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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

2012 júliusában a Bizottság irányelvjavaslatot nyújtott be, amely általános rendelkezéseket 
tartalmaz a közös jogkezelésről az összes ágazat vonatkozásában. Ezen túlmenően az online 
zeneszolgáltatások több területre érvényes engedélyezésére vonatkozó egyedi rendelkezéseket 
is magában foglalja. E javaslatot az európai digitális menetrendről szóló 2010. évi bizottsági 
közlemény és az „EURÓPA 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” összefüggésében kell figyelembe venni. A jogok engedélyezésének és 
általánosabb értelemben, különösen a határokon átnyúló esetekre vonatkozóan, a vonzó 
digitális tartalomhoz való hozzáférésnek az elősegítésére törekszik, ezáltal biztosítva, hogy a 
fogyasztók és a vállalkozások maradéktalanul ki tudják használni a digitális egységes piac 
által nyújtott lehetőségeket.

Amint azt a 2011. áprilisi egységes piaci intézkedéscsomag megállapította, a szellemi 
tulajdon az uniós szintű cselekvést igénylő kulcsfontosságú területek közé tartozik a jelenlegi 
válság leküzdése, a növekedés ösztönzése és az egységes piacba vetett bizalom növelése 
érdekében. Tanulmányok bizonyítják, hogy a kreatív ágazatok jelentősen hozzájárulnak a 
GDP-hez és a tagállamokon belüli foglalkoztatáshoz. A közös jogkezelés azonban még 
mindig zavaros az Európai Unióban. Különösen a jogokból származó bevételek beszedésére, a 
díjszabások kiszámítására és a beszedett díjak elosztására vonatkozó jelenlegi rendszerek 
képezik vita tárgyát már több éve.

A jogtulajdonosok gyakran panaszkodnak, hogy nem kapják meg azt, amire jogosultak. 
Fennáll annak a veszélye, hogy körükben a díjak a közös jogkezelő szervezetek általi 
kifizetésére és elosztására vonatkozó hosszadalmas és homályos eljárások zavart és 
bizalmatlanságot idéznek elő. Ez akadályozza a kreativitást és egy kevésbé átlátható belső 
piachoz vezet. A szét nem osztható összegek felhasználásával kapcsolatban szintén nagyobb 
átláthatóságot kérnek. Másrészt a felhasználóknak gyakran okoz nehézséget annak megértése, 
hogy milyen díjakat kell fizetniük, és hogy melyik közös jogkezelő melyik díj beszedéséért 
felelős.

Végezetül a közös jogkezelő szervezetek a tagállamokban a jogok és jogtulajdonosok egy 
vagy több csoportja számára nyújtanak szolgáltatásokat, és sok esetben de jure vagy de facto 
monopóliumok. Következésképpen e területtel kapcsolatban nem beszélhetünk ténylegesen 
versenyképes egységes piacról. 

Az előadó megjegyzései:

A Bizottság javaslata hatalmas előrelépést jelent a közös jogkezelés terén, és az előadó osztja 
a Bizottság nézetét, miszerint e területen ki kell alakítani egy jogi keretet.

Annak érdekében azonban, hogy az egységes piacon több innovációt és szellemi alkotást 
mozdítsunk elő a művészek, a szolgáltatók, a fogyasztók és az egész európai gazdaság javára, 
bátrabbnak kell lennünk. Az előadó azt szeretné, hogy az irányelv többek között a 
felhasználók és a jogtulajdonosok számára nagyobb átláthatóságot teremtsen, kevesebb 
adminisztratív terhet, valamint a jogtulajdonok érdekeinek hatékonyabb védelmét idézze elő. 
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A vélemény azáltal szeretne hozzájárulni az említett célkitűzések eléréséhez, hogy a 
következő fontos kérdésekkel foglalkozik. 

Először is, annak érdekében, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsanak a felhasználók 
számára és megelőzzék a kettős számlázást, a közös jogkezelő szervezeteknek olyan módon 
kell együttműködniük, hogy központi kapcsolattartó pontot alkossanak a felhasználók 
számára. Együtt kell működniük, hogy biztosítsák, hogy a felhasználók egyetlen számlát 
kapjanak. Mindennek az az előfeltétele, hogy a közös jogkezelő szervezetek között egy jól 
működő adatmegosztó rendszer jöjjön létre. 

