 
megelőzése és az irányelvből eredő 
kötelezettségek arányossá tétele érdekében 
a tagállamoknak a legkisebb közös 
jogkezelő szervezeteket mentesíteniük kell 
ennek a felügyeleti funkciónak a 
megszervezésére vonatkozó kötelezettség
alól.

Or. en

Indokolás

A szabályozás javításával és a Bizottság kötelezettségvállalásaival összhangban a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a mikrotársaságokat mentesítsék egyes –
potenciálisan túlzott terhekkel járó – követelmények alól.

Módosítás 83
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az irányelv nincs sérelmére a jogok 
kezelésére – a kiterjesztett közös 
engedélyezésre, a kötelező közös 
jogkezelésre és a képviselet vagy 
átruházás törvényes vélelmére –
vonatkozó tagállami szabályozásoknak , 
feltéve ha ezek a szabályozások 
összeférnekaz uniós jogszabályokkal, 
valamint az Unió és tagállamai 
nemzetközi kötelezettségeivel.  A jogok 
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releváns kategóriájába vagy 
tartalomtípusba tartozó művek 
összességének kötelező közös jogkezelése 
– és egyetlen aktív megbízás – esetén a 
repertoár közzétételére vonatkozó 
kötelezettségre nincs szükség.

Or. en

Módosítás 84
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Bár az internet nem ismer 
határokat, a zeneszolgáltatások online 
piaca az Európai Unióban még mindig 
szétaprózódott, és az egységes piac még 
nem alakult ki teljes egészében. Az 
európai közös jogkezelés összetettsége és 
nehézkessége számos esetben súlyosbítja 
az online zeneszolgáltatások európai 
digitális piacának szétaprózódottságát. 
Ez a helyzet éles ellentétben áll a 
fogyasztók digitális tartalmak, valamint 
azokhoz kapcsolódóan – akár határokon 
átnyúló – innovatív szolgáltatások iránti, 
gyorsan növekvő igényeivel.

(22) Bár az internet nem ismer határokat, a 
zeneszolgáltatások online piaca az Európai 
Unióban még mindig szétaprózódott, és az 
egységes piac még nem alakult ki teljes 
egészében. Az európai közös jogkezelés 
összetettsége és nehézkessége számos 
esetben súlyosbítja az online 
zeneszolgáltatások európai digitális 
piacának szétaprózódottságát. Ez a helyzet 
éles ellentétben áll a fogyasztók digitális 
tartalmak, valamint azokhoz kapcsolódóan 
– akár határokon átnyúló – innovatív 
szolgáltatások iránti, gyorsan növekvő 
igényeivel. Az eredmény az, hogy az 
információs technológiában rejlő 
lehetőségek kihasználatlanul maradnak, a 
fogyasztók pedig nem részesülnek a 
valóban határok nélküli digitális egységes 
zenei piac előnyeiből. Ezért van szükség 
olyan előrelépésre, amellyel egyenlő 
státusz biztosítható az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgása számára 
mind fizikai, mind digitális formában.

Or. en
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Módosítás 85
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A zeneművek online jogaira 
vonatkozó, több területre és több 
repertoárra érvényes engedélyek 
megadása és a jogtulajdonosok 
tisztességes és megfelelő díjazásának 
fenntartása a közös jogkezelő 
szervezeteken keresztül az Európai Unió 
és polgárai általános gazdasági és 
kulturális érdekét szolgálja. A közös 
jogkezelő szervezetek határokon átívelő 
együttműködése vagy engedélyezési 
tevékenységük összevonása egymást 
kiegészítő repertoárjaik rendelkezésre 
bocsátása érdekében elengedhetetlen 
feltétel egy hatékony, a zeneművek online 
jogaira vonatkozó, több területre és több 
repertoárra érvényes engedélyezési 
rendszer létrehozásához és 
működtetéséhez.

Or. en

Módosítás 86
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az online zenei ágazatban, ahol az 
alkotók jogainak területi alapú közös 
kezelése marad a főszabály, 
elengedhetetlen, hogy olyan feltételeket 
teremtsünk, amelyek a közös jogkezelő 
szervezetek általi leghatékonyabb 
engedélyezési gyakorlatokat segítik elő, az 
egyre inkább határokon átnyúlóvá váló 

(24) Az online zenei ágazatban, ahol az 
alkotók jogainak területi alapú közös 
kezelése marad a főszabály, 
elengedhetetlen, hogy olyan feltételeket 
teremtsünk, amelyek a közös jogkezelő 
szervezetek általi leghatékonyabb 
engedélyezési gyakorlatokat segítik elő, az 
egyre inkább határokon átnyúlóvá váló 
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rendszerben. Ezért indokolt egy olyan 
szabályrendszer megalkotása, amely 
összehangolja a zeneművek alkotóit 
megillető online jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi, több területre érvényes 
közös engedélyezésének alapfeltételeit. 
E rendelkezéseknek biztosítaniuk kell a 
közös jogkezelő szervezetek által nyújtott, 
határokon átnyúló szolgáltatások 
minimálisan szükséges minőségi szintjét, 
különösen a képviselt repertoár 
átláthatósága és a jogok felhasználásához 
kapcsolódó pénzügyi folyamatok 
pontossága terén. Keretet kell teremteniük 
továbbá a zenei repertoár önkéntes
összevonásának támogatásához, így 
csökkentve a felhasználó számára az egy 
több területre kiterjedő szolgáltatás 
üzemeltetéséhez szükséges engedélyek 
számát. E rendelkezések lehetővé kell, 
hogy tegyék a közös jogkezelő szervezet 
számára azt, hogy egy másik közös 
jogkezelő szervezetet felkérjen a 
repertoárjának több területre kiterjedő 
alapon történő képviseletére, amennyiben 
önmaga nem képes a követelmények 
teljesítésére. A megkeresett közös 
jogkezelő szervezet számára elő kell írni a 
kérelmező szervezet általi felkérés 
elfogadását, amennyiben a megkeresett 
szervezet összevonja a repertoárját és kínál 
vagy ad ki több területre kiterjedő 
engedélyeket. A jogszerű online 
zeneszolgáltatások fejlődése az Európai 
Unióban a kalózkodás elleni küzdelemhez 
is hozzá kell, hogy járuljon.

rendszerben. Ezért indokolt egy olyan 
szabályrendszer megalkotása, amely 
összehangolja a zeneművek alkotóit 
megillető online jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi, több területre érvényes 
közös engedélyezésének alapfeltételeit, ily 
módon kibővítve a fogyasztók választási 
lehetőségeit és tovább haladva a digitális 
egységes piac megvalósítása felé.. 
E rendelkezéseknek biztosítaniuk kell a 
közös jogkezelő szervezetek által nyújtott, 
határokon átnyúló szolgáltatások 
minimálisan szükséges minőségi szintjét, 
különösen a képviselt repertoár 
átláthatósága és a jogok felhasználásához 
kapcsolódó pénzügyi folyamatok 
pontossága terén. Keretet kell teremteniük 
továbbá a zenei repertoár önkéntes 
összevonásának támogatásához, így 
csökkentve a felhasználó számára az egy 
több területre kiterjedő szolgáltatás 
üzemeltetéséhez szükséges engedélyek 
számát. E rendelkezések lehetővé kell, 
hogy tegyék a közös jogkezelő szervezet 
számára azt, hogy egy másik közös 
jogkezelő szervezetet felkérjen a 
repertoárjának több területre kiterjedő 
alapon történő képviseletére, amennyiben 
önmaga nem képes a követelmények 
teljesítésére. A megkeresett közös 
jogkezelő szervezet számára elő kell írni a 
kérelmező szervezet általi felkérés 
elfogadását, amennyiben a megkeresett 
szervezet összevonja a repertoárját és kínál 
vagy ad ki több területre kiterjedő 
engedélyeket. A jogszerű online 
zeneszolgáltatások fejlődése az Európai 
Unióban a kalózkodás elleni küzdelemhez 
is hozzá kell, hogy járuljon.

Or. en

Módosítás 87
Rolandas Paksas
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Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az online zenei ágazatban, ahol az 
alkotók jogainak területi alapú közös 
kezelése marad a főszabály,
elengedhetetlen, hogy olyan feltételeket 
teremtsünk, amelyek a közös jogkezelő 
szervezetek általi leghatékonyabb 
engedélyezési gyakorlatokat segítik elő, az 
egyre inkább határokon átnyúlóvá váló 
rendszerben. Ezért indokolt egy olyan 
szabályrendszer megalkotása, amely 
összehangolja a zeneművek alkotóit 
megillető online jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi, több területre érvényes 
közös engedélyezésének alapfeltételeit. 
E rendelkezéseknek biztosítaniuk kell a 
közös jogkezelő szervezetek által nyújtott, 
határokon átnyúló szolgáltatások 
minimálisan szükséges minőségi szintjét, 
különösen a képviselt repertoár 
átláthatósága és a jogok felhasználásához 
kapcsolódó pénzügyi folyamatok 
pontossága terén. Keretet kell teremteniük 
továbbá a zenei repertoár önkéntes 
összevonásának támogatásához, így 
csökkentve a felhasználó számára az egy 
több területre kiterjedő szolgáltatás 
üzemeltetéséhez szükséges engedélyek 
számát. E rendelkezések lehetővé kell,
hogy tegyék a közös jogkezelő szervezet 
számára azt, hogy egy másik közös 
jogkezelő szervezetet felkérjen a 
repertoárjának több területre kiterjedő 
alapon történő képviseletére, amennyiben 
önmaga nem képes a követelmények 
teljesítésére. A megkeresett közös 
jogkezelő szervezet számára elő kell írni a 
kérelmező szervezet általi felkérés 
elfogadását, amennyiben a megkeresett 
szervezet összevonja a repertoárját és kínál 
vagy ad ki több területre kiterjedő 
engedélyeket. A jogszerű online 
zeneszolgáltatások fejlődése az Európai 
Unióban a kalózkodás elleni küzdelemhez 

(24) Más kreatív területektől eltérően, 
ahol a közvetlen engedélyezés nagyobb 
szerephez jut, a zenei ágazatban az alkotók 
jogainak területi alapú közös kezelése 
marad a főszabály. Ezért elengedhetetlen, 
hogy olyan feltételeket teremtsünk, 
amelyek a közös jogkezelő szervezetek 
általi leghatékonyabb engedélyezési 
gyakorlatokat segítik elő, az egyre inkább 
határokon átnyúlóvá váló rendszerben. 
Ezért indokolt egy olyan szabályrendszer 
megalkotása, amely összehangolja a 
zeneművek alkotóit megillető online jogok 
közös jogkezelő szervezetek általi, több 
területre érvényes közös engedélyezésének 
alapfeltételeit. E rendelkezéseknek 
biztosítaniuk kell a közös jogkezelő 
szervezetek által nyújtott, határokon 
átnyúló szolgáltatások minimálisan 
szükséges minőségi szintjét, különösen a 
képviselt repertoár átláthatósága és a jogok 
felhasználásához kapcsolódó pénzügyi 
folyamatok pontossága terén. Keretet kell 
teremteniük továbbá a zenei repertoár 
önkéntes összevonásának támogatásához, 
így csökkentve a felhasználó számára az 
egy több területre kiterjedő szolgáltatás 
üzemeltetéséhez szükséges engedélyek 
számát. E rendelkezések lehetővé kell, 
hogy tegyék a közös jogkezelő szervezet 
számára azt, hogy egy másik közös 
jogkezelő szervezetet felkérjen a 
repertoárjának több területre kiterjedő 
alapon történő képviseletére, amennyiben 
önmaga nem képes a követelmények 
teljesítésére. A megkeresett közös 
jogkezelő szervezet számára elő kell írni a 
kérelmező szervezet általi felkérés 
elfogadását, amennyiben a megkeresett 
szervezet összevonja a repertoárját és kínál 
vagy ad ki több területre kiterjedő 
engedélyeket. A jogszerű online 
zeneszolgáltatások fejlődése az Európai 
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is hozzá kell, hogy járuljon. Unióban a kalózkodás elleni küzdelemhez 
is hozzá kell hogy járuljon.

Or. en

Módosítás 88
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A műsorszolgáltató szervezetek 
általában egy helyi közös jogkezelő 
szervezet engedélyét használják a saját 
televízió- és rádióműsoraik sugárzásához, 
amelyek zeneműveket is tartalmaznak. Ez 
az engedély gyakran a műsorsugárzási 
tevékenységekre korlátozódik. A 
zeneművek online jogaira vonatkozó 
engedélyre lenne szükség ahhoz, hogy az 
ilyen televízió- vagy rádióműsorok 
sugárzását online is elérhetővé tegyék. A 
televízió- és rádióműsorok egyidejű vagy 
késleltetett online közvetítésének célját 
szolgáló online zenei jogok 
engedélyezésének elősegítése érdekében 
szükség van arra, hogy a Bizottság eltérést 
engedjen a zeneművek online 
felhasználására vonatkozó, több területre 
érvényes engedélyezés egyébként érvényes 
szabályaitól. Az ilyen eltérésnek a 
televízió- vagy rádióműsorok online 
eléréséhez, valamint az eredeti műsorokkal 
egyértelmű és alárendelt viszonyban álló, 
azokat kiegészítő, előzetesen bemutató 
vagy ismétlő anyag eléréséhez feltétlenül 
szükséges mértékre kell korlátozódnia. Ez 
az eltérés nem működhet úgy, hogy az 
torzítsa az olyan más szolgáltatásokkal 
fennálló versenyt, amelyek egyedi zenei 
vagy audiovizuális művekhez biztosítanak 
online hozzáférést a fogyasztók részére, és 
nem eredményezhet olyan korlátozó 
gyakorlatot, mint a piacok vagy a 

(35) A műsorszolgáltató szervezetek 
általában egy helyi közös jogkezelő 
szervezet engedélyét használják a saját 
televízió- és rádióműsoraik sugárzásához, 
amelyek zeneműveket is tartalmaznak. A 
zeneművek online jogaira vonatkozó 
engedélyre lenne szükség ahhoz, hogy az 
ilyen televízió- vagy rádióműsorok 
sugárzását online is elérhetővé tegyék. Az 
online hozzáférhetőség biztosításának
célját szolgáló online zenei jogok 
engedélyezésének elősegítése érdekében 
szükség van arra, hogy a Bizottság eltérést 
engedjen a zeneművek online 
felhasználására vonatkozó, több területre 
érvényes engedélyezés egyébként érvényes 
szabályaitól. Az ilyen eltérésnek a 
televízió- vagy rádióműsorok online 
eléréséhez, valamint a lineáris 
műsorszórási szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó online kínálat eléréséhez 
feltétlenül szükséges mértékre kell 
korlátozódnia. Ez az eltérés nem működhet 
úgy, hogy az torzítsa az olyan más 
szolgáltatásokkal fennálló versenyt, 
amelyek egyedi zenei vagy audiovizuális 
művekhez biztosítanak online hozzáférést a 
fogyasztók részére, és nem eredményezhet 
olyan korlátozó gyakorlatot, mint a piacok 
vagy a fogyasztói csoportok felosztása, ami 
sérti az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 101., illetve 102. cikkét.
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fogyasztói csoportok felosztása, ami sérti 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 101., illetve 102. cikkét.

