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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság e jogalkotási javaslattal megfelelő jogi keretet kíván teremteni a közös jogkezelő 
szervezetek által a jogtulajdonosok nevében végzett közös jogkezeléshez azáltal, hogy olyan 
szabályokat alkot, amelyek biztosítják a közös jogkezelő szervezetek jobb irányítását és 
nagyobb fokú átláthatóságát, valamint azáltal, hogy ösztönzi és elősegíti a szerzők 
zeneművekre vonatkozó jogainak a szerzőket képviselő közös jogkezelő szervezetek általi, 
több területre érvényes engedélyezését, különösen az új digitális környezetben.

A Bizottság ezzel arra reagál, hogy a Parlament több alkalommal, a 2004-es 1, 2007-es 2 és 
2008-as3 állásfoglalásában is felhívta, hogy terjesszen elő javaslatot kötelező érvényű jogi 
eszközre e területen. Ennek kapcsán ki kell emelni, hogy a 2005-ös bizottsági ajánlásban4

nem vették figyelembe a Parlament által felvetett összes szempontot, különösen a zeneművek 
online jogaira vonatkozó, határokon átnyúló engedélyekkel kapcsolatban.

A szerzők jogaira vonatkozó jelenlegi uniós jogi keret egy lépéssel a digitális társadalomban 
végbemenő gyors fejlődés mögött jár. Az online engedélyezésnek meg kell könnyítenie a 
zenei tartalmakhoz való online hozzáférést az EU-ban (letöltés és streaming szolgáltatás), és 
az EU-ban letelepedett közös jogkezelő szervezetek külföldön letelepedett online szolgáltatók 
számára is adnak majd ki külföldről származó zeneművekre vonatkozó engedélyeket. Ezek a 
kérdések kihatnak a szellemi tulajdon kereskedelmi szempontjaira és a versenyképességre, és 
egyértelműen nemzetközi vetülettel rendelkeznek. Ebből a nézőpontból a közös jogkezelő 
szervezetek egyenlő versenyfeltételeinek megteremtése az irányításra és átláthatóságára 
vonatkozó, valamennyi szervezetre alkalmazandó szabványok bevezetése révén várhatóan 
meg fogja könnyíteni az online zenéhez való hozzáférést.

Az előadó biztosítani kívánja, hogy az e jogszabály által az átláthatósággal és a közös 
jogkezelő szervezetek adminisztratív kapacitásaival kapcsolatban bevezetett fokozott 
követelmények ne vezessenek az EU-ban letelepedett közös jogkezelő szervezeteknek és 
kereskedelmi ügynököknek az EU-n kívül székhellyel rendelkező, de az uniós piacon működő 
versenytársaikkal szembeni diszkriminációjához, valamint fel kíván lépni a közös jogkezelő 
szervezetek off-shore kiszervezése ellen. Az előadó ugyanakkor annak biztosítására is 
törekszik, hogy az uniós közös jogkezelő szervezetek továbbra is fontos szerepet játsszanak a 
kulturális sokszínűség megőrzésében és az európai és nemzetközi művészek vonzó jogkezelő 
partnereivé váljanak, a szerzők gyors díjazásának biztosítása, valamint a szerzők számára a 
legmagasabb szintű ellenőrzés fenntartása mellett azzal kapcsolatban, hogy mely jogaik 
tekintetében ki képviseli őket. 

A kereskedelempolitikai hozzájárulás mindazonáltal – a szükségtelen akadályok elkerülése és 
a nemzetközi versenyképesség biztosítása révén – alapvetően pozitív. A vélemény ezért 
szerényen közelít a kérdéshez, és a bizottsági javaslatnak a nemzetközi kereskedelem 
szempontjából legfontosabb vonatkozásaira korlátozódik.

                                               
1 A 2004. január 15-i állásfoglalás (HL C 92. E, 425. o.).
2 A 2007. március 13-i állásfoglalás (HL C 301. E, 64. o.).
3 A 2008. szeptember 25-i állásfoglalás (HL C 8. E, 105. o.).
4 HL L 276., 54. o.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a és 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. cím, a II. cím 13., 14., 15., 17. és 18. 
cikke, valamint a 36. cikk és a 40. cikk 
kivételével a IV. cím az Európai Unión 
kívül létrehozott közös jogkezelő 
szervezetekre – azok Unión belüli 
működésére – is alkalmazandó.