Másodszor, az engedélyek díjszabásainak/díjainak átláthatóbbnak kell lenniük. Az egyetlen 
számlán világosan fel kell tüntetni az érintett közös jogkezelő szervezeteket, az engedélyezett 
műveket és tényleges felhasználásukat. Vita esetén független és pártatlan, megfelelő 
szakértelemmel rendelkező testületeknek kell rendelkezésre állniuk a viták rendezéséhez. 
Ezen túlmenően a szétaprózódás elkerülése érdekében az átláthatóságra vonatkozó 
követelményeket valamennyi közös jogkezelő szervezetre alkalmazni kell. Ezen irányelvnek a 
legújabb technológiai újításokat is teljes mértékben fel kell használnia, arra ösztönözve a 
felhasználókat, a jogtulajdonosokat és a közös jogkezelő szervezeteket, hogy egyéni online 
felhasználói fiókokon keresztül szerezzenek és osszanak meg információkat. 

Harmadszor, ösztönözni kell a beszedett bevételek körültekintő felhasználását, 
következésképpen korlátozni kell e bevételek kockázatos befektetését. A közös jogkezelő 
szervezeteknek tartózkodniuk kell a vagyon olyan módon történő befektetésétől, amely a 
jogtulajdonosokat illető bevételek csökkenéséhez vezethetne. 

Negyedszer, a jogtulajdonosok jogait és érdekeit hatékonyabban kell védeni annak biztosítása 
révén, hogy jogaik kezelését az összegek gyakoribb és rendszeresebb elosztásával és 
kifizetésével, valamint a műveik felhasználásával kapcsolatos nagyobb átláthatósággal 
támasztják alá.

Végezetül az előadó üdvözli az irányelvtervezetnek a zeneművek online jogainak közös 
jogkezelő szervezetek által történő, több területre érvényes engedélyezéséről szóló III. címét. 
A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás – többek között a közös jogkezelési szolgáltatások –
határokon átnyúló biztosításának szabadsága az egységes piac alapvető eleme – amint azt a 
Szerződés és a szolgáltatási irányelv tartalmazza –, ennélfogva maradéktalanul meg kell 
valósítani.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés



PA\931545HU.doc 5/32 PE508.055v01-00

HU

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.

(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. Az irányelv 
17. cikkének (11) bekezdése tartalmaz egy 
kivételt, amely meghatározza, hogy a 16. 
cikkben foglalt, a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó rendelkezések 
nem alkalmazandók magukra a szellemi 
tulajdonjogokra. Az eltérés azonban nem 
érinti az ilyen jogok kezelésével 
kapcsolatos szolgáltatásokat. 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.

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

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 

(10) A közös jogkezelő szervezetekben 
való tagságnak objektív és 
megkülönböztetés nélküli feltételeken kell 
alapulnia, a jogtulajdonosok szövetségei –
például más közös jogkezelő szervezetek 
vagy szakszervezetek –, valamint azon 
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jogkezelő szervezetek által kezelt jogokból 
származó bevételből való részesedésre és 
az ilyen bevételnek a közös jogkezelő 
szervezettől való beszedésére jogosultak.

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 3
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 
legfontosabb döntéseit a közgyűlésnek kell 
meghoznia.

(11) A közös jogkezelő szervezeteknek a 
jogtulajdonosok és tagjaik érdekeit szem 
előtt tartva kell eljárniuk. Ezért fontos az 
olyan rendszerek kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a közös jogkezelő 
szervezetek tagjai, tehát a jogtulajdonosok 
és az érdekeiket közvetlenül képviselő 
szervezetek 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 
legfontosabb döntéseit a közgyűlésnek kell 
meghoznia.

Or. en
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Módosítás 4
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 jogtulajdonosok különböző 
csoportjait képviselő tagok számára a 
felügyeleti feladatokat gyakorló testületben 
való képviseletet.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös jogkezelő szervezetek szedik 
be, kezelik és osztják el a jogtulajdonosok 
által rájuk bízott jogok felhasználásából 
származó bevételeket. Ez a bevétel végső 
soron a jogtulajdonosokat illeti meg, akik 
tagjai lehetnek az adott közös jogkezelő 
szervezetnek vagy egy másik jogkezelő 
szervezetnek. Ezért fontos, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek a bevételek 
beszedése, kezelése és elosztása során a 
lehető legnagyobb gondossággal járjanak 
el. A bevételek pontos elosztására csak 