Or. de

Módosítás 89
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Biztosítani kell az ezen irányelv 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
hatékony végrehajtását. A közös jogkezelő 
szervezeteknek egyedi eljárásokat kell a 
tagjaik részére biztosítaniuk a panaszok 
kezelése és a viták rendezése céljaira. 
Ezeknek az eljárásoknak a közös jogkezelő 
szervezet által képviselt más 
jogtulajdonosok számára is rendelkezésre 
kell állniuk. Kívánatos továbbá annak 
biztosítása, hogy a tagállamok 
rendelkezzenek olyan független, pártatlan 
és hatékony vitarendezési testületekkel, 
amelyek képesek rendezni a közös 
jogkezelő szervezetek és a felhasználók 
közötti, a fennálló vagy a javasolt 
engedélyezési feltételekkel vagy az 
engedély elutasításához vezető 
helyzetekkel kapcsolatos kereskedelmi 
vitákat. A zeneművek online jogai több 
területre kiterjedő engedélyezésére 
vonatkozó szabályok hatékonyságát 
aláásná továbbá az, ha a közös jogkezelő 
szervezetek és a velük szerződő felek 
közötti vitákat nem rendeznék gyorsan és
hatékonyan független és pártatlan 
testületek. Ezért kívánatos az, hogy a 
bírósághoz való fordulás jogának sérelme 
nélkül legyen lehetőség egy olyan könnyen 
elérhető, hatékony és pártatlan, bíróságon 
kívüli eljárás igénybe vételére, amely 
alkalmas egyrészről a közös jogkezelő 

(36) Biztosítani kell az ezen irányelv 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
hatékony végrehajtását. A közös jogkezelő 
szervezeteknek egyedi eljárásokat kell a 
tagjaik részére biztosítaniuk a panaszok 
kezelése és a viták rendezése céljaira. 
Ezeknek az eljárásoknak a közös jogkezelő 
szervezet által képviselt más 
jogtulajdonosok számára is rendelkezésre 
kell állniuk. Kívánatos továbbá annak 
biztosítása, hogy a tagállamok 
rendelkezzenek olyan független, pártatlan 
és hatékony vitarendezési testületekkel, 
amelyek képesek rendezni a közös 
jogkezelő szervezetek és a felhasználók 
közötti, a fennálló vagy a javasolt 
engedélyezési feltételekkel vagy az 
engedély elutasításához vezető 
helyzetekkel kapcsolatos kereskedelmi 
vitákat. A zeneművek online jogai több 
területre kiterjedő engedélyezésére 
vonatkozó szabályok hatékonyságát 
aláásná továbbá az, ha a közös jogkezelő 
szervezetek és a velük szerződő felek 
közötti vitákat nem rendeznék gyorsan és 
hatékonyan független és pártatlan 
testületek. Ezért kívánatos az, hogy a 
bírósághoz való fordulás jogának sérelme 
nélkül legyen lehetőség egy olyan könnyen 
elérhető, hatékony és pártatlan, bíróságon 
kívüli eljárás igénybe vételére, amely 
alkalmas egyrészről a közös jogkezelő 



AM\933267HU.doc 29/111 PE508.268v01-00

HU

szervezetek, másrészről pedig az online 
zeneszolgáltatók, a jogtulajdonosok vagy 
más közös jogkezelő szervezetek közötti 
viták rendezésére.

szervezetek, másrészről pedig az online 
zeneszolgáltatók, a jogtulajdonosok vagy 
más közös jogkezelő szervezetek közötti 
viták rendezésére.

Or. en

Módosítás 90
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Ez az irányelv tiszteletben tartja és 
figyelembe veszi a különösen az Európai 
Unió alapjogi chartájában elismert 
alapelveket. Az irányelvben foglalt azon 
követelmény, hogy vitarendezési 
mechanizmusokat kell a tagok, a 
jogtulajdonosok, a felhasználók és a közös 
jogkezelő szervezetek számára biztosítani, 
nem akadályozhatja meg a feleket abban, 
hogy gyakorolhassák a bírósághoz való 
fordulás tekintetében az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában biztosított jogukat.

(41) Ez az irányelv tiszteletben tartja és 
figyelembe veszi a különösen az Európai 
Unió alapjogi chartájában elismert 
alapelveket. Az irányelvben foglalt azon 
követelmény, hogy vitarendezési 
mechanizmusokat kell a tagok, a 
jogtulajdonosok, a felhasználók és a közös 
jogkezelő szervezetek számára biztosítani, 
nem akadályozhatja meg a feleket abban, 
hogy gyakorolhassák a bírósághoz való 
fordulás tekintetében az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában biztosított jogukat.

Or. en

Módosítás 91
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem érintik a versenyjogi szabályok és a 
bármely más területre vonatkozó egyéb 
jogszabályok alkalmazását, beleértve a 
titoktartást, a kereskedelmi titkokat, a 
magánszféra védelmét, az iratokhoz való 

(43) Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem érintik a versenyjogi szabályok és a 
bármely más területre vonatkozó egyéb 
jogszabályok alkalmazását, beleértve a 
titoktartást – különös tekintettel az egyéni 
megállapodásokra és a titoktartási 
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hozzáférést, a szerződéses jogot, valamint a 
kollíziós szabályokra és a bíróságok 
illetékességére vonatkozó nemzetközi 
magánjogot.

megállapodásokra –, a kereskedelmi 
titkokat, a magánszféra védelmét, az 
iratokhoz való hozzáférést, a szerződéses 
jogot, valamint a kollíziós szabályokra és a 
bíróságok illetékességére vonatkozó
nemzetközi magánjogot.

Or. en

Módosítás 92
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a szerzői és szomszédos 
jogok közös jogkezelő szervezetek általi 
kezelése megfelelő működésének 
biztosításához szükséges követelményeket 
határozza meg. Előírja továbbá a 
zeneművek online felhasználására 
vonatkozó alkotói jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi, több területre érvényes 
engedélyezésének szabályait.

Ez az irányelv a szerzői és szomszédos 
jogok közös jogkezelő szervezetek általi 
kezelése megfelelő működésének 
biztosításához szükséges követelményeket 
határozza meg. Előírja továbbá a 
zeneművek online felhasználására 
vonatkozó alkotói jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi, több területre érvényes 
engedélyezésének szabályait.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 93
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a szerzői és szomszédos 
jogok közös jogkezelő szervezetek általi 
kezelése megfelelő működésének 
biztosításához szükséges követelményeket 
határozza meg. Előírja továbbá a 
zeneművek online felhasználására 

Ez az irányelv a szerzői és szomszédos 
jogok közös jogkezelő szervezetek általi 
kezelése megfelelő működésének 
biztosításához szükséges követelményeket 
határozza meg. Előírja továbbá a 
zeneművek online felhasználására 
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vonatkozó alkotói jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi, több területre érvényes 
engedélyezésének szabályait.

vonatkozó alkotói jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi, több területre érvényes 
engedélyezésének szabályait.

Or. en

Módosítás 94
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I., II. és IV. cím – a 36. és a 40. cikk 
kivételével – az Európai Unióban 
székhellyel rendelkező valamennyi közös 
jogkezelő szervezetre vonatkozik.

Az I., II. és IV. cím – a 36. és a 40. cikk 
kivételével – az Európai Unió legalább egy 
tagállamában aktívan működő valamennyi 
közös jogkezelő szervezetre vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Annak megakadályozása érdekében, hogy egy EU-n kívüli székhely révén megkerülhető 
legyen a szabályozás, az irányelvnek a legalább egy tagállamban aktívan működő valamennyi 
közös jogkezelő szervezetre kell vonatkoznia.

Módosítás 95
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. cím nem alkalmazandó azon 
jogkezelő szervezetek esetében, amelyek a 
nemzeti joggal és a közösségi joggal 
összhangban engedélyeket adnak ki 
műsorszolgáltatók számára a lineáris 
műsorszórási szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó online kínálatukra 
vonatkozóan.
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Or. de

Módosítás 96
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. címnek, a II. cím 10. cikkének, 11. 
cikke (1) bekezdésének, 12., 15., 16., 18., 
19. és 20. cikkének, a III. címnek és a IV. 
cím 34., 35., 37. és 38. cikkének 
vonatkoznia kell azokra a független üzleti 
szolgáltatókra is, amelyek fő vagy legfőbb 
tevékenységként üzleti alapon közös 
jogkezelési szolgáltatásokat kínálnak a 
szerzői és szomszédos jogok 
tulajdonosainak.

Or. en

Módosítás 97
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv I., II. és IV. címe az 
Európai Unióban székhellyel rendelkező 
valamennyi közös jogkezelő szervezetre 
vonatkozik. A tagállamok ezen irányelv I. 
címének, II. címe 2–5. fejezetének és IV. 
címének hatályát – a 36. és a 40. cikk 
kivételével – alkalmazhatják harmadik 
országok közös jogkezelő szervezeteire, 
amennyiben azok a tagállamok területén 
felhasználási jogokat engedélyeznek.

Or. de
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Módosítás 98
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „közös jogkezelő szervezet”: a tagjai 
tulajdonában álló vagy általuk ellenőrzött
szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
céljaként kezeli egynél több jogtulajdonos
szerzői és szomszédos jogait;

a) „közös jogkezelő szervezet”: olyan
szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egynél több 
jogtulajdonos nevében egyetlen vagy 
egyik fő céljaként kezeli ezen 
jogtulajdonosok közös javára szerzői és 
szomszédos jogaikat, és amely:

i. tagjai tulajdonában vagy ellenőrzése 
alatt áll, vagy
ii. nonprofit szervezetként működik, vagy
iii. egy vagy több közös jogkezelő szervezet 
tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll;

Or. en

Indokolás

A meghatározás az ír elnökség javaslatára született, kiegészítve az iii. alponttal annak 
érdekében, hogy az irányelv a leányvállalatokra is vonatkozzék.

Módosítás 99
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „közös jogkezelő szervezet”: a tagjai 
tulajdonában álló vagy általuk ellenőrzött
szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 

a) „közös jogkezelő szervezet”: olyan
nonprofit szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
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felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
céljaként kezeli egynél több jogtulajdonos
szerzői és szomszédos jogait;

céljaként, egynél több jogtulajdonos 
nevében és megbízásából közösen kezeli 
és engedélyezi a művek vagy más védett 
teljesítmények meghatározott kategóriáit, 
vagy a szerzői és szomszédos jogok 
meghatározott csoportjait, és amelynek 
alapját a jogtulajdonosok közötti 
szolidaritás, valamint az általa képviselt 
valamennyi jogtulajdonos érdekében 
kötelezettségként végzett vagyonkezelői 
tevékenység képezi;

Or. en

Módosítás 100
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „közös jogkezelő szervezet”: a tagjai 
tulajdonában álló vagy általuk ellenőrzött
szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
céljaként kezeli egynél több jogtulajdonos 
szerzői és szomszédos jogait;

a) „közös jogkezelő szervezet”: olyan 
profitérdekelt vagy nonprofit szervezet, 
amely jogszabály, engedményezés, 
engedély vagy más szerződéses 
megállapodás általi felhatalmazás útján, 
egyetlen vagy egyik fő céljaként kezeli 
egynél több jogtulajdonos nevében, ezen 
jogtulajdonosok közös hasznára szerzői és 
szomszédos jogaikat;

Or. en

Módosítás 101
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „közös jogkezelő szervezet”: a tagjai 
tulajdonában álló vagy általuk ellenőrzött 

a) „közös jogkezelő szervezet”: a tagjai 
tulajdonában álló vagy általuk ellenőrzött 
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szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
céljaként kezeli egynél több jogtulajdonos
szerzői és szomszédos jogait;

szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
céljaként kezeli nagyobb számú
jogtulajdonos szerzői és szomszédos jogait;

Or. en

Módosítás 102
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „online jogok adatbázisa”: közös 
jogkezelő szervezetek bármilyen formájú 
együttműködése más közös jogkezelő 
szervezetekkel és/vagy szervekkel jelen 
irányelv 31. cikke értelmében, amelynek 
célja az engedélyek megadása a 
valamennyi részt vevő közös jogkezelő 
szervezet és szerv repertoárjában található 
zenei művekhez kapcsolódó online jogok 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 103
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „közös jogkezelő szervezet tagja” 
olyan jogtulajdonos vagy 
jogtulajdonosokat közvetlenül képviselő 
szervezet, beleértve más közös jogkezelő 
szervezeteket és a jogtulajdonosok 
szövetségeit is, aki/amely megfelel a 

c) „közös jogkezelő szervezet tagja” olyan 
jogtulajdonos vagy jogtulajdonosokat 
közvetlenül képviselő szervezet, beleértve 
más közös jogkezelő szervezeteket és a 
jogtulajdonosok szövetségeit is – a 
szakszervezeteket is beleértve –, aki/amely 
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közös jogkezelő szervezet tagsági 
követelményeinek;

megfelel a közös jogkezelő szervezet 
tagsági követelményeinek;

Or. en

Módosítás 104
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „jogokból származó bevétel”: közös 
jogkezelő szervezet által a jogtulajdonosok 
nevében beszedett bevétel, amelynek alapja 
lehet akár kizárólagos jog, díjazáshoz való 
jog vagy ellentételezéshez való jog;

f) „jogokból származó bevétel”: közös 
jogkezelő szervezet által a jogtulajdonosok 
nevében beszedett bevétel, amelynek alapja 
lehet akár kizárólagos jog, díjazáshoz való 
jog vagy ellentételezéshez való jog, 
beleértve a jogokból származó bevételből 
eszközölt beruházások jövedelmét is;

Or. en

Indokolás

A 10. cikk szerint a beruházásokból származó jövedelmet el kell különíteni a közös jogkezelő 
szervezet saját pénzeszközeitől, ám azt nem mondja ki, hogy ténylegesen ki kellene fizetni a 
jogtulajdonosok részére. Ennek orvoslása úgy a legegyszerűbb, ha a beruházások jövedelmét 
beillesztjük a meghatározásba.

Módosítás 105
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „jogokból származó bevétel”: közös 
jogkezelő szervezet által a jogtulajdonosok 
nevében beszedett bevétel, amelynek alapja 
lehet akár kizárólagos jog, díjazáshoz való 
jog vagy ellentételezéshez való jog;

f) „jogokból származó bevétel”: közös 
jogkezelő szervezet által a jogtulajdonosok 
nevében beszedett bevétel, amelynek alapja 
lehet akár kizárólagos jog vagy díjazáshoz 
való jog;
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Or. de

Módosítás 106
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „felhasználó”: nem fogyasztói 
minőségben eljáró természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely tevékenységét a 
jogtulajdonos általi engedélyhez, a 
jogtulajdonosnak járó díjazáshoz vagy a 
jogtulajdonos részére fizetett 
ellentételezéshez kötötten végzi;

i) „felhasználó”: nem fogyasztói 
minőségben eljáró természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely tevékenységét a 
jogtulajdonos általi engedélyhez és a 
jogtulajdonosnak járó díjazáshoz kötötten 
végzi;

Or. de

Módosítás 107
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Általános alapelv

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó közös jogkezelő 
szervezetek betartsák ezen irányelv 
rendelkezéseit. Ezen irányelv 
alkalmazásában a tagállam joghatósága 
alá tartoznak azon közös jogkezelő 
szervezetek, amelyek az adott tagállamban 
székhellyel rendelkeznek, valamint 
amelyek repertoárjuk lényeges részére az 
adott tagállamban engedélyt adnak ki.
(2) A tagállamok a joghatóságuk alá 
tartozó vagy az adott tagállamban 
tevékenykedő közös jogkezelő 
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szervezeteket kötelezhetik arra, hogy az 
ezen irányelv által koordinált területeken 
szigorúbb vagy részletesebb 
rendelkezéseknek tegyenek eleget, 
amennyiben ezek az előírások 
összhangban állnak a közösségi joggal.
(3) Ha valamely tagállam:
a) a (2) bekezdés szerinti jogát 
részletesebb vagy szigorúbb általános 
érdekű szabályok elfogadása céljából 
gyakorolta,
b) arra a következtetésre jut, hogy egy más 
tagállam joghatósága alá tartozó közös 
jogkezelő szervezet jelentős engedélyezési 
tevékenységet végez a területén,
kapcsolatba léphet a közös jogkezelő 
szervezet tekintetében joghatósággal 
rendelkező tagállammal annak érdekében, 
hogy a felmerülő problémákra 
kölcsönösen kielégítő megoldást 
találjanak.

Or. de

Módosítás 108
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek a tagjaik érdekeinek 
maradéktalan figyelembevételével 
tevékenykedjenek, és ne rójanak az általuk 
kezelt jogok tulajdonosaira olyan 
kötelezettségeket, amelyek e 
jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében objektíve nem 
szükségesek.

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek az általuk kezelt 
jogok tulajdonosai érdekeinek 
maradéktalan figyelembevételével 
tevékenykedjenek, és ne rójanak rájuk
olyan kötelezettségeket, amelyek e 
jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében objektíve nem 
szükségesek.