Az I. cím, a II. cím 10. cikke, 11. cikkének 
(1) bekezdése, 12. cikke, 15. cikke, 16. 
cikke, 18. cikke, 19. cikke és 20. cikke, a 
III. cím, valamint a IV. cím 34., 35., 37. és 
38. cikke azokra a független jogkezelő 
szolgáltatókra is alkalmazandó, amelyek 
az Unióban vagy azon kívül székhellyel 
vagy lakóhellyel rendelkező 
jogtulajdonosok ügynökeként eljárva 
kezelik ezek jogait, és üzletszerűen 
működnek az Unióban.

Or. en

Indokolás

Az irányelv tervezete az EU-ban történő jogkezelés tekintetében az adminisztratív 
kapacitásokra és az átláthatóságra vonatkozó követelményeket vezet be. A versengő 
nemzetközi piaci környezetben ez a jogszabály nem vezethet a belföldi (uniós) szolgáltatók 
hátrányos megkülönböztetéséhez. Az irányelv bizonyos, fent említett rendelkezéseit emiatt az 
Unióban működő minden közös jogkezelő szervezetre alkalmazni kell, még abban az esetben 
is, ha azok székhelye az Unión kívül található. Ezzel kiküszöbölhető, hogy az európai közös 
jogkezelő szervezetek hátrányos helyzetbe kerüljenek EU-n kívüli társaikkal szemben, és 
segíthet a jogkezelő szolgáltatások EU-n kívülre történő off-shore kiszervezésének 
elkerülésében is.
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Módosítás 2

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”: a tagjai 
tulajdonában, vagy teljes mértékben vagy 
részben egy vagy több jogkezelő szervezet 
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;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a kötelezettségek kikerülése és a versenytársak közötti egyenlőtlenség 
megelőzése érdekében a leányvállalatokra is alkalmazandónak kell lennie. Lásd az 31. cikk 
módosítását is.

Módosítás 3

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, uniós székhelyű közös 
jogkezelő szervezetet, hogy kezelje a 
választásuk szerinti jogokat, 
jogcsoportokat vagy alkotástípusokat és 
egyéb teljesítményeket a választásuk 
szerinti tagállamok tekintetében, 
függetlenül a jogtulajdonosok
lakóhelyétől, székhelyétől és 
állampolgárságától.



PE508.022v01-00 6/13 PA\931416HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Bevezeti azt a lehetőséget, hogy az EU-n kívüli székhellyel rendelkező jogtulajdonosok ezen 
irányelv alapján jogkezelő szervezetekkel szerződhessenek.

Módosítás 4

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 legkésőbb hat 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. en

Indokolás

A bevételek akár két évig tartó visszatartása túlzott; gondoskodni kell a szerzők megfelelő 
időben történő díjazásáról.
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Módosítás 5

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 tisztességes, 
ésszerű és megkülönböztetéstől mentes
feltételek alapján kell történnie, különösen 
a díjszabások tekintetében. 

Or. en

Indokolás

Az engedélyezés területén a tisztességes, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
képezik a standard megfogalmazást.

Módosítás 6

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 
tükröznie kell az átruházott jogok értékét, 
és ésszerűnek kell lennie a közös 
jogkezelő szervezet által nyújtott 
szolgáltatás gazdasági értékéhez 
viszonyítva.

Or. en

Indokolás

A módosítás bevezetésének célja, hogy a szöveg jobban tükrözze a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatát (C-52/07 sz. Canal 5 kontra STIM ügy).

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogtulajdonosok, tagok, más közös A jogtulajdonosok, tagok, más közös 
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jogkezelő szervezetek és felhasználók 
kérelmére szolgáltatott információk

jogkezelő szervezetek és felhasználók
számára szolgáltatott információk 

Or. en

Indokolás

Megerősíti az átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget. Lásd a 18. cikk (1) és (2) 
bekezdésének módosítását.

Módosítás 8

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, 
indokolatlan késedelem nélkül elérhetővé 
tegye bármely általa képviselt 
jogtulajdonos számára, bármely olyan 
közös jogkezelő szervezet számára, 
amelynek nevében képviseleti 
megállapodás alapján jogokat kezel, vagy 
bármely felhasználó számára:

Or. en

Indokolás

Megerősíti az átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget. Lásd a 18. cikk címének és (2) 
bekezdésének módosítását.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

c) az általa kötött képviseleti 
megállapodások felsorolása, beleértve az 
egyéb érintett közös jogkezelő 
szervezetekre, köztük az Unión kívüli 
székhellyel rendelkezőkre, a képviselt 
repertoárra és az ilyen megállapodás 
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területi hatályára vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 10

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 
bármely jogtulajdonos vagy közös 
jogkezelő szervezet számára 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.

Or. en

Indokolás

Megerősíti az átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget. Lásd a 18. cikk címének és (1) 
bekezdésének módosítását.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az alkalmazandó díjak.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóságra vonatkozó követelményeknek magukban kell foglalniuk az alkalmazandó 
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díjakat.