(15) A közös jogkezelő szervezetek szedik 
be, kezelik és osztják el a jogtulajdonosok 
által rájuk bízott jogok felhasználásából 
származó bevételeket. Ez a bevétel végső 
soron a jogtulajdonosokat illeti meg, akik 
tagjai lehetnek az adott közös jogkezelő 
szervezetnek vagy egy másik jogkezelő 
szervezetnek. Ezért fontos, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek a bevételek 
beszedése, kezelése és elosztása során a 
lehető legnagyobb gondossággal járjanak 
el. A bevételek pontos elosztására csak 
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akkor nyílik lehetőség, ha a közös 
jogkezelő szervezetek pontos nyilvántartást 
vezetnek a tagokról, az engedélyekről és az 
alkotások és egyéb teljesítmények 
felhasználásáról. Adott esetben a 
jogtulajdonosoknak és a felhasználóknak is 
adatokat kell szolgáltatniuk, amelyeket a 
közös jogkezelő szervezeteknek 
ellenőrizniük kell. A jogtulajdonosokat 
megillető beszedett összegeket a közös 
jogkezelő szervezet bármely saját 
vagyonától elkülönítetten kell kezelni, ha 
pedig a jogtulajdonosok részére történő 
szétosztásig befektetik, ezt a közös 
jogkezelő szervezet közgyűlése által 
meghatározott befektetési politikával 
összhangban kell megtenni. Annak 
érdekében, hogy a jogtulajdonosok 
jogainak védelme magas szintű maradjon 
és biztosítható legyen, hogy a jogaik 
felhasználásából eredő bevétel a 
jogtulajdonosokhoz folyjék be, a közös 
jogkezelő szervezetnek olyan 
követelmények mentén kell a befektetéseit 
megtennie és kezelnie, amelyek 
körültekintő eljárásra kötelezik, lehetővé 
téve számára, hogy a legbiztonságosabb és 
leghatékonyabb befektetési politika mellett 
döntsön. A közös jogkezelő szervezet 
számára így lehetőséget kell biztosítani 
eszközállományának olyan módon történő 
összeállítására, hogy az igazodjon a 
jogokból származó befektetett bevétel 
kockázati kitettségének konkrét jellegéhez 
és időtartamához, ugyanakkor ne 
veszélyeztesse túlzott mértékben a 
jogtulajdonosoknak járó bevételeket. Ezen 
túlmenően a jogtulajdonosokat megillető 
összegek megfelelő és hatékony 
elosztásának biztosítása érdekében elő kell 
írni a közös jogkezelő szervezetek 
számára, hogy tegyenek gondos és 
jóhiszemű intézkedéseket az adott 
jogtulajdonosok azonosítása és megtalálása 
céljából. Célszerű továbbá arról is 
rendelkezni, hogy a közös jogkezelő 
szervezet tagjainak jóvá kell hagyniuk az 
olyan helyzetekre vonatkozó szabályokat, 

akkor nyílik lehetőség, ha a közös 
jogkezelő szervezetek pontos nyilvántartást 
vezetnek a tagokról, az engedélyekről és az 
alkotások és egyéb teljesítmények 
felhasználásáról. Adott esetben a 
jogtulajdonosoknak és a felhasználóknak is 
adatokat kell szolgáltatniuk, amelyeket a 
közös jogkezelő szervezeteknek 
ellenőrizniük kell. A jogtulajdonosokat 
megillető beszedett összegeket a közös 
jogkezelő szervezet bármely saját 
vagyonától elkülönítetten kell kezelni, ha 
pedig a jogtulajdonosok részére történő 
szétosztásig befektetik, ezt a közös 
jogkezelő szervezet közgyűlése által 
meghatározott befektetési politikával 
összhangban kell megtenni. Annak 
érdekében, hogy a jogtulajdonosok 
jogainak védelme magas szintű maradjon 
és biztosítható legyen, hogy a jogaik 
felhasználásából eredő bevétel a 
jogtulajdonosokhoz folyjék be, a közös 
jogkezelő szervezetnek olyan 
követelmények mentén kell a befektetéseit 
megtennie és kezelnie, amelyek 
körültekintő eljárásra kötelezik, lehetővé 
téve számára, hogy a legbiztonságosabb és 
leghatékonyabb befektetési politika mellett 
döntsön. A közös jogkezelő szervezet 
számára így lehetőséget kell biztosítani 
eszközállományának olyan módon történő 
biztonságos és jövedelmező összeállítására, 
hogy az megakadályozza a jogokból 
származó befektetett bevétel kockázati 
kitettségét, ugyanakkor ne veszélyeztesse a 
jogtulajdonosoknak járó bevételeket. Ezen 
túlmenően a jogtulajdonosokat megillető 
összegek megfelelő, időszerű és hatékony 
elosztásának biztosítása érdekében elő kell 
írni a közös jogkezelő szervezetek 
számára, hogy tegyenek gondos és 
jóhiszemű intézkedéseket az adott 
jogtulajdonosok azonosítása és megtalálása 
céljából. Célszerű továbbá arról is 
rendelkezni, hogy a közös jogkezelő 
szervezet tagjainak jóvá kell hagyniuk az 
olyan helyzetekre vonatkozó szabályokat, 
amikor a jogtulajdonosok azonosításának 
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amikor a jogtulajdonosok azonosításának 
vagy megtalálásának hiányában a beszedett 
összegek nem oszthatók szét.