Or. en
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Módosítás 109
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek a tagjaik érdekeinek 
maradéktalan figyelembevételével 
tevékenykedjenek, és ne rójanak az általuk 
kezelt jogok tulajdonosaira olyan 
kötelezettségeket, amelyek 
e jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében objektíve nem 
szükségesek.

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek a tagjaik kollektív 
érdekeinek maradéktalan 
figyelembevételével tevékenykedjenek, és 
ne rójanak az általuk vagyonkezelői alapon
kezelt jogok tulajdonosaira olyan 
kötelezettségeket, amelyek 
e jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében objektíve nem 
szükségesek, amíg a közös jogkezelő 
szervezetek számára elegendő tárgyalási 
lehetőséget biztosítanak a jogok 
felhasználóival szemben.

Or. de

Módosítás 110
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogtulajdonosok jogaik kezelését szabadon 
egy közös jogkezelő szervezetre bízhassák, 
és hogy a későbbiekben ezen döntésük a 
jogok átruházására vonatkozó bármiféle 
vélelemmel szemben érvényesüljön.

Or. en
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Módosítás 111
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 
szerinti jogokat, jogcsoportokat vagy 
alkotástípusokat és egyéb teljesítményeket 
a választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében, függetlenül attól, hogy 
melyik tagállamban van a közös jogkezelő 
szervezet székhelye vagy a jogtulajdonos 
székhelye vagy lakóhelye, illetve a 
jogtulajdonos mely tagállam állampolgára.

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 
szerinti jogokat, jogcsoportokat, 
alkotásokat vagy alkotástípusokat és egyéb 
teljesítményeket a választásuk szerinti 
tagállamok tekintetében, függetlenül attól, 
hogy melyik tagállamban van a közös 
jogkezelő szervezet székhelye vagy a 
jogtulajdonos székhelye vagy lakóhelye, 
illetve a jogtulajdonos mely tagállam 
állampolgára. A közös jogkezelő szervezet 
jogosult tagjai valamennyi művére 
vonatkozóan a jogok tekintetében 
kizárólagos megbízást igényelni.

Or. en

Módosítás 112
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 
szerinti jogokat, jogcsoportokat vagy 
alkotástípusokat és egyéb teljesítményeket 
a választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében, függetlenül attól, hogy 
melyik tagállamban van a közös jogkezelő 
szervezet székhelye vagy a jogtulajdonos 
székhelye vagy lakóhelye, illetve a 
jogtulajdonos mely tagállam állampolgára.

(2) A közgyűlésen közösen elfogadott 
szabályok alapján a jogtulajdonosok 
megbízhatják a választásuk szerinti közös 
jogkezelő szervezetet, hogy kezelje a 
választásuk szerinti jogokat, 
jogcsoportokat, alkotásokat vagy 
alkotástípusokat és egyéb teljesítményeket 
a választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében, függetlenül attól, hogy 
melyik tagállamban van a közös jogkezelő 
szervezet székhelye vagy a jogtulajdonos 
székhelye vagy lakóhelye, illetve a 
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jogtulajdonos mely tagállam állampolgára.

Or. en

Módosítás 113
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 
szerinti jogokat, jogcsoportokat vagy 
alkotástípusokat és egyéb teljesítményeket 
a választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében, függetlenül attól, hogy 
melyik tagállamban van a közös jogkezelő 
szervezet székhelye vagy a jogtulajdonos 
székhelye vagy lakóhelye, illetve a 
jogtulajdonos mely tagállam állampolgára.

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 
szerinti jogokat, jogcsoportokat, 
alkotásokat vagy alkotástípusokat és egyéb 
teljesítményeket a választásuk szerinti 
tagállamok tekintetében, függetlenül attól, 
hogy melyik tagállamban van a közös 
jogkezelő szervezet székhelye vagy a 
jogtulajdonos székhelye vagy lakóhelye, 
illetve a jogtulajdonos mely tagállam 
állampolgára.

Or. en

Indokolás

A jogtulajdonosokat saját alkotásaik tekintetében megilleti a hozzájuk kapcsolódó jogok feletti 
rendelkezés joga. Más országokban – például az USA-ban – a jogtulajdonosoknak közös 
jogkezelő szervezetükön belül joguk van az egyedi alkotások kezelésére.

Módosítás 114
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 
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szerinti jogokat, jogcsoportokat vagy
alkotástípusokat és egyéb teljesítményeket 
a választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében, függetlenül attól, hogy 
melyik tagállamban van a közös jogkezelő 
szervezet székhelye vagy a jogtulajdonos 
székhelye vagy lakóhelye, illetve a 
jogtulajdonos mely tagállam állampolgára.

szerinti jogokat, alkotástípusokat és egyéb 
teljesítményeket a választásuk szerinti 
tagállamok tekintetében, függetlenül attól, 
hogy melyik tagállamban van a közös 
jogkezelő szervezet székhelye vagy a 
jogtulajdonos székhelye vagy lakóhelye, 
illetve a jogtulajdonos mely tagállam 
állampolgára.

Or. fr

Indokolás

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Módosítás 115
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az audiovizuális alkotók 
jogait kezelő közös jogkezelő szervezetekre 
vonatkozóan hozhatnak olyan 
rendelkezéseket, amelyek a közgyűlésüket 
felhatalmazzák rá, hogy a 
jogtulajdonosokat felkérjék a választásuk 
szerinti jogcsoportok, alkotástípusok és 
más teljesítmények kezelésére vonatkozó 
megbízás adására.

Or. fr

Indokolás

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
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exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Módosítás 116
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a jogtulajdonosok közös 
jogkezelő szervezeteket bíznak meg jogaik 
kezelésével, szabadságukban áll nem 
minden művük kezelését e szervezetekkel 
végeztetni, és lehetőséget kell biztosítani 
számukra ahhoz, hogy bizonyos műveiket 
kizárják a közös kezelésből. Amennyiben 
a megbízás kizárólagos, annak korlátozott 
időtartama nem lehet öt évnél hosszabb.

Or. en

Módosítás 117
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérően, a 
tagállamok az audiovizuális jogok 
kezelésére vonatkozóan egyedi 
rendelkezéseket hozhatnak, amelyek a 
közös jogkezelő szervezeteket 
felhatalmazzák arra, hogy a 
jogtulajdonosokat felkérjék az alkotás 
valamennyi felhasználási módjával 
kapcsolatos jogok csoportjára kiterjedő 
megbízás adására.
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Or. fr

Indokolás

Az audiovizuális területen – ellentétben a zenei ágazattal – az alkotók és előállítók közötti 
erőviszonyok sajátosságai miatt a külön csoportokba tartozó jogokból származó bevétel 
szétaprózódhat, ami károsan hatna az alkotók javadalmazására és a rádió-és  televíziós 
közvetítők közvetítési lehetőségeire.

Módosítás 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jogtulajdonosok jogosultak 
díjmentesen engedélyezni alkotásaik és a 
kapcsolódó jogok nem kereskedelmi célú 
felhasználását. Ebben az esetben a 
jogtulajdonosok megfelelő időben 
tájékoztatják az ezen alkotások jogainak 
kezelésére jogosult közös jogkezelő 
szervezetet a díjmentes engedély 
megadásáról.

Or. en

Módosítás 119
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jogtulajdonosok jogosultak 
díjmentesen engedélyezni alkotásaik és a 
kapcsolódó jogok nem kereskedelmi célú
felhasználását. Ebben az esetben a 
jogtulajdonosok megfelelő időben 
tájékoztatják az ezen alkotások jogainak 
kezelésére jogosult közös jogkezelő 
szervezetet a díjmentes engedély 
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megadásáról.

Or. en

Indokolás

A jogtulajdonosok számára biztosítani kell alkotásaik rugalmas kezelését: a jogtulajdonost fel 
kell jogosítani arra, hogy eldönthesse, alkotásai egy részének felhasználását díjmentes 
engedélyezés, például a Creative Commons engedélyei keretében lehetővé teszi-e, anélkül, 
hogy ez veszélyeztetné az őt képviselő közös jogkezelő szervezeten belüli tagságát.

Módosítás 120
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közös jogkezelő szervezetek tagjai 
és jogtulajdonosai jogosultak arra, hogy 
alternatív engedélyeket használjanak 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
célokra.

Or. de

Indokolás

A jogtulajdonosok számára biztosítani kell az alternatív engedélyek – például a Creative 
Commons – használatának jogát.

Módosítás 121
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 
vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 
vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 
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jogcsoportokra vagy alkotástípusokra és 
egyéb teljesítményekre vonatkozóan, a 
választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében. A közös jogkezelő szervezet 
eldöntheti, hogy az ilyen részleges vagy 
teljes körű felmondás a felmondási idő 
leteltét követően csak a pénzügyi év 
közepén vagy végén lépjen-e hatályba, 
attól függően, hogy melyikre kerül előbb 
sor.

jogcsoportokra vagy alkotástípusokra és 
egyéb teljesítményekre vonatkozóan, a 
választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében.

Or. de

Indokolás

Nincs szükség a felmondási jog hosszú határidőkkel történő korlátozására és nehezítésére.

Módosítás 122
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 
vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 
jogcsoportokra vagy alkotástípusokra és 
egyéb teljesítményekre vonatkozóan, a 
választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében. A közös jogkezelő szervezet 
eldöntheti, hogy az ilyen részleges vagy 
teljes körű felmondás a felmondási idő 
leteltét követően csak a pénzügyi év 
közepén vagy végén lépjen-e hatályba, 
attól függően, hogy melyikre kerül előbb 
sor.

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 
vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 
jogcsoportokra vagy alkotástípusokra és 
egyéb teljesítményekre vonatkozóan, a 
választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében. A közös jogkezelő szervezet 
eldöntheti, hogy az ilyen részleges vagy 
teljes körű felmondás csak egy két évnél 
rövidebb – az alkotó csatlakozásának 
évfordulója alapul vételével számított –
időszak leteltével lépjen-e hatályba.

Or. fr

Indokolás

Nagyon fontos a részleges felmondásra vonatkozó jog lehetővé tétele, de szükség van a 
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szabályozására is annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek azok káros hatások, amelyek 
a költségviselés szétterítésének és a szolidaritásnak a közös jogkezelő szervezetek feladatait 
megalapozó elveit érhetnék.

Módosítás 123
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 
vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 
jogcsoportokra vagy alkotástípusokra és 
egyéb teljesítményekre vonatkozóan, a 
választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében. A közös jogkezelő szervezet 
eldöntheti, hogy az ilyen részleges vagy 
teljes körű felmondás a felmondási idő 
leteltét követően csak a pénzügyi év 
közepén vagy végén lépjen-e hatályba, 
attól függően, hogy melyikre kerül előbb 
sor.

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett a 
megbízási időszak során bármikor részben 
vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 
jogcsoportokra, alkotásokra vagy 
alkotástípusokra és egyéb teljesítményekre 
vonatkozóan, a választásuk szerinti 
tagállamok tekintetében. A közös 
jogkezelő szervezet eldöntheti, hogy az 
ilyen részleges vagy teljes körű felmondás 
a felmondási idő leteltét követően csak a 
pénzügyi év közepén vagy végén lépjen-e 
hatályba, attól függően, hogy melyikre 
kerül előbb sor.

Or. en

Indokolás

Egyedi alkotások, lásd az 5. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 124
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 
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vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra,
jogcsoportokra vagy alkotástípusokra és 
egyéb teljesítményekre vonatkozóan, a 
választásuk szerinti tagállamok 
tekintetében. A közös jogkezelő szervezet 
eldöntheti, hogy az ilyen részleges vagy 
teljes körű felmondás a felmondási idő 
leteltét követően csak a pénzügyi év
közepén vagy végén lépjen-e hatályba, 
attól függően, hogy melyikre kerül előbb 
sor.

vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 
alkotástípusokra és egyéb teljesítményekre 
vonatkozóan, a választásuk szerinti 
tagállamok tekintetében. A közös 
jogkezelő szervezet eldöntheti, hogy az 
ilyen részleges vagy teljes körű felmondás 
csak a pénzügyi év végén lépjen hatályba.

Or. fr

Indokolás

A részleges felmondásra vonatkozó jognak sérthetetlennek kell lennie. Ugyanakkor a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni az alkotók részleges felmondása feltételeinek 
szabályozására annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a valójában visszaélésnek 
minősíthető „ki-be járkálás”. Az ilyen visszaélésszerű eljárások akadályoznák a közös 
jogkezelő szervezeteket a költségviselés szétterítésére vonatkozó feladatuk ellátásában, 
amelyet az alkotók összessége és a kulturális sokféleség védelme és támogatása érdekében 
végeznek, valamint ártana a felhasználók jogbiztonságának.

Módosítás 125
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyjognak megfelelően a 
tagállamok a közös jogkezelő szervezetek 
vonatkozásában olyan rendelkezéseket 
hozhatnak, amelyek felhatalmazzák őket a 
jogtulajdonosok visszaélésszerű „ki-be 
járkálásának” korlátozását lehetővé tevő 
szabályok megalkotására.

Or. fr
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Indokolás

A részleges felmondásra vonatkozó jognak sérthetetlennek kell lennie. Ugyanakkor a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni az alkotók részleges felmondása feltételeinek 
szabályozására annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a valójában visszaélésnek 
minősíthető „ki-be járkálás”. Az ilyen visszaélésszerű eljárások akadályoznák a közös 
jogkezelő szervezeteket a költségviselés szétterítésére vonatkozó feladatuk ellátásában, 
amelyet az alkotók összessége és a kulturális sokféleség védelme és támogatása érdekében 
végeznek, valamint ártana a felhasználók jogbiztonságának.

Módosítás 126
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közös jogkezelő szervezetek nem 
korlátozhatják a (3) és (4) bekezdésben 
biztosított jogok gyakorlását annak a 
feltételnek az előírásával, hogy a részleges 
vagy teljes körű felmondással érintett 
jogok, jogcsoportok vagy alkotástípus és 
egyéb teljesítmény kezelését egy másik 
közös jogkezelő szervezetre kell bízni.

(5) A közös jogkezelő szervezetek nem 
korlátozhatják a (3) és (4) bekezdésben 
biztosított jogok gyakorlását annak a 
feltételnek az előírásával, hogy a részleges 
vagy teljes körű felmondással érintett 
jogok, jogcsoportok, alkotások vagy 
alkotástípus és egyéb teljesítmény 
kezelését egy másik közös jogkezelő 
szervezetre kell bízni.

Or. en

Indokolás

Egyedi alkotások, lásd az 5. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 127
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogtulajdonos a közös jogkezelő 
szervezetnek adott bizonyító erejű okirat 
formájában minden egyes jogra, 
jogcsoportra vagy alkotástípusra és egyéb 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogtulajdonos a közös jogkezelő 
szervezetnek adott bizonyító erejű okirat 
formájában minden egyes jogra, 
jogcsoportra, alkotásra vagy alkotástípusra 
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teljesítményre vonatkozóan kifejezetten 
hozzájáruljon ahhoz, hogy azt a közös 
jogkezelő szervezet kezelje.

és egyéb teljesítményre vonatkozóan 
kifejezetten hozzájáruljon ahhoz, hogy azt 
a közös jogkezelő szervezet kezelje.

Or. en

Indokolás

Egyedi alkotások, lásd az 5. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 128
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés első albekezdése nincs 
sérelmére a jogok kezelésére – a 
kiterjesztett közös engedélyekre, a kötelező 
közös jogkezelésre, vagy ezekhez hasonló 
vagy ezek kombinációjából álló 
szabályokra, továbbá a képviselet vagy 
átruházás törvényes vélelmére –
vonatkozó tagállami szabályozásoknak.

Or. en

(Lásd az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU irányelv 1. 
cikkének (5) bekezdését (HL L 299., 2012.10.27., 5. o.).)

Indokolás

Mint ahogyan az árva művekről szóló irányelv hangsúlyosan említi, a közös jogkezelő 
szervezetek kiterjesztett közös engedélyek vagy hasonló tagállami konstrukciók esetében nem 
kötelezettek a jogtulajdonosok hozzájárulásának kikérésére.