Módosítás 12

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

Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek elszámoltathatóságának biztosítása érdekében az éves 
átláthatósági jelentés közzétételére vonatkozó követelménynek minden jogkezelő szervezetre 
érvényesnek kell lennie. 

Módosítás 13

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 

(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 tartalmát, és lehetővé teszi 
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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.

a jogtulajdonosok, más közös jogkezelő 
szervezetek és online zenei szolgáltatók 
számára, hogy kifogásolják a 23. cikk 
szerint nyújtott információk tartalmát, 
amennyiben az ilyen jogtulajdonosok,
közös jogkezelő szervezetek és online 
zenei szolgáltatók megalapozott
bizonyítékok alapján úgy vélik, hogy az 
adatok vagy az információk pontatlanok a 
zeneművek online jogai vagy engedélyei
tekintetében. Amennyiben az említett 
igények kellőképpen megalapozottak, a 
közös jogkezelő szervezet biztosítja az 
adatok vagy az információ késedelem 
nélküli kijavítását.

Or. en

Indokolás

A kifogásolási jogot az online zenei szolgáltatók számára is biztosítani kell.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
az ezen irányelv átültetését követő egy 
éven belül a közös jogkezelő szervezet 
nem ad ki vagy nem kínál a zeneművek 
online jogaira vonatkozó, több területre 
érvényes engedélyeket, illetve nem 
engedélyezi egy másik közös jogkezelő 
szervezet részére az ilyen jogok e célból 
történő képviseletét, azok a 
jogtulajdonosok, akik az adott közös 
jogkezelő szervezetet megbízták 
zeneműveik online jogainak 
képviseletével, több területre érvényes 
engedélyeket adhatnak ki zeneműveik 
online jogaira vonatkozóan saját maguk is, 
illetve megtehetik ezt bármely olyan közös 
jogkezelő szervezet útján, amely megfelel 
e cím rendelkezéseinek, vagy bármely 
egyéb meghatalmazott fél útján. Az a 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
az ezen irányelv átültetését követő egy 
éven belül a közös jogkezelő szervezet 
nem ad ki vagy nem kínál a zeneművek 
online jogaira vonatkozó, több területre 
érvényes engedélyeket, illetve nem 
engedélyezi egy másik közös jogkezelő 
szervezet részére az ilyen jogok e célból 
történő képviseletét, azok a 
jogtulajdonosok, akik az adott közös 
jogkezelő szervezetet megbízták 
zeneműveik online jogainak 
képviseletével, több területre érvényes 
engedélyeket adhatnak ki zeneműveik 
online jogaira vonatkozóan saját maguk is, 
illetve megtehetik ezt bármely olyan közös 
jogkezelő szervezet útján, amely megfelel 
e cím rendelkezéseinek, vagy bármely 
egyéb, a 2. cikknek megfelelő
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közös jogkezelő szervezet, amely nem ad 
ki vagy nem kínál több területre érvényes 
engedélyeket, továbbra is nyújt és kínál 
ilyen engedélyeket az ilyen 
jogtulajdonosok zeneműveinek online 
jogaira vonatkozóan, a közös jogkezelő 
szervezet székhelye szerinti tagállam 
területén történő felhasználás céljára, 
kivéve, ha a jogtulajdonosok felmondják a 
jogkezelésre vonatkozó megbízásukat.

meghatalmazott fél útján, feltéve hogy a 
jogtulajdonos először visszavonja a 
megfelelő jogait az adott jogkezelő 
szervezettől. Az a közös jogkezelő 
szervezet, amely nem ad ki vagy nem kínál 
több területre érvényes engedélyeket, 
továbbra is nyújt és kínál ilyen 
engedélyeket az ilyen jogtulajdonosok 
zeneműveinek online jogaira vonatkozóan, 
a közös jogkezelő szervezet székhelye 
szerinti tagállam területén történő 
felhasználás céljára, kivéve, ha a 
jogtulajdonosok felmondják a jogkezelésre 
vonatkozó megbízásukat.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosításnak az a célja, hogy fenntartsa a megbízások kizárólagosságát és a 
nemzetközi verseny egyenlő feltételeit, valamint átláthatóságot biztosítson a felhasználók és 
jogtulajdonosok számára egyaránt a tekintetben, hogy ténylegesen hol tartják és kezelik a 
jogokat. 

Módosítás 15

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.

Ez az irányelv 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

Indokolás

A leányvállalatok alapítása nem jelenthet lehetőséget az ebben az irányelvben előírt 
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kötelezettségek kikerülésére. Lásd a 3. cikk a) pontjának módosítását is.