vagy megtalálásának hiányában a beszedett 
összegek nem oszthatók szét.

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az engedélyezés tisztességes 
kereskedelmi feltételei különösen fontosak 
a közös jogkezelő szervezet által képviselt 
művek és egyéb védelem alatt álló 
teljesítmények jogaira vonatkozó 
felhasználói engedélyeknek, valamint a 
jogtulajdonosok díjazásának a biztosítása 
érdekében. Ezért a közös jogkezelő 
szervezetek és a felhasználók jóhiszemű 
engedélyezési tárgyalásokat kell, hogy 
folytassanak, és kötelesek objektív 
feltételek alapján megállapított 
díjszabásokat alkalmazni.

(18) Az engedélyezés tisztességes 
kereskedelmi feltételei különösen fontosak 
a közös jogkezelő szervezet által képviselt 
művek és egyéb védelem alatt álló 
teljesítmények jogaira vonatkozó 
felhasználói engedélyeknek, valamint a 
jogtulajdonosok díjazásának a biztosítása 
érdekében. Ezért a közös jogkezelő 
szervezetek és a felhasználók jóhiszemű 
engedélyezési tárgyalásokat kell, hogy 
folytassanak, és kötelesek objektív és 
megkülönböztetéstől mentes feltételek 
alapján megállapított díjszabásokat 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 7
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.
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Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az átláthatóság fokozása és az olyan 
helyzetek megakadályozása céljából, 
amikor a felhasználók egynél több számlát 
kapnak ugyanazon művek egyazon jogai 
tekintetében, a közös jogkezelő szervezetek 
kötelesek szorosan együttműködni 
egymással. Ezen együttműködésnek 
magában kell foglalnia az engedélyekre és 
a művek felhasználására vonatkozó 
információk közös adatbázisban való 
összekapcsolását, az összehangolt és közös 
számlázást, valamint a jogokból származó 
bevételek beszedését.

Or. en

Módosítás 9
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 
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 

(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 
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 
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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.

szolgáltatásokra szánt összegek 
felhasználását részletezi.

Or. en

Módosítás 10
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 

(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 
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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.

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 – anélkül, hogy piaci erejével 
visszaélne –, 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 11
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A digitális technológia lehetővé teszi, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek 
automatikusan figyelemmel kísérjék az 
engedélyezett zeneművek engedélyes általi 
felhasználását, és ez megkönnyíti a 
számlázást. A zenefelhasználásra, az 
értékesítési jelentésekre és a számlázásra 
vonatkozó közös szabványok jelentős 
szerepet játszanak a közös jogkezelő 
szervezetek és a felhasználók közötti 
adatcsere hatékonyságának növelésében. 
Az engedélyek felhasználásának 
figyelemmel kísérése során tiszteletben 
kell tartani az alapvető jogokat, így a 
magánszféra és a családi élet tiszteletben 
tartását és az adatvédelmet. Annak 
biztosítása érdekében, hogy ezek a 
hatékonysági előnyök gyorsabb pénzügyi 
feldolgozást és végző soron a 

(27) A digitális technológia lehetővé teszi, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek 
automatikusan figyelemmel kísérjék az 
engedélyezett zeneművek engedélyes általi 
felhasználását, és ez megkönnyíti a 
számlázást. A zenefelhasználásra, az 
értékesítési jelentésekre és a számlázásra 
vonatkozó közös szabványok jelentős 
szerepet játszanak a közös jogkezelő 
szervezetek és a felhasználók közötti 
adatcsere hatékonyságának növelésében. 
Az engedélyek felhasználásának 
figyelemmel kísérése során tiszteletben 
kell tartani az alapvető jogokat, így a 
magánszféra és a családi élet tiszteletben 
tartását és az adatvédelmet. Annak 
biztosítása érdekében, hogy ezek a 
hatékonysági előnyök gyorsabb pénzügyi 
feldolgozást és végső soron a 
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jogtulajdonosok részére történő korábbi 
kifizetéseket eredményezzenek, a közös 
jogkezelő szervezetek számára elő kell írni 
azt, hogy a szolgáltatók részére történő 
számlázást és a jogtulajdonosok részére 
járó összegek szétosztását késedelem 
nélkül teljesítsék. E követelmény 
érvényesüléséhez az is szükséges, hogy az 
engedélyesek tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy a közös jogkezelő 
szervezeteket pontos és időszerű 
információkkal lássák el a művek 
felhasználásáról. A közös jogkezelő 
szervezetek nem kötelesek a bármilyen 
egyéni formátumban készült felhasználói 
jelentéseket elfogadni, ha rendelkezésre 
állnak széles körben használt közös 
szabványok.