Módosítás 129
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A közös jogkezelő szervezetek minden 
egyes tagját fel kell jogosítani arra, hogy a 
megbízási időszak során bármikor 
kérhesse közös jogkezelő szervezete 
független külső könyvvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Mivel az elmúlt években a közös jogkezelő szervezetek esetében több korrupciós és hűtlen 
kezelési ügy fordult elő, nagy szükség van a külső könyvvizsgálatokra annak érdekében, hogy 
a könyvvizsgálati folyamatban biztosítható legyen a tényleges függetlenség és gondosság.

Módosítás 130
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös jogkezelő szervezetek az ezen 
irányelv átültetését követő hat hónapon 
belül tájékoztatják a tagjaikat az (1)–
(6) bekezdés szerinti jogaikról.

A közös jogkezelő szervezetek az ezen 
irányelv átültetését követő négy hónapon 
belül tájékoztatják a tagjaikat az (1)–
(6) bekezdés szerinti jogaikról.

Or. en

Módosítás 131
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezetek 
felveszik tagnak azokat a 
jogtulajdonosokat, akik teljesítik a tagsági 
követelményeket. Tagság iránti kérelmet 

(2) A közös jogkezelő szervezetek tagság 
iránti kérelmet csak objektív kritériumok 
alapján utasíthatnak el. Ezeket a 
kritériumokat a közös jogkezelő szervezet 
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csak objektív kritériumok alapján lehet 
elutasítani. Ezeket a kritériumokat a közös 
jogkezelő szervezet alapokmányában vagy 
tagsági feltételeiben rögzíteni kell és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

alapokmányában vagy tagsági feltételeiben 
rögzíteni kell és a nyilvánosság számára 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 132
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezetek 
felveszik tagnak azokat a 
jogtulajdonosokat, akik teljesítik a tagsági 
követelményeket. Tagság iránti kérelmet 
csak objektív kritériumok alapján lehet 
elutasítani. Ezeket a kritériumokat a közös 
jogkezelő szervezet alapokmányában vagy 
tagsági feltételeiben rögzíteni kell és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

(2) A közös jogkezelő szervezetek 
felveszik tagnak azokat a 
jogtulajdonosokat, akik teljesítik a tagsági 
követelményeket. Tagság iránti kérelmet 
csak objektív és átlátható kritériumok 
alapján lehet elutasítani. A 
jogtulajdonosnak konkrétan meg kell 
indokolnia a tagsági kérelem elutasítását.
Ezeket a kritériumokat a közös jogkezelő 
szervezet alapokmányában vagy tagsági 
feltételeiben rögzíteni kell és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni. 
A kritériumoknak 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, és nem vezethetnek a tagok 
repertoárméret, várt díjbevétel vagy 
korábbi engedélyezési szerződések alapján 
történő kizárásához.

Or. de

Módosítás 133
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezetek 
felveszik tagnak azokat a 
jogtulajdonosokat, akik teljesítik a tagsági 
követelményeket. Tagság iránti kérelmet 
csak objektív kritériumok alapján lehet 
elutasítani. Ezeket a kritériumokat a közös 
jogkezelő szervezet alapokmányában vagy 
tagsági feltételeiben rögzíteni kell és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

(2) A közös jogkezelő szervezetek 
felveszik tagnak azokat a 
jogtulajdonosokat, illetve azokat a 
jogtulajdonosokat képviselő szervezeteket 
– beleértve más közös jogkezelő 
szervezeteket és jogtulajdonosok 
szervezeteit –, akik/amelyek teljesítik a 
tagsági követelményeket. Tagság iránti 
kérelmet csak objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján lehet elutasítani. Ezeket a 
kritériumokat a közös jogkezelő szervezet 
alapokmányában vagy tagsági feltételeiben 
rögzíteni kell és a nyilvánosság számára 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 134
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös jogkezelő szervezet 
alapokmányában rögzített megfelelő és 
hatékony mechanizmusokkal biztosítani 
kell, hogy a tagok részt vehessenek a közös 
jogkezelő szervezet döntéshozatali 
folyamataiban. A különböző tagsági 
kategóriák döntéshozatali eljárásban való 
képviseletének méltányosnak és 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.

(3) A közös jogkezelő szervezet 
alapokmányában rögzített megfelelő és 
hatékony és demokratikus 
mechanizmusokkal biztosítani kell, hogy a 
tagok részt vehessenek a közös jogkezelő 
szervezet döntéshozatali folyamataiban. A 
tagoknak minden testületen belül 
méltányos és kiegyensúlyozott módon 
képviseltetve kell lenniük a döntéshozatali 
eljárásban, és a közgyűlésben aktív és 
passzív választójoggal kell rendelkezniük.

Or. de

Indokolás

Nincs szükség különböző tagsági kategóriákra.
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Módosítás 135
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös jogkezelő szervezet 
alapokmányában rögzített megfelelő és 
hatékony mechanizmusokkal biztosítani 
kell, hogy a tagok részt vehessenek a közös 
jogkezelő szervezet döntéshozatali 
folyamataiban. A különböző tagsági 
kategóriák döntéshozatali eljárásban való 
képviseletének méltányosnak és 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.

(3) A közös jogkezelő szervezet 
alapokmányában rögzített megfelelő és 
hatékony mechanizmusokkal biztosítani 
kell, hogy a tagok részt vehessenek a közös 
jogkezelő szervezet döntéshozatali 
folyamataiban. A különböző tagsági 
kategóriák döntéshozatali eljárás 
valamennyi szintjén való képviseletének 
méltányosnak és kiegyensúlyozottnak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 136
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezet tagjainak 
közgyűlését évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni.

(2) A közös jogkezelő szervezet tagjainak 
közgyűlését évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést 
fel kell hatalmazni arra, hogy a közös 
jogkezelő szervezetben meghozza a 
stratégiai döntéseket, amelyek 
végrehajtása átruházható a felügyeleti 
feladatot gyakorló testületre, biztosítva 
ugyanakkor, hogy e testületben a 
rétegrepertoárral rendelkező 
jogtulajdonosok is megfelelően 
képviseltessék magukat.

Or. en
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Módosítás 137
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezet tagjainak 
közgyűlését évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni.

(2) A közös jogkezelő szervezet tagjainak 
közgyűlését évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést 
fel kell hatalmazni arra, hogy a közös 
jogkezelő szervezetben meghozza a 
stratégiai döntéseket. A bármely egyéb 
döntés meghozatalára vonatkozó 
hatáskört a közgyűlés átruházhatja a 
felügyeleti feladatot gyakorló testületre.

Or. en

Módosítás 138
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közgyűlés hagyja jóvá a közös 
jogkezelő szervezet alapokmányának 
módosításait, valamint tagsági feltételeinek 
módosításait, amennyiben e feltételeket 
nem az alapokmány rendezi.

(3) A közgyűlés hagyja jóvá a közös 
jogkezelő szervezet alapokmányának 
módosításait, valamint tagsági feltételeinek
módosításait.

Or. de

Módosítás 139
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés



PE508.268v01-00 56/111 AM\933267HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közgyűlés nem dönt az igazgatótanács 
tagjainak vagy az ügyvezető igazgatónak a 
kinevezése vagy felmentése tárgyában, ha 
ez a hatáskör a felügyelőbizottságot illeti 
meg.

törölve

Or. de

Módosítás 140
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogtulajdonosokat megillető összegek 
elosztási politikája, kivéve, ha a közgyűlés 
úgy dönt, hogy a felügyeleti feladatot 
gyakorló testületre ruházza ezt a döntési 
jogot;

a) a jogtulajdonosokat megillető összegek 
elosztási politikája;

Or. de

Módosítás 141
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jogtulajdonosokat megillető azon 
összegek felhasználása, amelyek a 
12. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint 
nem oszthatók szét, kivéve, ha a közgyűlés 
úgy dönt, hogy a felügyeleti feladatot 
gyakorló testületre ruházza ezt a döntési 
jogot;

törölve

Or. en
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Indokolás

Ezen albekezdés törlése a 12. cikk (2) bekezdésében javasolt módosítás következménye.

Módosítás 142
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jogtulajdonosokat megillető azon 
összegek felhasználása, amelyek a 12. cikk 
(2) bekezdésében foglaltak szerint nem 
oszthatók szét, kivéve, ha a közgyűlés úgy 
dönt, hogy a felügyeleti feladatot gyakorló 
testületre ruházza ezt a döntési jogot;

b) a jogtulajdonosokat megillető azon 
összegek felhasználása, amelyek a 12. cikk 
(2) bekezdésében foglaltak szerint nem 
oszthatók szét;

Or. de

Módosítás 143
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a közös jogkezelő szervezet 
alapokmánya;

Or. de

Módosítás 144
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a tagság kritériumai és feltételei.

Or. de

Módosítás 145
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közgyűlés ellenőrzi a közös 
jogkezelő szervezet tevékenységét azáltal, 
hogy dönt – legalább – a könyvvizsgáló 
kinevezéséről és visszahívásáról, valamint 
az éves átláthatósági jelentés és a 
könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról.

(6) A közgyűlés ellenőrzi a közös 
jogkezelő szervezet tevékenységét azáltal, 
hogy dönt – legalább – a könyvvizsgáló 
kinevezéséről és visszahívásáról, valamint 
az éves átláthatósági jelentés és a 
könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról. 
Amennyiben a közös jogkezelő szervezet 
pénzügyi gazdálkodási gyakorlata súlyos 
aggodalmakat vet fel, a közgyűlés külső 
könyvvizsgálat lefolytatásáról határozhat. 
E külsõ könyvvizsgálat eredményét a 
tagok és a nyilvánosság rendelkezésére 
kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Mivel az elmúlt években a közös jogkezelő szervezetek esetében több korrupciós és hűtlen 
kezelési ügy fordult elő, nagy szükség van a külső könyvvizsgálatokra annak érdekében, hogy 
a könyvvizsgálati folyamatban biztosítható legyen a tényleges függetlenség és gondosság.

Módosítás 146
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közgyűlés ellenőrzi a közös 
jogkezelő szervezet tevékenységét azáltal, 
hogy dönt – legalább – a könyvvizsgáló 
kinevezéséről és visszahívásáról, valamint 
az éves átláthatósági jelentés és a 
könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról.

(6) A közgyűlés ellenőrzi a közös 
jogkezelő szervezet tevékenységét azáltal, 
hogy dönt – legalább – a könyvvizsgáló 
kinevezéséről és visszahívásáról, valamint 
az éves átláthatósági jelentés és a 
könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról. 
Amennyiben megalapozott kétségek 
merülnek fel a pénzügyi gazdálkodással 
kapcsolatban, a tagok jogosultak belső 
vagy külső ellenőrt megbízni az 
ellenőrzéssel. E vizsgálat eredményeit a 
megfelelő eljárások elindítása érdekében 
jelenteni kell az illetékes nemzeti 
hatóságnál.

Or. de

Módosítás 147
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közös jogkezelő szervezet tagjai 
közgyűlésen történő részvételi és szavazati 
jogai bármely korlátozásának 
méltányosnak és arányosnak kell lennie, 
és a következő kritériumokon kell 
alapulnia:

törölve

a) a tagság időtartama;
b) a tag által egy meghatározott pénzügyi 
időszakban kapott vagy a részére esedékes 
összegek.
Ezeket a kritériumokat a közös jogkezelő 
szervezet alapokmányában vagy tagsági 
feltételeiben kell rögzíteni és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni, a 17. és 19. cikkel összhangban.
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Or. en

Módosítás 148
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közös jogkezelő szervezet tagjai 
közgyűlésen történő részvételi és szavazati 
jogai bármely korlátozásának 
méltányosnak és arányosnak kell lennie, 
és a következő kritériumokon kell 
alapulnia:

törölve

a) a tagság időtartama;
b) a tag által egy meghatározott pénzügyi 
időszakban kapott vagy a részére esedékes 
összegek.
Ezeket a kritériumokat a közös jogkezelő 
szervezet alapokmányában vagy tagsági 
feltételeiben kell rögzíteni és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni, a 17. és 19. cikkel összhangban.

Or. de

Módosítás 149
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös jogkezelő szervezet tagjai 
közgyűlésen történő részvételi és szavazati 
jogai bármely korlátozásának 
méltányosnak és arányosnak kell lennie, és 
a következő kritériumokon kell alapulnia:

A közös jogkezelő szervezet valamennyi 
tagja jogosult a közgyűlésen – adott 
esetben akár elektronikus szavazás útján 
is – szavazni. A közös jogkezelő szervezet
tagjai közgyűlésen történő részvételi és 
szavazati jogai bármely korlátozásának 
méltányosnak és arányosnak kell lennie, és 
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a következő kritériumokon kell alapulnia:

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell a széles körű és hatékony szavazást.

Módosítás 150
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tag által egy meghatározott pénzügyi 
időszakban kapott vagy a részére esedékes 
összegek.

törölve

Or. en

Indokolás

A szavazás kapott összegek szerinti feltételhez kötése antidemokratikus. Mivel a 
jogtulajdonosok jövedelmének eloszlása a közös jogkezelő szervezetek között rendkívül 
egyenetlen, a szavazati jog kapott összegek szerinti korlátozása indokolatlanul nagy 
befolyásgyakorlási különbségeket eredményezne.

Módosítás 151
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 
tagjának jogában áll bármely más 
természetes vagy jogi személyt 
képviselőnek kijelölni abból a célból, hogy 
a nevében részt vegyen és szavazzon a 
közgyűlésen.

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 
tagjának jogában áll bármely más, az adott 
közös jogkezelő szervezet tagjai közé 
tartozó természetes vagy jogi személyt 
képviselőnek kijelölni abból a célból, hogy 
a nevében részt vegyen és szavazzon a 
közgyűlésen. Amennyiben a közös 
jogkezelő szervezet jogtulajdonosok egynél 
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több kategóriáját képviseli, a tag csak az
ugyanabba a kategóriába tartozó tagnak 
adhat meghatalmazást. Az egyes tagok 
által elfogadható meghatalmazások 
számát korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 152
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 
tagjának jogában áll bármely más 
természetes vagy jogi személyt 
képviselőnek kijelölni abból a célból, hogy 
a nevében részt vegyen és szavazzon a 
közgyűlésen.

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 
tagjának jogában áll bármely más 
természetes vagy jogi személyt 
képviselőnek kijelölni abból a célból, hogy 
a nevében részt vegyen és szavazzon a 
közgyűlésen. A felhatalmazás akkor 
érvényes, ha azt a tag legalább három 
hónappal az alkalmazást megelőzően 
önként adta a képviselőnek.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a zenekiadók és/vagy lemezcégek általános gyakorlattá 
tegyék, hogy a velük szerződő új művészektől állandó meghatalmazást kérnek, ami idővel 
lehetővé tenné, hogy átvegyék az irányítást a közös jogkezelő szervezet felett.

Módosítás 153
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 
tagjának jogában áll bármely más 

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 
tagjának jogában áll bármely más, 
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természetes vagy jogi személyt 
képviselőnek kijelölni abból a célból, hogy 
a nevében részt vegyen és szavazzon a 
közgyűlésen.

ugyanazon kategóriába tartozó tagot vagy 
jogi személyt képviselőnek kijelölni abból 
a célból, hogy a nevében részt vegyen és 
szavazzon a közgyűlésen.