jogtulajdonosok részére történő korábbi 
kifizetéseket eredményezzenek, a közös 
jogkezelő szervezetek számára elő kell írni 
azt, hogy maguk között együttműködési 
eljárást hozzanak létre annak biztosítása 
érdekében, hogy minden egyes 
felhasználó egyetlen közös számlát kapjon
és a jogtulajdonosok részére járó összegek 
szétosztását késedelem nélkül teljesítsék. 
E követelmény érvényesüléséhez az is 
szükséges, hogy az engedélyesek tegyenek 
meg mindent annak érdekében, hogy a 
közös jogkezelő szervezeteket pontos és 
időszerű információkkal lássák el a művek 
felhasználásáról. A közös jogkezelő 
szervezetek nem kötelesek a bármilyen 
egyéni formátumban készült felhasználói 
jelentéseket elfogadni, ha rendelkezésre 
állnak széles körben használt közös 
szabványok.

Or. en

Módosítás 12
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.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l. „zeneművek online jogai”: zeneművekre 
vonatkozó, a 2001/29/EK irányelv 2. és 
3. cikkében meghatározott jogok, amelyek 
online zeneszolgáltatás nyújtásához 
szükségesek;

l. „zeneművek online jogai”: zeneművekre 
vonatkozó, a 2001/29/EK irányelv 2. és 
3. cikkében meghatározott szerzői jogok, 
amelyek online zeneszolgáltatás 
nyújtásához szükségesek;

Or. en

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

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 jogtulajdonosaik 
és 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.

Or. en

Módosítás 15
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 három hónapon 
belül tájékoztatják a tagjaikat az (1)–
(6) bekezdés szerinti jogaikról.

Or. en
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Módosítás 16
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 vagy a 3. cikk c) 
pontjában szereplő meghatározás szerinti 
egyéb tagokat, akik 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 17
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.

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közgyűlés dönt az igazgatók 
kinevezéséről és felmentéséről, valamint
jóváhagyja díjazásukat és egyéb 
juttatásaikat, így a természetbeni 
juttatásokat, a nyugdíjfolyósítást, a más 
juttatás folyósításához való jogot és a 
végkielégítéshez való jogot.

(4) A közgyűlés dönt az igazgatók 
kinevezéséről és felmentéséről, ellenőrzi 
általános teljesítményüket, valamint 
jóváhagyja díjazásukat és egyéb 
juttatásaikat, így a természetbeni 
juttatásokat, a nyugdíjfolyósítást, a más 
juttatás folyósításához való jogot és a 
végkielégítéshez való jogot.

Or. en

Módosítás 19
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 elosztása, 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;

Or. en

Módosítás 20
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 

(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 
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a közös jogkezelő szervezet tagjainak 
méltányos és kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük, 
részvételük hatékonyságának biztosítása 
érdekében.

a jogtulajdonosok különböző csoportjait 
képviselő közös jogkezelő szervezet 
tagjainak méltányos és kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük, 
részvételük hatékonyságának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felügyeleti feladattal megbízott 
testület beszámol feladatkörei 
gyakorlásáról a 7. cikkben előírt 
közgyűlésnek.

Or. en

Módosítás 22
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) az üzleti évben átlagosan 
foglalkoztatottak száma: tíz.

Or. en
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Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös jogkezelő szervezet a jogokból 
származó bevételeket és a befektetéseiből 
származó bevételeket nem használhatja 
saját számlájára, kizárólag a kezelési 
díjakat vonhatja le.

(3) A közös jogkezelő szervezet a jogokból 
származó bevételeket és a befektetéseiből 
származó bevételeket nem használhatja 
saját számlájára, kizárólag a kezelési 
díjakat vonhatja le a 7. cikk (5) 
bekezdésének d) pontjában említett 
szabályok szerint.

Or. en

Módosítás 24
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) a vagyont a jogtulajdonosok legjobb 
érdekét szem előtt tartva kell befektetni; 
bármilyen lehetséges érdekellentét esetén a 
közös jogkezelő szervezet biztosítja, hogy 
a befektetés kizárólag a jogtulajdonosok
érdekében történjen;

Or. en

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vagyont közvetlenül vagy közvetve 
csak befektetési termékekbe fektetik be, 
amennyiben a tőkeösszeget nem 
csökkentik az említett termékek 
lejáratakor;

Or. en
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Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a vagyont olyan módon kell befektetni, 
hogy ne befolyásolja hátrányosan a 
jogokból származó, a jogtulajdonosokat 
megillető bevételeket;

Or. en

Módosítás 27
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 legalább negyedévente 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
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Módosítás 28
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 elosztás 
és a kifizetés gyakoriságára vonatkozóan 
meghatározott kötelezettségtől olyan 
helyzetekben, amikor 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 akadályozzák abban, 
hogy betartsák az említett bekezdésben 
előírt gyakoriságot és határidőt. Ilyen 
helyzetekben a közös jogkezelő szervezetek 
legkésőbb a jogokból származó bevételek 
beszedését követő 12 hónap elteltével 
teljesítik az elosztást és a kifizetést a 
jogtulajdonosok felé.

Or. en

Módosítás 29
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 

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő 2 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 összeget 
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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.

azon jogtulajdonosok legjobb érdekét 
szem előtt tartva osztja el, akiknek a jogait 
kezeli, a 7. cikk (5) bekezdésének 
b) pontjával összhangban, nem érintve a 
jogtulajdonos azon jogát, hogy az adott 
összeget a közös jogkezelő szervezettől 
követelje.

Or. en

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
jogtulajdonosok azonosítása és elérése 
érdekében tett intézkedések közé tartozik a 
tagsági nyilvántartás ellenőrzése, valamint 
azon művek és egyéb teljesítmények 
felsorolásának a közös jogkezelő szervezet 
tagjai és a nyilvánosság számára történő 
elérhetővé tétele, amelyek tekintetében egy 
vagy több jogtulajdonos személye nem 
azonosítható vagy nem érhető el.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a közös 
jogkezelő szervezet a jogtulajdonosok 
azonosítása és elérése érdekében hatékony 
intézkedéseket vezet be, miközben a csalás 
megakadályozása érdekében megfelelő 
biztosítékokat garantál. Az ilyen 
intézkedések közé tartozik a tagsági 
nyilvántartás ellenőrzése, valamint azon 
művek és egyéb teljesítmények 
felsorolásának a közös jogkezelő szervezet 
tagjai és a nyilvánosság számára történő
elérhetővé tétele, amelyek tekintetében egy 
vagy több jogtulajdonos személye nem 
azonosítható vagy nem érhető el, beleértve 
adott esetben a mű címét, a szerző nevét, a 
kiadó nevét és bármilyen más, 
rendelkezésre álló vonatkozó információt, 
amelyre szükség lehet a jogtulajdonosok 
személyének azonosításához.

Or. en

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés



PE508.055v01-00 22/32 PA\931545HU.doc

HU

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 – a 
jogokból származó bevételek beszedését 
követően késedelem nélkül – köteles a más 
közös jogkezelő szervezeteket megillető 
összegek rendszeres, gondos és pontos 
elosztására és kifizetésére.

Or. en

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedélyezésnek objektív feltételek 
alapján kell történnie, különösen a 
díjszabások tekintetében.

(2) Az engedélyezésnek objektív és 
megkülönböztetéstől mentes feltételek 
alapján kell történnie, különösen a 
díjszabások tekintetében.

Or. en

Módosítás 33
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.

Amennyiben a nemzeti jog vagy 
közigazgatási rendelkezés nem állapítja 
meg jogszabályban a díjszabást, a 
díjszabásnak tükröznie kell az átruházott 
jogok értékét, valamint a művek és egyéb, 
védelem alatt álló teljesítmények 
felhasználásának és a közös jogkezelő 
szervezet által nyújtott szolgáltatás jellegét 
és körét.

Or. en
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Módosítás 34
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 –
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján – saját maga határozza meg a 
fizetendő összegeket az átruházott, díjazás 
vagy ellentételezés tárgyát képező szerzői 
és szomszédos jogok gazdasági értékére, 
valamint a művek és egyéb, védelem alatt 
álló teljesítmények felhasználásának 
jellegére és körére figyelemmel.