Or. de

Módosítás 154
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet hozzon létre egy olyan 
felügyeleti funkciót, amely felelős a közös 
jogkezelő szervezetben vezetői 
feladatokkal megbízott személyek 
tevékenységének és kötelezettségeik 
teljesítésének folyamatos figyelemmel 
kíséréséért. Az e feladatot ellátó testületben 
a közös jogkezelő szervezet tagjainak 
méltányos és kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük, 
részvételük hatékonyságának biztosítása 
érdekében.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet hozzon létre egy olyan 
felügyeleti funkciót, amely felelős a közös 
jogkezelő szervezetben vezetői 
feladatokkal megbízott személyek 
tevékenységének és kötelezettségeik 
teljesítésének folyamatos figyelemmel 
kíséréséért. Az e feladatot ellátó testületben 
a jogtulajdonosok különböző csoportjait –
többek között a rétegrepertoárokat –
képviselő közös jogkezelő szervezet 
tagjainak méltányos és kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük, 
részvételük hatékonyságának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 155
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet hozzon létre egy olyan 
felügyeleti funkciót, amely felelős a közös 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet hozzon létre egy olyan 
felügyeleti funkciót, amely felelős az 
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jogkezelő szervezetben vezetői 
feladatokkal megbízott személyek 
tevékenységének és kötelezettségeik 
teljesítésének folyamatos figyelemmel 
kíséréséért. Az e feladatot ellátó testületben 
a közös jogkezelő szervezet tagjainak
méltányos és kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük, 
részvételük hatékonyságának biztosítása 
érdekében.

említett szervezetben vezetői feladatokkal 
megbízott személyek tevékenységének és 
kötelezettségeik teljesítésének folyamatos 
figyelemmel kíséréséért. Az e feladatot 
ellátó testületben a közös jogkezelő 
szervezet különböző tagsági kategóriáinak
méltányos és kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük, 
részvételük hatékonyságának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek különböző tagsági kategóriái közötti egyensúly érdekében.

Módosítás 156
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyeleti feladatokat ellátó testület
rendszeresen ülésezik és legalább a 
következő hatáskörrel rendelkezik:

(2) A felügyeleti feladatokat ellátó testület
legalább háromhavonta ülésezik, és 
legalább a következő hatáskörrel 
rendelkezik:

Or. en

Indokolás

A „rendszeres” ülésezésre vonatkozó követelmény túl homályos, ezért pontosabban meg kell 
határozni.

Módosítás 157
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közös jogkezelő szervezet által 
bármely ingatlanbeszerzés jóváhagyása;

törölve

Or. de

Módosítás 158
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
(1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni 
azokra a közös jogkezelő szervezetekre, 
amelyek a mérleg-fordulónapjukon az 
alábbi három kritérium közül kettő 
esetében nem lépik túl a küszöbértékeket:

törölve

a) mérlegfőösszeg: 350 000 EUR,
b) nettó árbevétel: 700 000 EUR,
c) a pénzügyi év során az alkalmazottak 
átlagos száma: tíz.

Or. de

Módosítás 159
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni 
azokra a közös jogkezelő szervezetekre, 
amelyek a mérleg-fordulónapjukon az 
alábbi három kritérium közül kettő 

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni azokra a közös jogkezelő 
szervezetekre, amelyek a mérleg-
fordulónapjukon az alábbi három kritérium 
közül kettő esetében nem lépik túl a 
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esetében nem lépik túl a küszöbértékeket: küszöbértékeket:

Or. en

Indokolás

A szabályozás javításával és a Bizottság kötelezettségvállalásaival összhangban a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a mikrotársaságokat mentesítsék egyes –
potenciálisan túlzott terhekkel járó – követelmények alól.

Módosítás 160
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetet ténylegesen vezető 
személyek és a szervezet igazgatói – a 
felügyeleti feladatot ellátó igazgatók 
kivételével – kialakítsák az 
összeférhetetlenség elkerülését szolgáló 
eljárásokat. A közös jogkezelő 
szervezetnek rendelkeznie kell az 
összeférhetetlenségek azonosítását, 
kezelését, figyelemmel kísérését és 
nyilvánosságra hozását szolgáló 
eljárásokkal annak megelőzése érdekében, 
hogy ezek hátrányosan érintsék a szervezet 
tagjainak érdekeit.

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetet ténylegesen vezető
személyek és a szervezet igazgatói 
kialakítsák az összeférhetetlenség 
elkerülését szolgáló eljárásokat. A közös 
jogkezelő szervezetnek rendelkeznie kell 
az összeférhetetlenségek azonosítását, 
kezelését, figyelemmel kísérését és 
nyilvánosságra hozását szolgáló 
eljárásokkal annak megelőzése érdekében, 
hogy ezek hátrányosan érintsék a szervezet 
tagjainak érdekeit.

Or. en

Módosítás 161
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeknek az eljárásoknak elő kell írniuk, Ezeknek az eljárásoknak elő kell írniuk, 
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hogy valamennyi érintett személy és 
igazgató köteles évente egy személyes 
nyilatkozatot tenni a felügyeleti feladatokat 
ellátó testületnek, amely tartalmazza a 
következőket:

hogy valamennyi érintett személy és 
igazgató köteles évente személyes 
nyilatkozatot tenni a felügyeleti feladatokat 
ellátó testületnek és a tagoknak, amelyet a
közös jogkezelő szervezet honlapján 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. E 
nyilatkozatot az egyes személyek hivatalba 
lépése előtt kell megtenni, és évente meg 
kell újítani. A nyilatkozatnak a
következőket kell tartalmaznia:

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenségeket a vezetők és az igazgatók hivatalba lépése előtt nyilvánosságra kell 
hozni.

Módosítás 162
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeknek az eljárásoknak elő kell írniuk, 
hogy valamennyi érintett személy és 
igazgató köteles évente egy személyes 
nyilatkozatot tenni a felügyeleti feladatokat 
ellátó testületnek, amely tartalmazza a 
következőket:

Ezeknek az eljárásoknak elő kell írniuk, 
hogy valamennyi érintett személy és 
igazgató köteles évente egy személyes 
nyilatkozatot tenni a felügyeleti feladatokat 
ellátó testületnek és azt közzé is tenni, 
feltüntetve a következőket:

Or. de

Módosítás 163
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös jogkezelő szervezetek (1) A közös jogkezelõ szervezetek 
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gondosan kötelesek eljárni a jogokból 
származó bevételek beszedése és kezelése 
során.

gondosan, pontos és átlátható módon
kötelesek eljárni a jogokból származó 
bevételek beszedése és kezelése során. A 
kiterjesztett közös engedélyezési rendszert 
működtető tagállamok kivételével a közös 
jogkezelő szervezetnek biztosítania kell, 
hogy csak azon jogtulajdonosok nevében 
szedi be a jogokból származó bevételt, 
amelyek jogainak képviseletére engedélyt 
kapott.

Or. en

Indokolás

Összhang teremtése a 12. cikk (1) és a 14. cikk (2) bekezdésével, amelyek értelmében a 
kifizetéseket pontosan kell teljesíteni. Ha a kifizetéseknek pontosaknak kell lenniük, 
kézenfekvő, hogy a bevételek beszedésének és kezelésének is annak kell lennie. Emellett a 
közös jogkezelő szervezetek csak olyan tényleges tagok és jogtulajdonosok nevében 
szedhetnek be összegeket, amelyek jogait képviseleti megállapodások keretében kezelik.

Módosítás 164
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek szétosztásáig a közös 
jogkezelő szervezet befekteti a jogokból 
származó bevételeket és a befektetéseiből 
származó bevételeket, akkor ennek során a 
7. cikk (5) bekezdésének c) pontjában 
említett általános befektetési politika és a 
következő szabályok szerint kell eljárnia:

(4) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek szétosztásáig a közös 
jogkezelő szervezet befekteti a jogokból 
származó bevételeket és a befektetéseiből 
származó bevételeket, akkor ennek során
az általa képviselet jogtulajdonosok 
érdekeinek megfelelően, a 7. cikk
(5) bekezdésének c) pontjában említett 
általános befektetési politika és a 
következő szabályok szerint kell eljárnia:

Or. en

Módosítás 165
Cornelis de Jong
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vagyont a tagok legjobb érdekét szem 
előtt tartva kell befektetni; bármilyen 
lehetséges érdekellentét esetén a közös 
jogkezelő szervezet biztosítja, hogy a 
befektetés kizárólag a felek érdekében 
történjen;

a) bármilyen lehetséges érdekellentét 
esetén a közös jogkezelő szervezet 
biztosítja, hogy a befektetés kizárólag e 
jogtulajdonosok érdekében történjen;

Or. en

Módosítás 166
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az eszközöket olyan módon kell 
befektetni, amely a jogtulajdonosoknak 
járó összegeket nem érinti;

Or. en

Módosítás 167
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek és a tagjaik valamint 
a jogtulajdonosok közötti kapcsolatot 
szabályozó megállapodások
meghatározzák a 16. cikk e) pontjában 
említett jogokból származó bevételre 
alkalmazható levonásokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek és a tagjaik,
valamint a jogtulajdonosok közötti 
kapcsolatot szabályozó megállapodások
kifejezetten engedélyezzék a 16. cikk 
e) pontjában említett jogokból származó 
bevételre alkalmazható levonásokat.
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Or. en

Módosítás 168
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet a 
jogokból származó bevételt terhelő 
levonásokból finanszíroz szociális, 
kulturális vagy oktatási szolgáltatásokat, a 
jogtulajdonosokat megilletik az alábbiak:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet a 
jogokból származó bevételt terhelő 
levonásokból finanszíroz szociális, 
kulturális vagy oktatási szolgáltatásokat, e 
szolgáltatásokat tisztességes kritériumok 
alapján nyújtsák, különös tekintettel e 
szolgáltatások elérhetőségére és 
terjedelmére.

Or. en

Módosítás 169
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet a 
jogokból származó bevételt terhelő 
levonásokból finanszíroz szociális, 
kulturális vagy oktatási szolgáltatásokat, a 
jogtulajdonosokat megilletik az alábbiak:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet a 
jogokból származó bevételt terhelő 
levonásokból és a jogokból származó 
bevétel befektetéséből eredeztethető 
bármely jövedelemből finanszíroz 
szociális, kulturális vagy oktatási 
szolgáltatásokat, a jogtulajdonosokat 
megilletik az alábbiak:

Or. en
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Módosítás 170
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szociális, kulturális vagy oktatási 
szolgáltatások méltányos feltételek 
alapján történő nyújtása, különösen a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok 
mértéke tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 171
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) továbbra is hozzáférhetnek ezekhez a 
szolgáltatásokhoz azok a jogtulajdonosok, 
akik részben vagy teljes körűen 
felmondták a jogok, jogcsoportok, 
alkotástípusok vagy egyéb teljesítmények 
kezelésére vonatkozó megbízásukat a 
közös jogkezelő szervezetnél. Az 
e szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és 
azok terjedelmével kapcsolatos feltételek 
figyelembe vehetik a szóban forgó 
jogtulajdonosok jogaiból származó 
bevételeket és a jogok kezelésére 
vonatkozó megbízás tartamát, 
amennyiben az ilyen feltételeket azokra a 
jogtulajdonosokra is alkalmazni kell, akik 
nem mondták fel a jogok, jogcsoportok, 
alkotástípusok vagy egyéb teljesítmények 
kezelésére vonatkozó megbízást sem 
részben, sem teljes körűen a közös 
jogkezelő szervezetnél.

törölve

Or. en
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Módosítás 172
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen és 
gondosan ossza el és fizesse ki az által 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet legkésőbb 12 hónappal a 
jogokból származó bevétel beszedése
szerinti pénzügyi év végét követően
teljesíti az említett felosztást és kifizetést, 
kivéve, ha a közös jogkezelő szervezetet 
objektív – különösen a felhasználói 
jelentésekkel, a jogok vagy a 
jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó információknak a 
jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést 
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen és 
gondosan ossza el és fizesse ki az által 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet indokolatlan késedelem nélkül, 
de legkésőbb három hónappal a jogokból 
származó bevétel beszedése után teljesíti 
az említett felosztást és kifizetést, kivéve, 
ha a közös jogkezelő szervezetet objektív –
különösen a felhasználói jelentésekkel, a 
jogok vagy a jogtulajdonosok 
azonosításával, illetve a művekre és egyéb 
teljesítményekre vonatkozó 
információknak a jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést 
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

Or. en

Indokolás

A művészek és szerzők jelentős problémának látják, hogy számos közös jogkezelő szervezet túl 
lassan fizeti ki a nekik járó pénzt. Az irányelvtervezet arra tesz javaslatot, hogy e szervezetek 
akár két évig is maguknál tarthassák a pénzt. Ez aligha ésszerű. A komolyabb célokat jelenleg 
nem teljesítő közös jogkezelő szervezeteknek adminisztratív eljárásaik hatékonyságának 
növeléséhez ösztönzésre van szükségük.

Módosítás 173
Toine Manders
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen és 
gondosan ossza el és fizesse ki az által 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet legkésőbb 12 hónappal a 
jogokból származó bevétel beszedése
szerinti pénzügyi év végét követően
teljesíti az említett felosztást és kifizetést, 
kivéve, ha a közös jogkezelő szervezetet 
objektív – különösen a felhasználói 
jelentésekkel, a jogok vagy a 
jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó információknak a 
jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen, időben
és gondosan ossza el és fizesse ki az által 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet legalább negyedévente, de
legkésőbb 12 hónappal a jogokból 
származó bevétel beszedése után teljesíti 
az említett felosztást és kifizetést. A közös 
jogkezelő szervezet köteles az ilyen 
elosztást és kifizetést pontosan teljesíteni, 
biztosítva a jogtulajdonosok valamennyi 
csoportjával szembeni egyenlő 
bánásmódot.

Or. en

Módosítás 174
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen és 
gondosan ossza el és fizesse ki az által 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet legkésőbb 12 hónappal a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen, 
átláthatóan és gondosan ossza el és fizesse 
ki az által képviselt valamennyi 
jogtulajdonost megillető összegeket. A 
közös jogkezelő szervezet legkésőbb két 



PE508.268v01-00 74/111 AM\933267HU.doc

HU

jogokból származó bevétel beszedése 
szerinti pénzügyi év végét követően
teljesíti az említett felosztást és kifizetést, 
kivéve, ha a közös jogkezelő szervezetet 
objektív – különösen a felhasználói 
jelentésekkel, a jogok vagy a 
jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó információknak a 
jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést 
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

hónappal a jogokból származó bevétel 
beszedése szerinti pénzügyi év végét 
követően teljesíti az említett felosztást és 
kifizetést, kivéve, ha a közös jogkezelő 
szervezetet objektív – különösen a 
felhasználói jelentésekkel, a jogok vagy a 
jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó információknak a 
jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést 
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

Or. de

Indokolás

A jogtulajdonosoknak időnként túlságosan sokáig kell várniuk jogdíjaik kifizetésére, és emiatt 
olykor bizonytalan helyzetbe kerülnek. Az irányelvnek ezzel kapcsolatban egyértelmű javulást 
kell hoznia.

Módosítás 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen és 
gondosan ossza el és fizesse ki az által 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet legkésőbb 12 hónappal a 
jogokból származó bevétel beszedése 
szerinti pénzügyi év végét követően 
teljesíti az említett felosztást és kifizetést, 
kivéve, ha a közös jogkezelő szervezetet 
objektív – különösen a felhasználói 
jelentésekkel, a jogok vagy a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet a felhasználók által a 
tartalom felhsználásától számított 6 
hónapon belül szolgáltatott információk 
alapján.rendszeresen és gondosan ossza el 
és fizesse ki az által képviselt valamennyi 
jogtulajdonost megillető összegeket. A 
közös jogkezelő szervezet legkésőbb 12 
hónappal a jogokból származó bevétel 
beszedése szerinti pénzügyi év végét 
követően teljesíti az említett felosztást és 
kifizetést, kivéve, ha a közös jogkezelő 
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jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó információknak a 
jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést 
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

szervezetet objektív – különösen a 
felhasználói jelentésekkel, a jogok vagy a 
jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó információknak a 
jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést 
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

Or. en

Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek általi időbeli elosztás csak akkor lehetséges, ha a felhasználók 
időben inormációkat szolgáltatnak a különböző tartalmak felhasználásáról.

Módosítás 176
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös jogkezelő szervezetek akkor 
kezdhetik meg a jogokból származó 
bevétel elosztását, ha a beszedett összeg 
megfelelően fedezi a beszedés költségeit. 
Az elosztáshoz előírt minimális szint 
indokolatlan mértékben nem haladhatja 
meg a hasonló közös jogkezelő szervezetek 
által alkalmazott legalacsonyabb 
minimumösszeget.