Or. en

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közös jogkezelő szervezetek és a 
felhasználók eljárásokat hoznak létre 
annak biztosítására, hogy a közösen 
elfogadott határidőket betartsák, és hogy 
kéréseikre ésszerű időn belül választ 
kapjanak.

Or. en

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
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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 közös jogkezelő szervezetek maguk 
között együttműködési eljárást hoznak 
létre jogtulajdonosaik, tagjaik és 
felhasználóik érdekében. Egy ilyen 
együttműködési eljárás magában foglalja 
a kiadott engedélyekre, valamint a művek 
és egyéb, védelem alatt álló teljesítmények 
felhasználására vonatkozó információk 
közös adatbázisban való összekapcsolását, 
az összehangolt és közös számlázást és a 
jogokból származó bevételek beszedését.
(3) A (2) bekezdésben említett 
együttműködési eljárás lehetővé teszi a 
közös jogkezelő szervezetek számára, hogy 
összehangolják a felhasználók felé történő 
számlázást olyan módon, hogy minden 
egyes felhasználó egyetlen közös számlát 
kap az engedélyezett művek és egyéb, 
védelem alatt álló teljesítmények jogaival 
kapcsolatban. Az egyetlen közös 
számlának átláthatónak kell lenni és 
azonosítania kell az érintett közös 
jogkezelő szervezeteket, az engedélyezett 
művek és egyéb, védelem alatt álló 
teljesítmények és a kapcsolódó tényleges 
felhasználások felsorolását. A számlán 
világosan fel kell tüntetni legalább a 
jogtulajdonosokat megillető arányos 
összegeket és a kezelési díjak fedezésére 
szolgáló összegeket is.

Or. en
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Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
16 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
közös jogkezelő szervezet legalább évente 
egyszer elektronikus úton tegye elérhetővé 
az általa képviselt valamennyi 
jogtulajdonos számára a következő 
információkat:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
közös jogkezelő szervezet legalább évente 
egyszer elektronikus úton és adott esetben 
gyakrabban, egyéni online felhasználói 
fiókokon keresztül tegye elérhetővé az 
általa közvetlenül képviselt valamennyi 
jogtulajdonos számára a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kérésre az alkalmazandó 
engedélyezési szerződések és díjszabások;

Or. en

Módosítás 39
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 és adott 
esetben egyéni online felhasználói 
fiókokon keresztül, indokolatlan 
késedelem nélkül elérhetővé tegye, 
amennyiben azt kérelmezi bármely általa 
képviselt jogtulajdonos, bármely olyan 
közös jogkezelő szervezet, amelynek 
nevében képviseleti megállapodás alapján 
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jogokat kezel, vagy bármely felhasználó:

Or. en

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az általános engedélyezési szerződések 
és az alkalmazandó díjszabások;

törölve

Or. en

Módosítás 41
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, amennyiben 
a jogok kezelése nem egy kötelező közös 
engedélyezési rendszer alapján történik;

Or. en

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az általános engedélyezési szerződések 
és az alkalmazandó díjszabások;

Or. en
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Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az általa kezelt repertoár és jogok, 
továbbá azok a tagállamok, amelyek egy 
kötelező közös engedélyezési rendszerhez 
tartoznak;

Or. en

Módosítás 44
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) az üzleti évben átlagosan 
foglalkoztatottak száma: tíz.

Or. en

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezet 
lehetőséget kínál arra, hogy az online 
zeneszolgáltatók elektronikus úton 
nyújthassák be a zeneművek online 

(2) A közös jogkezelő szervezet a 15a. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően
lehetőséget kínál arra, hogy az online 
zeneszolgáltatók elektronikus úton 
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jogainak tényleges felhasználására 
vonatkozó jelentésüket. A közös jogkezelő 
szervezet felajánlja legalább egy olyan 
jelentési módszer használatát, amely 
figyelembe veszi a nemzetközi vagy uniós 
szinten az ilyen információcsere 
tekintetében kialakított önkéntes közös 
szabványokat vagy gyakorlatokat. A közös 
jogkezelő szervezet megtagadhatja a 
felhasználó által egyedi formátumban 
benyújtott jelentés elfogadását, ha a 
szervezet lehetővé teszi az információcsere 
terén elfogadott közös szabvány 
használatával történő jelentést.

nyújthassák be a zeneművek online 
jogainak tényleges felhasználására 
vonatkozó jelentésüket. A közös jogkezelő 
szervezet felajánlja legalább egy olyan 
jelentési módszer használatát, amely 
figyelembe veszi a nemzetközi vagy uniós 
szinten az ilyen információcsere 
tekintetében kialakított önkéntes közös 
szabványokat vagy gyakorlatokat. A közös 
jogkezelő szervezet megtagadhatja a 
felhasználó által egyedi formátumban 
benyújtott jelentés elfogadását, ha a 
szervezet lehetővé teszi az információcsere 
terén elfogadott közös szabvány 
használatával történő jelentést.

Or. en

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában 
a közös jogkezelő szervezet 
együttműködési eljárást hoz 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 47
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közös jogkezelő szervezetnek 
megfelelő eljárásokkal kell rendelkeznie 
annak érdekében, hogy az online 

(5) A közös jogkezelő szervezetnek 
megfelelő eljárásokkal kell rendelkeznie 
annak érdekében, hogy az online 
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zeneszolgáltató kifogást emelhessen a 
számla pontosságát illetően, beleértve azt 
az esetet is, amikor az online 
zeneszolgáltató ugyanazon zenemű 
egyazon online jogai tekintetében egy vagy 
több közös jogkezelő szervezettől több 
számlát kap.

zeneszolgáltató kifogást emelhessen a 
számla pontosságát illetően, beleértve azt 
az esetet is, amikor az online 
zeneszolgáltató ugyanazon zenemű 
egyazon online jogai tekintetében egynél 
több számlát kap.

Or. en

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közös jogkezelő szervezet, amely a 
zeneművek online jogaira vonatkozó, több 
területre érvényes engedélyeket ad ki, a 
jogtulajdonosokat az ilyen engedélyek 
alapján megillető összegeket pontosan és a 
mű tényleges felhasználására vonatkozó 
jelentést követő késedelem nélkül ossza 
fel, kivéve, ha bármilyen további 
késedelem az online zeneszolgáltatónak 
róható fel.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közös jogkezelő szervezet, amely a 
zeneművek online jogaira vonatkozó, több 
területre érvényes engedélyeket ad ki, a 
jogtulajdonosokat az ilyen engedélyek 
alapján megillető összegeket pontosan és a 
mű tényleges felhasználására vonatkozó, a 
12. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
határidőknek és gyakoriságnak megfelelő
jelentést követő késedelem nélkül ossza 
fel, kivéve, ha bármilyen további 
késedelem az online zeneszolgáltatónak 
róható fel.

Or. en

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felkért közös jogkezelő szervezetnek el 
kell fogadnia az ilyen felkérést, ha egy 
vagy több közös jogkezelő szervezet 
repertoárjában található zeneművek online 
jogainak ugyanazon csoportjára 
vonatkozóan már kiad vagy kínál több 

A felkért közös jogkezelő szervezetnek 
ésszerű időn belül el kell fogadnia az ilyen 
felkérést, ha egy vagy több közös 
jogkezelő szervezet repertoárjában 
található zeneművek online jogainak 
ugyanazon csoportjára vonatkozóan már 
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területre érvényes engedélyeket. kiad vagy kínál több területre érvényes 
engedélyeket.

Or. en

Módosítás 50
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 22., 
23., 24., 25., 26., 27., 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 51
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 

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 sugárzást megelőzően, azzal
egyidejűleg vagy azt követően, továbbá az 
eredeti sugárzás kiegészítésére általa 
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online tartalmakat nyilvánosságra hozza 
vagy a nyilvánosság számára elérhetővé 
tegye.

előállított egyéb online tartalmakat 
nyilvánosságra hozza vagy a nyilvánosság 
számára elérhetővé tegye.

Or. en

Módosítás 52
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 
való megbízással, a jogok részleges vagy 
teljes körű felmondásával, a tagsági 
feltételekkel, a jogtulajdonosokat megillető 
összegek beszedésével, a levonásokkal és 
az összegek felosztásával kapcsolatban.

(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 
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 
eljárásoknak mind a szerzői, mind a 
szomszédos jogok vonatkozásában igénybe 
vehetőnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 53
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 

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

Or. en

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy ilyen vitarendezés 
igénybevételével járó adminisztratív 
költségeknek ésszerűnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy másik közös jogkezelő szervezettel 
folytatott viták a 24., 25., 26., 28. és 
29. cikk alkalmazásáról.

c) egy másik közös jogkezelő szervezettel 
folytatott viták a 22., 23., 24., 25., 26., 
28. és 29. cikk alkalmazásáról.

Or. en