Or. en

Indokolás

A jogtulajdonosok jövedelemeloszlása rendkívül egyenetlen, azaz az alkotók igen nagy aránya 
igen keveset keres. Ennek értelmében alacsonyabb minimális elosztási szint mellett az elosztás 
jelentős számú jogtulajdonos számára sokkal gyorsabban történik. Ugyanakkor ez a magas 
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jövedelmű jogtulajdonosokat arra ösztönzi, hogy a minimális elosztási szinteket túl magasan 
határozzák meg, ami egyes esetekben tisztességtelen elosztást eredményez. Emellett a 
minimális elosztási szint alacsonyan tartásának előírása ösztönzést jelent a költséghatékony 
elosztás számára.

Módosítás 177
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok lehetővé tehetik a közös 
jogkezelő szervezetek számára, hogy 
eltérjenek az (1) bekezdésben az elosztásra 
és a kifizetésre vonatkozóan 
meghatározott kötelezettségtől olyan 
helyzetekben, amikor azt objektív –
különösen a felhasználói jelentésekkel, a 
jogok vagy a jogtulajdonosok 
azonosításával, illetve a művekre és egyéb 
teljesítményekre vonatkozó 
információknak a jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
indokolják, amelyek a közös jogkezelő 
szervezeteket akadályozzák abban, hogy 
betartsák az említett bekezdésben előírt 
gyakoriságot és határidőt. Ilyen 
helyzetekben a közös jogkezelő szervezetek 
a lehető leghamarabb teljesítik az elosztást 
és a kifizetést a jogtulajdonosok részére.

Or. en

Módosítás 178
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat (2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
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megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő 5 év elteltével sem 
lehetséges, és feltéve, hogy a közös 
jogkezelő szervezet megtett minden 
szükséges intézkedést a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében, a közös 
jogkezelő szervezet az érintett összeg 
felhasználásáról a 7. cikk 
(5) bekezdésének b) pontjával 
összhangban dönt, nem érintve a 
jogtulajdonos azon jogát, hogy az adott 
összeget a közös jogkezelő szervezettől 
követelje.

megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő három év elteltével 
sem lehetséges, mivel a közös jogkezelő 
szervezet nem tudta azonosítani és elérni 
a jogtulajdonosokat, a pénzt egy, a 
beszedés helye szerinti tagállam által e 
célból létrehozott és kezelt alapba kell 
befizetni. Ezután a később jelentkező 
jogtulajdonosok bármely követeléséért az 
alap felel.

Or. en

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy a közös jogkezelő szervezet magánál tartsa a pénzt, arra 
ösztönözné a közös jogkezelő szervezetet, hogy a valós jogtulajdonos felkutatását ne végezze 
kellő alapossággal. Egy, a tagállam által kezelt alap a kulturális sokszínűség előmozdítása 
szempontjából is előnyös lehet. Lásd a (15a) preambulumbekezdést (új). Emellett a javasolt öt 
év igen hosszú időszakot jelent – meglehetősen valószínűtlen, hogy a nem elérhető 
jogtulajdonost harmadik vagy negyedik év elteltével találják meg.

Módosítás 179
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő 5 év elteltével sem 
lehetséges, és feltéve, hogy a közös 
jogkezelő szervezet megtett minden 
szükséges intézkedést a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében, a közös 
jogkezelő szervezet az érintett összeg 
felhasználásáról a 7. cikk 
(5) bekezdésének b) pontjával 
összhangban dönt, nem érintve a 

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő három év elteltével 
sem lehetséges, és feltéve, hogy a közös 
jogkezelő szervezet megtett minden 
szükséges intézkedést a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében, a
tagállam felel annak eldöntéséért, hogy az
el nem osztott pénzösszegek milyen módon 
helyezhetők el a legjobban, ideértve annak 
lehetővé tételét is, hogy a közös jogkezelő
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jogtulajdonos azon jogát, hogy az adott 
összeget a közös jogkezelő szervezettől
követelje.

szervezetek a pénzösszegeket tagjaik 
között osszák el.

Or. en

Módosítás 180
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő 5 év elteltével sem 
lehetséges, és feltéve, hogy a közös 
jogkezelő szervezet megtett minden 
szükséges intézkedést a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében, a közös 
jogkezelő szervezet az érintett összeg 
felhasználásáról a 7. cikk (5) bekezdésének 
b) pontjával összhangban dönt, nem érintve 
a jogtulajdonos azon jogát, hogy az adott 
összeget a közös jogkezelő szervezettől 
követelje.

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő két év elteltével sem 
lehetséges, és feltéve, hogy a közös 
jogkezelő szervezet megtett minden 
szükséges intézkedést a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében, a közös 
jogkezelő szervezet az érintett összeg 
felhasználásáról a 7. cikk (5) bekezdésének 
b) pontjával összhangban dönt, nem érintve 
a jogtulajdonos azon jogát, hogy az adott 
összeget a közös jogkezelő szervezettől 
követelje.

Or. de

Módosítás 181
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő 5 év elteltével sem 
lehetséges, és feltéve, hogy a közös 

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő 5 év elteltével sem 
lehetséges, és feltéve, hogy a közös 
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jogkezelő szervezet megtett minden 
szükséges intézkedést a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében, a közös 
jogkezelő szervezet az érintett összeg 
felhasználásáról a 7. cikk 
(5) bekezdésének b) pontjával 
összhangban dönt, nem érintve a 
jogtulajdonos azon jogát, hogy az adott 
összeget a közös jogkezelő szervezettől 
követelje.

jogkezelő szervezet megtett minden 
szükséges intézkedést a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében, a közös 
jogkezelő szervezet ezt az összeget 
kulturális alapja számára használja fel. 
Ilyen alap hiányában a közös jogkezelő
szervezetnek az összeget a felhasználók 
részére vissza kell fizetnie.

Or. en

Módosítás 182
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet ne tegyen 
megkülönböztetést a tagjai és azon 
jogtulajdonosok között, akiknek a jogait 
képviseleti megállapodás alapján kezeli, 
különös tekintettel az alkalmazott 
díjszabásokra, a kezelési díjakra valamint a 
jogokból származó bevételek beszedésének 
feltételeire és a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztására.

A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet ne tegyen 
megkülönböztetést azon jogtulajdonosok 
között, akiknek a jogait képviseleti 
megállapodás alapján kezeli, különös 
tekintettel az alkalmazott díjszabásokra, a 
kezelési díjakra valamint a jogokból 
származó bevételek beszedésének 
feltételeire és a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztására.

Or. en

Módosítás 183
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Levonások és kifizetések a képviseleti 
megállapodásokban

Kifizetések a képviseleti 
megállapodásokban
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Or. en

Módosítás 184
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös jogkezelő szervezet a kezelési 
díjak kivételével nem alkalmazhat 
levonásokat a más közös jogkezelő 
szervezettel kötött képviseleti 
megállapodás alapján általa kezelt 
jogokból származó bevételekből, kivéve, 
ha a másik közös jogkezelő szervezet 
kifejezetten hozzájárul az ilyen 
levonásokhoz.

törölve

Or. en

Módosítás 185
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezet köteles a 
más közös jogkezelő szervezeteket 
megillető összegek rendszeres, gondos és 
pontos elosztására és kifizetésére.

(2) A közös jogkezelő szervezet köteles a 
más közös jogkezelő szervezeteket 
megillető összegek rendszeres, időbeli,
gondos és pontos elosztására és 
kifizetésére. A közös jogkezelő szervezet 
más közös jogkezelő szervezetek részére 
legalább negyedévente, de legkésőbb 12 
hónappal a jogokból származó bevétel 
beszedése után teljesíti az említett 
felosztást és kifizetést.

Or. en
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Módosítás 186
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok lehetővé tehetik a közös 
jogkezelő szervezetek számára, hogy 
eltérjenek az (2) bekezdésben az elosztásra 
és a kifizetésre vonatkozóan 
meghatározott kötelezettségtől olyan 
helyzetekben, amikor azt objektív –
különösen a felhasználói jelentésekkel, a 
jogok vagy a jogtulajdonosok 
azonosításával, illetve a művekre és egyéb 
teljesítményekre vonatkozó 
információknak a jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
indokolják, amelyek a közös jogkezelő 
szervezeteket akadályozzák abban, hogy 
betartsák az említett bekezdésben előírt 
gyakoriságot és határidőt. Ilyen 
helyzetekben a közös jogkezelő szervezetek 
a lehető leghamarabb teljesítik az elosztást 
és a kifizetést a jogtulajdonosok részére.

Or. en

Módosítás 187
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közös jogkezelő szervezetek 14 naptári 
napon belül reagáljanak a használati 
engedélyekre irányuló kérelmekre, és a 
kérelem kézhezvételét követő 60 naptári 
napon belül ajánlatot tegyenek a 
felhasználónak, amennyiben a közös 
jogkezelő szervezet megkapott minden, az 
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ajánlattételhez szükséges releváns 
információt.

Or. de

Módosítás 188
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kizárólagos jogok díjszabásának
tükröznie kell az átruházott jogok és a 
közös jogkezelő szervezet által nyújtott 
szolgáltatás értékét.

A kizárólagos jogok díjszabásának és az 
ellentételezéshez való jogoknak 
tükrözniük kell az átruházott jogok
felhasználásának értékét, a művek és
egyéb, védelem alatt álló teljesítmények 
jellegét és felhasználási körét, valamint és
a közös jogkezelő szervezet által nyújtott 
szolgáltatás értékét.

Or. en

Módosítás 189
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kizárólagos jogok díjszabásának 
tükröznie kell az átruházott jogok és a 
közös jogkezelő szervezet által nyújtott 
szolgáltatás értékét.

A kizárólagos jogok díjszabásának 
arányosan tükröznie kell az átruházott 
jogok és a közös jogkezelő szervezet által 
nyújtott szolgáltatás értékét.

Or. de

Módosítás 190
Toine Manders
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti jog nem 
szabályozza azt, hogy milyen összegek 
illetik meg a jogtulajdonosokat a díjazás 
joga vagy az ellentételezéshez való jog 
alapján, a közös jogkezelő szervezet saját 
maga határozza meg a fizetendő összegeket
az átruházott jogok gazdasági értékére 
figyelemmel.

Amennyiben a nemzeti jog nem 
szabályozza azt, hogy milyen összegek 
illetik meg a jogtulajdonosokat a díjazás 
joga vagy az ellentételezéshez való jog 
alapján, a közös jogkezelő szervezet
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján saját maga határozza meg a 
fizetendő összegeket, a művek és egyéb, 
védelem alatt álló teljesítmények 
felhasználásáért tisztességes 
ellentételezést biztosítva.

Or. en

Módosítás 191
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti jog nem 
szabályozza azt, hogy milyen összegek 
illetik meg a jogtulajdonosokat a díjazás 
joga vagy az ellentételezéshez való jog 
alapján, a közös jogkezelő szervezet saját 
maga határozza meg a fizetendő összegeket 
az átruházott jogok gazdasági értékére 
figyelemmel.

Amennyiben a nemzeti jog nem 
szabályozza azt, hogy milyen összegek 
illetik meg a jogtulajdonosokat a díjazás 
joga alapján, a közös jogkezelő szervezet 
saját maga határozza meg a fizetendő 
összegeket az átruházott jogok gazdasági
értékére figyelemmel.

Or. de

Módosítás 192
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A felhasználóknak egyeztetett és 
lehetőleg gépileg beolvasható 
formátumban, időben és pontosan 
jelentést kell tenniük a közös jogkezelő 
szervezetek részére a művek és egyéb 
teljesítmények felhasználásáról annak 
érdekében, hogy a közös jogkezelő 
szervezetek meghatározzák az esedékes 
díjakat, és a jogtulajdonosokat megillető 
összegeket pontosan, az ezen irányelv által 
előírt kötelezettségekkel összhangban 
elosszák. Amennyiben a felhasználók nem 
nyújtanak be a közös jogkezelő 
szervezetek részére olyan jelentést, amely 
lehetővé teszi számukra a jogtulajdonosok 
részére történő időbeli és pontos elosztást, 
a tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek mentesüljenek az 
ezen irányelv szerinti, a jogokból 
származó bevétel egyes jogtulajdonosok 
részére való elosztására vonatkozó 
kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A jogokból származó bevételek 
időbeli, tisztességes és átlátható 
elosztásának biztosítása érdekében a 
közös jogkezelő szervezeteknek elő kell 
írniuk a felhasználók számára, hogy a 
közös jogkezelő szervezetek által biztosított 
vagy az ágazatban alkalmazott 
jelentésminta szerint a zenemű 
felhasználása után legkésőbb 6 hónappal 
küldjék meg részükre a felhasznált 
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művekre vonatkozó analitikus 
nyilvántartást.

Or. en

Indokolás

A felhasznált, védelem alatt álló művek azonosítása céljából a digitális környezetbeli és azon 
kívüli felhasználók számára elő kell írni a jelentéstételt. E rendelkezés hiányában a szerzői 
jogokból és kapcsolódó jogokból származó bevételek elosztását továbbra is akadályozná azon 
adatok hiánya, amelyek a művek tényleges felhasználásából származó bevételek arányos és 
analitikus elosztásához szükségesek. Az adatokat gyakorta hiányos és pontatlan módon 
szolgáltatják. Az eszközök számának és a szerzői jogi védelemben részesülő művek 
terjedésének bővülése szükségessé teszi, hogy a közös jogkezelő szervezetek időben pontos 
adatokat kapjanak a felhasználóktól a felhasznált zeneművekről.

Módosítás 194
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben általánosan 
alkalmazandó vagy bíróság által 
meghatározott díjszabás van érvényben, a 
felhasználóknak a licencdíjat vagy 
ellentételezést időben meg kell fizetniük a 
közös jogkezelő szervezet részére. 
Amennyiben a felhasználók nem fizetik 
meg időben e licencdíjakat vagy 
ellentételezést, a tagállamok biztosítják, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek további 
díjakat számíthassanak fel a licencdíj 
vagy ellentételezés önkéntes 
megfizetésének elmaradásából eredő 
adminisztrációs költségeik fedezésére.

Or. en

Módosítás 195
Rolandas Paksas
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Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A felhasználók kötelezettségei

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználók a jogok hatékony kezelése 
céljából díjmentesen és elektronikus 
formátumban teljes és pontos adatokat 
szolgáltassanak a mű vagy egyéb 
teljesítmény felhasználásának és a 
megfelelő jogtulajdonosnak az 
azonosítása céljából.

Or. en

Módosítás 196
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Jelentés és számlázás

(1) A közös jogkezelő szervezetek 
megfelelő kommunikációs eljárásokat 
hoznak létre annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a felhasználók számára, 
hogy az engedély felhasználásáról –
pontosan és az engedéllyel kapcsolatban 
közösen elfogadott határidőn belül –
megadjanak minden szükséges 
információt a közös jogkezelő 
szervezetnek, beleértve a művek tényleges 
felhasználásáról szóló jelentést is.
(2) A tagállamok előírhatják, hogy a 
területükön székhellyel rendelkező közös 
jogkezelő szervezetek a (3)–(4) 
bekezdésben meghatározott eljárásokat 
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dolgozzanak ki.
(3) A közös jogkezelő szervezetek maguk 
között együttműködési eljárást hoznak 
létre az általuk képviselt jogtulajdonosok, 
valamint tagjaik és felhasználóik 
érdekében. Ezen együttműködési 
eljárásnak magában kell foglalnia a 
kiadott engedélyekre, valamint a művek és 
egyéb, védelem alatt álló teljesítmények 
felhasználására vonatkozó információk 
közös adatbázisban való összekapcsolását, 
az összehangolt és közös számlázást, 
illetve a jogokból származó bevételek 
hasonló beszedését.
(4) A (2) bekezdésben említett 
együttműködési eljárásnak lehetővé kell 
tennie a közös jogkezelő szervezetek 
számára, hogy összehangolják a 
felhasználók felé történő számlázást olyan 
módon, hogy minden egyes felhasználó 
egyetlen közös számlát kapjon az 
engedélyezett művekre és egyéb, védelem 
alatt álló teljesítményekre vonatkozó 
jogokra vonatkozóan. Az egységes 
számlának átláthatónak kell lennie, és 
azonosítania kell az érintett közös 
jogkezelő szervezeteket, felsorolva a 
engedélyezett műveket és egyéb, védelem 
alatt álló teljesítményeket és azok 
tényleges felhasználását. A számlán 
világosan fel kell tüntetni legalább a 
jogtulajdonosokat megillető arányos 
összegeket és a kezelési díjak fedezésére 
szolgáló összegeket.
(5) A (2) és (3) bekezdés nem 
alkalmazandó a zeneművek online 
jogainak közös kezelésére, sem pedig a 
művek és egyéb teljesítmények jogainak 
több területre kiterjedő alapon történő 
közös kezelésére.

Or. en
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Módosítás 197
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
(1) A közös jogkezelő szervezetek arányos 
kommunikációs eljárásokat hoznak létre 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
felhasználók számára, hogy az engedély 
felhasználásáról – pontosan és az 
engedéllyel kapcsolatban közösen 
elfogadott határidőn belül – megadjanak 
minden szükséges információt a közös 
jogkezelő szervezetnek, beleértve a művek 
tényleges felhasználásáról szóló jelentést 
is.
(2) A közös jogkezelő szervezetek 
együttműködési eljárást hoznak létre az 
általuk képviselt jogtulajdonosok, 
valamint tagjaik és felhasználóik 
érdekében. Ezen együttműködési eljárás 
magában foglalhatja a kiadott 
engedélyekre, valamint a művek és egyéb, 
védelem alatt álló teljesítmények 
felhasználására vonatkozó információk 
közös adatbázisban való összekapcsolását. 
E tekintetben a közös adatbázis és a közös 
számlázás költségei és hasznai 
részletesebb értékelést igényelnek.

Or. en

Módosítás 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös törölve
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jogkezelő szervezet a következő 
információkat elektronikus úton, 
indokolatlan késedelem nélkül elérhetővé 
tegye, amennyiben azt kérelmezi bármely 
általa képviselt jogtulajdonos, bármely 
olyan közös jogkezelő szervezet, amelynek 
nevében képviseleti megállapodás alapján 
jogokat kezel, vagy bármely felhasználó:
a) az általános engedélyezési szerződések 
és az alkalmazandó díjszabások;
b) az általa kezelt repertoár és jogok, 
továbbá a lefedett tagállamok;
c) az általa kötött képviseleti 
megállapodások felsorolása, beleértve az 
egyéb érintett közös jogkezelő 
szervezetekre, a képviselt repertoárra és az 
ilyen megállapodás területi hatályára 
vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 199
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet a következő 
információkat elektronikus úton, 
indokolatlan késedelem nélkül elérhetővé 
tegye, amennyiben azt kérelmezi bármely
általa képviselt jogtulajdonos, bármely 
olyan közös jogkezelő szervezet, amelynek 
nevében képviseleti megállapodás alapján 
jogokat kezel, vagy bármely felhasználó:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet a következő 
információkat honlapján a nyilvánosság 
számára elérhetővé tegye:

Or. en

Indokolás

A díjszabásokra, az engedélyezési szerződésekre, a repertoárra és a képviseleti 
megállapodásokra vonatkozó alapvető információk elengedhetetlenek az alkotások jól 
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működő és átlátható piacához. Az árakra és az adásvétel tárgyát képező termékre vonatkozó 
alapvető információk nem korlátozhatók kérésre nyújtott információkra. Amennyiben az a 
módosítás elfogadásra kerül, a 18.1 pontban található lista a 19.1 pontba kerülhet annak 
kiegészítéseképpen, a 18.1 pont pedig törölhető.

Módosítás 200
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet a következő 
információkat elektronikus úton, 
indokolatlan késedelem nélkül elérhetővé 
tegye, amennyiben azt kérelmezi bármely 
általa képviselt jogtulajdonos, bármely 
olyan közös jogkezelő szervezet, amelynek 
nevében képviseleti megállapodás alapján 
jogokat kezel, vagy bármely felhasználó:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet a következő 
információkat elektronikus úton, 
késedelem nélkül elérhetővé tegye és 
közzétegye:

Or. de

Módosítás 201
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az általa kezelt repertoár és jogok, 
továbbá a lefedett tagállamok;

b) az általa kezelt repertoár és jogok, 
továbbá a lefedett tagállamok, vagy –
azokban az esetekben, amikor a közös 
jogkezelő szervezetek tevékenységi köre 
miatt a repertoárt nem lehet meghatározni 
– az általa képviselt művek vagy egyéb 
alkotások kategóriái, az általa kezelt 
jogok, továbbá a lefedett tagállamok;

Or. en
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Módosítás 202
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezenkívül a közös jogkezelő szervezet
bármely jogtulajdonos vagy közös 
jogkezelő szervezet kérelmére köteles 
elérhetővé tenni az azokra a művekre 
vonatkozó összes információt, amelyek 
tekintetében egy vagy több jogtulajdonost 
nem azonosítottak, beleértve – amennyiben 
ismert – a mű címét, a szerző nevét, a 
kiadó nevét és a rendelkezésre álló bármely 
egyéb olyan információt, amely szükséges 
lehet a jogtulajdonosok azonosításához.

(2) Ezenkívül a közös jogkezelő szervezet 
köteles nyilvánosan elérhetővé tenni az 
azokra a művekre vonatkozó összes 
információt, amelyek tekintetében egy 
vagy több jogtulajdonost nem 
azonosítottak, összhangban az árva művek 
egyes megengedett felhasználási 
módjairól szóló 2012/28/EU irányelv 
rendelkezéseivel, beleértve – amennyiben 
ismert – a mű címét, a szerző nevét, a 
kiadó nevét és a rendelkezésre álló bármely 
egyéb olyan információt, amely szükséges 
lehet a jogtulajdonosok azonosításához.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a közös jogkezelő szervezeti tagsággal nem rendelkező jogtulajdonosok 
számára annak ellenőrzését, hogy műveik bármelyike szerepel-e az azonosítatlan művek 
listáján. Ezenfelül ez az információ értékes mind a felhasználók, mind a végső fogyasztók 
számára. Az árva művekről szóló irányelv arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, hogy 
miként kezelendő az olyan helyzet, amikor nem ismert a jogtulajdonos, ezért a következetesség 
biztosítása érdekében erre az irányelvre hivatkozni kell.

Módosítás 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezenkívül a közös jogkezelő szervezet 
bármely jogtulajdonos vagy közös 
jogkezelő szervezet kérelmére köteles 

(2) A közös jogkezelő szervezet bármely 
jogtulajdonos vagy közös jogkezelő 
szervezet kérelmére köteles elérhetővé 
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elérhetővé tenni az azokra a művekre 
vonatkozó összes információt, amelyek 
tekintetében egy vagy több jogtulajdonost 
nem azonosítottak, beleértve – amennyiben 
ismert – a mű címét, a szerző nevét, a 
kiadó nevét és a rendelkezésre álló bármely 
egyéb olyan információt, amely szükséges 
lehet a jogtulajdonosok azonosításához.

tenni az azokra a művekre vonatkozó 
összes információt, amelyek tekintetében 
egy vagy több jogtulajdonost nem 
azonosítottak, beleértve – amennyiben 
ismert – a mű címét, a szerző nevét, a 
kiadó nevét és a rendelkezésre álló bármely 
egyéb olyan információt, amely szükséges 
lehet a jogtulajdonosok azonosításához.

Or. en

Módosítás 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet nyilvánosságra hozza
a következő információkat:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet nyilvánosan elérhető 
weboldalon legalább a következő 
információkat hozzáférhetővé tegye:

Or. en

Módosítás 205
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az összes felhasznált zenemű és zenei 
jog tételes felsorolása;

Or. de

Módosítás 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a jogtulajdonosok által a közös 
jogkezelésből önkéntesen kizárt jogok, 
jogkategóriák vagy alkotástípusok listája;

Or. en

Módosítás 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az általános engedélyezési szerződések 
és az alkalmazandó díjszabások;

Or. en

Módosítás 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) az általa kezelt repertoár és jogok, 
továbbá a lefedett tagállamok;

Or. en

Módosítás 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) az általa kötött képviseleti 
megállapodások felsorolása, beleértve az 
egyéb érintett közös jogkezelő 
szervezetekre, a képviselt repertoárra és az 
ilyen megállapodás területi hatályára 
vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
I. melléklet 1. pontjának a), f) és 
g) alpontjait nem kell alkalmazni azokra a 
közös jogkezelő szervezetekre, amelyek a 
mérlegfordulónapjukon az alábbi három 
kritérium közül kettő esetében nem lépik 
túl a küszöbértékeket:

törölve

a) mérlegfőösszeg: 350 000 EUR;
b) nettó árbevétel: 700 000 EUR;
c) a pénzügyi év során az alkalmazottak 
átlagos száma: tíz.

Or. en

Módosítás 211
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
I. melléklet 1. pontjának a), f) és 
g) alpontjait nem kell alkalmazni azokra a 
közös jogkezelő szervezetekre, amelyek a 
mérlegfordulónapjukon az alábbi három 
kritérium közül kettő esetében nem lépik 
túl a küszöbértékeket:

törölve

a) mérlegfőösszeg: 350 000 EUR,
b) nettó árbevétel: 700 000 EUR,
c) a pénzügyi év során az alkalmazottak 
átlagos száma: tíz.

Or. de

Módosítás 212
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
I. melléklet 1. pontjának a), f) és 
g) alpontjait nem kell alkalmazni azokra a 
közös jogkezelő szervezetekre, amelyek a 
mérlegfordulónapjukon az alábbi három
kritérium közül kettő esetében nem lépik 
túl a küszöbértékeket:

(5) Az I. melléklet 1. pontjának a), f) és 
g) alpontjait nem kell alkalmazni azokra a 
közös jogkezelő szervezetekre, amelyek a 
mérlegfordulónapjukon az alábbi három 
kritérium közül kettő esetében nem lépik 
túl a küszöbértékeket:

Or. en

Indokolás

A szabályozás javításával és a Bizottság kötelezettségvállalásaival összhangban a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a mikrotársaságokat mentesítsék egyes –
potenciálisan túlzott terhekkel járó – követelmények alól.

Módosítás 213
Christian Engström
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön székhellyel rendelkező közös 
jogkezelő szervezetek megfeleljenek az 
e címben foglalt követelményeknek, 
amikor a zeneművek online jogaira 
vonatkozó, több területre érvényes 
engedélyeket adnak ki.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön tevékenykedő közös jogkezelő 
szervezetek megfeleljenek az e címben 
foglalt követelményeknek, amikor a 
zeneművek online jogaira vonatkozó, több 
területre érvényes engedélyeket adnak ki.

Or. en

Indokolás

Annak megakadályozása érdekében, hogy egy EU-n kívüli székhely révén megkerülhető 
legyen a szabályozás, az irányelvnek a legalább egy tagállamban aktívan működő valamennyi 
közös jogkezelő szervezetre kell vonatkoznia. E cikknek összhangban kell lennie a 2. cikkel.

Módosítás 214
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A zeneművek online jogaira vonatkozó, 
több területre érvényes engedélyeket kiadó 
közös jogkezelő szervezet köteles az
online zeneszolgáltatók, a jogtulajdonosok 
és más közös jogkezelő szervezetek részére 
elektronikus úton olyan időszerű 
tájékoztatást nyújtani, ami lehetővé teszi 
az általa képviselt online zenei repertoár
azonosítását. Ebbe beleértendők a 
képviselt zeneművek, a részben vagy 
egészben képviselt jogok, és a képviselt 
tagállamok.

(1) A zeneművek online jogaira vonatkozó, 
több területre érvényes engedélyeket kiadó 
közös jogkezelő szervezet az általa 
képviselt online zenei repertoár
azonosításának lehetővé tétele érdekében 
köteles nyilvánosan elérhető, időszerű 
tájékoztatást nyújtani. Ebbe beleértendők a 
képviselt zeneművek, a részben vagy 
egészben képviselt jogok, és a képviselt 
tagállamok.

Or. en
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Módosítás 215
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezet ésszerű 
lépéseket tehet az adatok pontosságának és 
integritásának védelme, az ismételt 
hasznosításuk ellenőrzése, valamint a 
személyes adatok és a kereskedelmileg 
érzékeny információk védelme érdekében.

(2) A közös jogkezelő szervezet ésszerű 
lépéseket tehet az adatok pontosságának és 
integritásának védelme, valamint a 
személyes adatok és szükség esetén a 
kereskedelmileg érzékeny információk 
védelme érdekében.

Or. en

Indokolás

A közös jogkezelő szervezeteket nem szabad olyan, mindenre kiterjedő hatáskörrel felruházni, 
amelynek alapján korlátozhatják az információk ismételt hasznosítását, ami fontos alapvető 
emberi jog.

Módosítás 216
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
közös jogkezelő szervezeteket és a 
kereskedelmi szereplőket egy pontos, teljes 
körű és naprakész globális repertoár-
adatbázis létrehozására a több területre és 
repertoárra kiterjedő engedélyezés 
megkönnyítése érdekében.

Or. en

Módosítás 217
Christian Engström
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A zeneművek online jogaira vonatkozó, 
több területre érvényes engedélyeket kiadó 
közös jogkezelő szervezetnek olyan 
eljárásokkal kell rendelkeznie, amely 
lehetővé teszi a jogtulajdonosok és a más 
közös jogkezelő szervezetek számára, hogy 
kifogásolják a 22. cikk (2) bekezdésében 
említett adatok vagy a 23. cikk szerint 
nyújtott információk tartalmát, amennyiben 
az ilyen jogtulajdonosok vagy közös 
jogkezelő szervezetek magalapozott 
bizonyítékok alapján úgy vélik, hogy az 
adatok vagy az információk pontatlanok a 
zeneművek online jogai tekintetében.
Amennyiben az említett igények 
kellőképpen megalapozottak, a közös 
jogkezelő szervezet biztosítja az adatok 
vagy az információ késedelem nélküli 
kijavítását.

(1) A zeneművek online jogaira vonatkozó, 
több területre érvényes engedélyeket kiadó 
közös jogkezelő szervezetnek olyan 
eljárásokkal kell rendelkeznie, amely 
lehetővé teszi a jogtulajdonosok, más 
közös jogkezelő szervezetek és 
felhasználók számára, hogy kifogásolják a 
22. cikk (2) bekezdésében említett adatok 
vagy a 23. cikk szerint nyújtott 
információk tartalmát, amennyiben az ilyen 
jogtulajdonosok, közös jogkezelő 
szervezetek és felhasználók magalapozott 
bizonyítékok alapján úgy vélik, hogy az 
adatok vagy az információk pontatlanok a 
zeneművek online jogai tekintetében.
Amennyiben az említett igények 
kellőképpen megalapozottak, a közös 
jogkezelő szervezet biztosítja az adatok 
vagy az információ késedelem nélküli 
kijavítását.

Or. en

Indokolás

A felhasználók jogos érdeke, hogy a közös jogkezelő szervezet által birtokolt információ 
pontos legyen.

Módosítás 218
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben lehetséges és csak 
akkor, ha már megtörtént a közös számla 
költség-haszon elemzése, a (3) és (4) 
bekezdés alkalmazásában a közös 
jogkezelő szervezet együttműködési 
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eljárást hozhat létre más közös jogkezelő 
szervezetekkel annak biztosítására, hogy 
az online zeneszolgáltató számára a 15a. 
cikkben előírtak szerint egyetlen közös 
számlát állítsanak ki.

Or. en

Módosítás 219
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem lehetnek kizárólagos jellegűek a 
közös jogkezelő szervezetek közötti azon 
képviseleti megállapodások, amelyekben 
valamely közös jogkezelő szervezet azzal 
bíz meg egy másik közös jogkezelő 
szervezetet, hogy a zenei repertoárjában 
található zeneművek online jogaira 
vonatkozóan több területre érvényes 
engedélyt adjon ki. A megbízott közös 
jogkezelő szervezet ezeket az online 
jogokat megkülönböztetéstől mentesen 
kezeli.

(1) Több repertoár összevonásának, 
valamint több repertoárra, illetve több 
területre érvényes engedélyek kiadásának 
lehetővé tétele érdekében a közös 
jogkezelő szervezetek számára lehetőséget 
kell adni arra, hogy képviseleti 
megállapodásokat kössenek egyéb közös 
jogkezelő szervezetekkel ezen engedélyek 
összehangolásának és hatékonyságának 
egyenlő és megkülönböztetésmentes 
feltételek mellett történő biztosítására. A 
közös jogkezelő szervezetek közötti azon 
képviseleti megállapodásoknak, 
amelyekben valamely közös jogkezelő 
szervezet azzal bíz meg egy másik közös 
jogkezelő szervezetet, hogy a zenei 
repertoárjában található zeneművek online 
jogaira vonatkozóan több területre 
érvényes engedélyt adjon ki, fenn kell 
tartaniuk azt a lehetőséget, hogy a 
megbízó szervezet másik szervezetet bízzon 
meg.

Or. en

Módosítás 220
Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem lehetnek kizárólagos jellegűek a 
közös jogkezelő szervezetek közötti azon 
képviseleti megállapodások, amelyekben 
valamely közös jogkezelő szervezet azzal 
bíz meg egy másik közös jogkezelő 
szervezetet, hogy a zenei repertoárjában 
található zeneművek online jogaira 
vonatkozóan több területre érvényes 
engedélyt adjon ki. A megbízott közös 
jogkezelő szervezet ezeket az online
jogokat megkülönböztetéstől mentesen 
kezeli.

(1) Nem lehetnek kizárólagos jellegűek a 
közös jogkezelő szervezetek közötti azon 
képviseleti megállapodások, amelyekben 
valamely közös jogkezelő szervezet azzal 
bíz meg egy másik közös jogkezelő 
szervezetet, hogy a zenei repertoárjában 
található zeneművek online jogaira 
vonatkozóan több területre érvényes 
engedélyt adjon ki. Ez nem zárja ki eleve a
vonatkozó közös jogkezelő szervezet azon 
jogát, hogy a többi közös jogkezelő 
szervezet közül meghatározott számú 
szervezetet bízzon meg, illetve az online
jogok adatbázisát bízza meg azzal, hogy a 
saját zenei repertoárjában található 
zeneművek online jogaira vonatkozóan 
több területre érvényes engedélyt adjon ki, 
valamint azt a jogát, hogy korlátozott 
számú online jogi adatbázisban vegyen 
részt.

Or. en

Módosítás 221
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem lehetnek kizárólagos jellegűek a 
közös jogkezelő szervezetek közötti azon 
képviseleti megállapodások, amelyekben
valamely közös jogkezelő szervezet azzal 
bíz meg egy másik közös jogkezelő 
szervezetet, hogy a zenei repertoárjában 
található zeneművek online jogaira 
vonatkozóan több területre érvényes 
engedélyt adjon ki. A megbízott közös 
jogkezelő szervezet ezeket az online 

(1) A közös jogkezelő szervezetek közötti 
azon képviseleti megállapodásoknak, 
amelyekben az egyik közös jogkezelő 
szervezet azzal bíz meg egy másik közös 
jogkezelő szervezetet, hogy a zenei 
repertoárjában található zeneművek online 
jogaira vonatkozóan több területre 
érvényes engedélyt adjon ki, fenn kell 
tartaniuk azt a lehetőséget, hogy a 
megbízó közös jogkezelő szervezet egy 
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jogokat megkülönböztetéstől mentesen 
kezeli.

másik közös jogkezelő szervezetet bízzon 
meg.

Or. en

Indokolás

A megbízó szervezetnek fenn kell tartania azt a jogát (ezt jelenti a nem kizárólagosság), hogy 
egy másik közös jogkezelő szervezetet bízzon meg repertoárja kezelésével. Erről kifejezetten 
rendelkezni kell.

Módosítás 222
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Több repertoár több repertoárra, illetve 
több, meghatározott területre érvényes 
engedélyek kiadását célzó összevonásának 
lehetővé tétele érdekében a közös 
jogkezelő szervezetek számára lehetőséget 
kell adni arra, hogy egyenlő és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
meghatározott területekre korlátozott 
képviseleti megállapodásokat kössenek 
egyéb közös jogkezelő szervezetekkel.

Or. en

Indokolás

Fontos megemlíteni, hogy a közös jogkezelő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy 
csupán meghatározott területekre vonatkozó megállapodásokat kössenek, és nem kötelesek 
egész Európára vonatkozó megállapodásokat kötni.

Módosítás 223
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A megbízott közös jogkezelő szervezet 
ezeket az online jogokat 
megkülönböztetéstől mentesen kezeli.

Or. en

Módosítás 224
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok előmozdítják és 
ösztönzik a közös jogkezelő szervezetek 
közötti együttműködést a jogok kezelése, 
adminisztrációja és engedélyezése terén.

Or. en

Módosítás 225
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közös jogkezelő szervezetek továbbra is 
önállóan szabhassák meg, hogy –
különösen a díjak vonatkozásában –
milyen feltételek mellett engedélyezik 
repertoárjuk használatát.

Or. en
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Módosítás 226
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamok biztosítják, hogy a 
képviseleti megállapodások és online jogi 
adatbázisok, információcserék és a közös 
jogkezelő szervezetek közti együttműködés 
egyéb formái, melyek célja több területre, 
illetve több repertoárra érvényes 
engedélyek kiadása és/vagy a szóban 
forgó engedélyekre vonatkozó 
kölcsönösen elfogadható díjak és 
feltételek megállapítása, mentesülnek 
azon versenyjogi rendelkezések 
alkalmazása alól, amelyek tiltják az olyan 
megállapodásokat és összehangolt 
gyakorlatokat, amelyek célja vagy hatása 
a verseny korlátozása.

Or. en

Módosítás 227
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megbízó közös jogkezelő szervezet 
dönthet úgy, hogy a másik közös jogkezelő 
szervezetnek a saját repertoárja 
képviseletére adott megbízását bizonyos 
meghatározott területekre korlátozza.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a közös jogkezelő szervezetek megőrizzenek bizonyos mértékű 
rugalmasságot a csomópontok létrehozása során, fontos, hogy a képviseleti megállapodások 
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lehetővé tegyék a területek kiválasztását, és ne csupán az Európai Unió egészét kínálják 
megválasztható területként.

Módosítás 228
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok adott esetben azonos 
feltételek mellett mozdítják elő a közös 
jogkezelő szervezetek közötti 
együttműködést a jogok kezelése, 
adminisztrációja és engedélyezése terén, 
és határokon átnyúló alapon teremtik meg 
az ezek elindításához és tevékenységéhez 
szükséges jogi keretfeltételeket.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok kötelesek legyenek nemzeti jogszabályokat elfogadni a határokon 
átnyúló engedélyezés megkönnyítése érdekében, mivel néhány jelenlegi nemzeti szabályozás 
gátolja e cél megvalósulását.

Módosítás 229
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok adott esetben azonos 
feltételek mellett mozdítják elő a közös 
jogkezelő szervezetek közötti 
együttműködést a jogok kezelése, 
adminisztrációja és engedélyezése terén, 
és határokon átnyúló alapon teremtik meg 
az ezek elindításához és tevékenységéhez 
szükséges jogi keretfeltételeket.
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Or. en

Módosítás 230
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felkért közös jogkezelő szervezet, amely 
úgy dönt, hogy nem fogadja el az (1) 
bekezdésben említett felkérést, írásban 
tájékoztatja az őt felkérő közös jogkezelő 
szervezetet döntéséről és annak 
indokairól.

Or. en

Módosítás 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felkért közös jogkezelő szervezet által a 
felkérő közös jogkezelő szervezet részére 
nyújtott szolgáltatás kezelési díja nem 
haladhatja meg a felkért közös jogkezelő 
szervezetnél a felkérő közös jogkezelő 
szervezet repertoárjának kezelése során 
indokoltan felmerülő költségeket, és egy 
ésszerű mértékű haszonkulcsot.

A felkért közös jogkezelő szervezet által a 
felkérő közös jogkezelő szervezet részére 
nyújtott szolgáltatás kezelési díja nem 
haladhatja meg a felkért közös jogkezelő 
szervezetnél a felkérő közös jogkezelő 
szervezet repertoárjának kezelése során 
indokoltan felmerülő költségeket.

Or. en

Módosítás 232
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A felkért közös jogkezelő szervezetnek 
ugyanolyan és hasonlóképp 
megkülönböztetésmentes módon kell 
képviselnie a felkérő közös jogkezelő 
szervezet jogait, ahogyan saját 
repertoárját képviseli, amikor több 
területre érvényes engedélyeket ad ki vagy 
kínál.

Or. en

Indokolás

E kötelezettség értelmében a repertoárok egyenlő módon kezelendők, és a szóban forgó 
összevont repertoárok felhasználói ugyanazt a díjat fizetik.

Módosítás 233
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A felkért közös jogkezelő szervezet a 
felhasználókkal folytatott kapcsolatai 
keretében ugyanazokkal a feltételekkel 
engedélyezi a felkérő közös jogkezelő 
szervezet repertoárját, mint a saját 
repertoárját, és a felkérő szervezet 
kifejezett egyetértése nélkül nem zárja ki a 
felkérő szervezet repertoárját az 
engedélyezett repertoárból.

Or. en

Indokolás

Mindkét kötelezettség alkalmazandó: Csak így garantálható, hogy a repertoár része legyen a 
licencmegállapodásoknak.
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Módosítás 234
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Amennyiben a felkérő közös 
jogkezelő szervezet arra irányuló 
kérelmét, hogy jogait a 28. cikkel 
összhangban képviselhesse, valamennyi 
felkért, az ezen irányelv III. címének 
megfelelő közös jogkezelő szervezet 
elutasítja, a felkérő közös jogkezelő 
szervezet több területre érvényes 
engedélyeket kínálhat vagy adhat ki a 
saját zenei repertoárjában található 
zeneművek online jogaira vonatkozóan 
azon területekre, amelyek vonatkozásában 
kifejezett felhatalmazást kapott tagjaitól 
és/vagy egyéb közös jogkezelő 
szervezetektől. 

Or. en

Indokolás

Valójában nem ösztönözhetők a III. címnek megfelelő közös jogkezelő szervezetek arra, hogy 
egy másik közös jogkezelő szervezet csomópontjává („hub”) váljanak, mivel ez az ilyen 
jogkezelő szervezetek számára több terhet és adminisztratív költséget jelentene.

Módosítás 235
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A felkért és felkérő közös jogkezelő 
szervezetek megegyezhetnek abban, hogy 
a kezelési díjat a szociális, kulturális és 
oktatási szolgáltatások célját szolgáló 
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levonásokkal egészítik ki.

Or. en

Módosítás 236
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 
18. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 22., 
23., 24., 25., 26., 27., 32. és 36. cikk azokra 
a gazdálkodó egységekre is vonatkozik, 
amelyek egészben vagy részben közös 
jogkezelő szervezet tulajdonában állnak, és 
amelyek a zeneművek online jogaira 
vonatkozó több területre érvényes 
engedélyeket kínálnak vagy adnak ki.

A 18. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a
19. cikk (1) bekezdésének fa) pontja, a 21.,
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 32. és 
36. cikk azokra a gazdálkodó egységekre is 
vonatkozik, amelyek egészben vagy 
részben közös jogkezelő szervezet 
tulajdonában állnak, és amelyek a 
zeneművek online jogaira vonatkozó, több 
területre érvényes engedélyeket kínálnak 
vagy adnak ki.

Or. en

Módosítás 237
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 28. és 29. cikk nem alkalmazandó, ha a 
szóban forgó gazdálkodó egység egyetlen 
jogtulajdonos zeneművekre vonatkozó, 
online jogaira ad ki vagy kínál több 
területre érvényes engedélyeket, vagy 
pusztán az ugyanazon zeneművekre nézve 
fennálló jogokat vonja össze abból a 
célból, hogy képes legyen az ilyen művek 
tekintetében mind a sokszorosítási, mind 
pedig a fogyasztókhoz való eljuttatási 
jogok együttes engedélyezésére.
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Or. en

Módosítás 238
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e címben foglalt követelményeket nem 
kell alkalmazni azokra a közös jogkezelő 
szervezetekre, amelyek a szükséges jogok 
önkéntes összevonása alapján, az EUMSZ 
101. és 102. cikkében meghatározott 
versenyjogi szabályokkal összhangban, 
több területre érvényes engedélyt adnak ki 
zeneművek azon online jogaira 
vonatkozóan, amelyekre a 
műsorszolgáltatónak abból a célból van 
szüksége, hogy televízió- és rádióműsorait 
az eredeti sugárzással egyidejűleg vagy azt 
követően, továbbá az eredeti sugárzás 
kiegészítésére általa előállított egyéb 
online tartalmakat nyilvánosságra hozza 
vagy a nyilvánosság számára elérhetővé 
tegye.

Az e címben foglalt követelményeket nem 
kell alkalmazni azokra a közös jogkezelő 
szervezetekre, amelyek a szükséges jogok 
önkéntes összevonása alapján, az EUMSZ 
101. és 102. cikkében meghatározott 
versenyjogi szabályokkal összhangban 
engedélyt adnak ki zeneművek azon online 
jogaira vonatkozóan, amelyekre a 
műsorszolgáltatónak abból a célból van 
szüksége, hogy televízió- és rádióműsorait, 
továbbá egyéb online kínálatát elérhetővé 
tegye.

Or. de

Módosítás 239
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek hatékonyan és 
gyorsan működő panaszkezelési és 
vitarendezési eljárásokat tegyenek 
elérhetővé a tagjaik és a jogtulajdonosok 
részére, különösen a jogok kezelésével 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek hatékonyan és 
gyorsan működő panaszkezelési és 
vitarendezési eljárásokat tegyenek 
elérhetővé a tagjaik és a jogtulajdonosok 
részére, különösen a jogok kezelésével 
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való megbízással, a jogok részleges vagy 
teljes körű felmondásával, a tagsági 
feltételekkel, a jogtulajdonosokat megillető 
összegek beszedésével, a levonásokkal és 
az összegek felosztásával kapcsolatban.

való megbízással, a jogok részleges vagy 
teljes körű felmondásával, a tagsági 
feltételekkel, a jogtulajdonosokat megillető 
összegek beszedésével, a levonásokkal és 
az összegek felosztásával kapcsolatban. A 
panaszkezelési és vitarendezési eljárások 
függetlenek.

Or. en

Módosítás 240
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vitarendezés felhasználók számára Vitarendezés a felhasználókkal

Or. de

Módosítás 241
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek és a felhasználók 
közötti, a fennálló vagy a javasolt 
engedélyezési feltételekre, a díjszabásokra 
és az engedély megadásának esetleges 
visszautasítására vonatkozó vitáikkal a 
felek bírósághoz, adott esetben pedig egy
független és pártatlan vitarendező 
testülethez fordulhassanak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek és a felhasználók 
közötti, a fennálló vagy a javasolt 
engedélyezési feltételekre, a díjszabásokra,
és az engedély megadásának esetleges 
visszautasítására vonatkozó vitáikkal a 
felek független és pártatlan vitarendező 
testülethez fordulhassanak.

Or. en

Indokolás

A felhasználók számára biztosítani kell a vitarendezéshez való hozzáférést is. A bírósághoz is 
(vagy inkább ahhoz) való fordulás joga már szerepel a (2) bekezdésben, ezért itt nem 
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szükséges megemlíteni.

Módosítás 242
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
39. cikkben említett illetékes hatóságok 
folyamatosan figyelemmel kísérjék azt, 
hogy a területükön székhellyel rendelkező
közös jogkezelő szervezetek a zeneművek 
online jogaira vonatkozó, több területre 
érvényes engedélyek kiadása során 
megfelelnek-e az ezen irányelv 
III. címében meghatározott 
követelményeknek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
39. cikkben említett illetékes hatóságok 
folyamatosan figyelemmel kísérjék azt, 
hogy a területükön tevékenykedő közös 
jogkezelő szervezetek a zeneművek online 
jogaira vonatkozó, több területre érvényes 
engedélyek kiadása során megfelelnek-e az 
ezen irányelv III. címében meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Összhang a 2. cikkben szereplő meghatározással.


