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Módosítás 27
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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figyelembe kell vennie a kulturális 
szempontokat.

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 28
Lena Kolarska-Bobińska

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

Módosítás 29
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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

Indokolás

A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazhatóságának kérdése nem tűnik 
egyértelműnek. Függetlenül azonban attól, hogy az irányelv alkalmazható-e vagy sem, egy 
preambulumbekezdés nem változtat ezen, mivel jogilag nem kötelező érvényű. Vagy a 
jogalkotó pontosítja az alapul szolgáló jogi aktust ennek megfelelően, vagy a Bíróságot 
felhívják arra, hogy hozzon döntést a kérdésben. A preambulumbekezdés azonban felesleges.

Módosítás 30
Amelia Andersdotter

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 

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

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. Ezzel 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy az 
említett irányelv 17. cikkének (11) 
bekezdésében foglalt, a szellemi 
tulajdonjogokra vonatkozó eltérés, 
miszerint a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás szabadságának elve –
azaz a megfelelő indok nélküli
korlátozásoktól mentesen történő 
szolgáltatásnyújtás – magukra a jogokra 
vonatkozik (a jog fennállására, 
terjedelmére és a jog alóli kivételekre, a 
jog fennállásának időtartamára stb.), és 
nem vonatkozik a szóban forgó jogok 
kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra, 
köztük a közös jogkezelő szervezetek által 
nyújtott szolgáltatásokra. 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

Indokolás

Pontosítja a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel fennálló jogviszonyt. A kiegészítés 
tükrözi a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó eltérés Bizottság általi értelmezését, amelyet a 
„Kézikönyv a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv értelmezéséről” című bizottsági 
dokumentum ismertet (Handbook on implementation of the Services Directive, Európai 
Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság, 2007, 42. o.).

Módosítás 31
Britta Thomsen
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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.

(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 képesek legyenek arra, hogy 
szolgáltatásaikat a határokon átnyúlóan, a 
más tagállamokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező jogtulajdonosok 
képviselete érdekében nyújtsák, vagy 
engedélyeket nyújtsanak a más 
tagállamokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező felhasználók 
részére.

Or. en

Módosítás 32
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 

(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 
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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.

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 
a jogtulajdonosokat megillető összegek 
gyűjtése és szétosztása terén közvetlenül 
nem versengenek a közös jogkezelő 
szervezetekkel. Ilyen esetekben a 
tulajdonjoggal és a tagok általi 
ellenőrzéssel kapcsolatos kritériumok nem 
relevánsak.

Or. en

Módosítás 33
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

hiányosságokon, a közös jogkezelő 
szervezetek működésével kapcsolatos 
problémák a belső piacon a szerzői és 
szomszédos jogok kevéssé hatékony és 
egyenlőtlen felhasználását eredményezik, 
hátrányt okozva ezzel mind a közös 
jogkezelő szervezetek tagjai, mind pedig a 
jogtulajdonosok, a felhasználók és a 
fogyasztók számára.

Or. en

Indokolás

A hatékonysággal és az átláthatósággal kapcsolatos problémák a független kereskedelmi 
jogkezelő szolgáltatókat is érintik. Végső soron a kreatív alkotások piacán a kevéssé hatékony 
működésből fakadó költségek jelentős részét a fogyasztók fizetik meg.

Módosítás 34
Krišjānis Kariņš

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 

(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, ennek 
tudható be a belső piac széttöredezettsége 
ebben az ágazatban. 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 
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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.

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, 
akik túlzottan nagy nehézségek árán 
tudják jogaikat más tagállamokban 
érvényesíteni. 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.

Or. lv

Módosítás 35
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ennek az irányelvnek arra kell 
irányulnia, hogy összehangolja azokat a 
tagállami szabályokat, amelyek a szerzői 
és szomszédos jogok közös jogkezelő 
szervezetek általi kezelésének 
tevékenységéhez való hozzáférésre, a 
közös jogkezelő szervezetek irányításának 
módjaira, valamint ezek felügyeleti 
keretére vonatkoznak, és ez az irányelv a 
Szerződés 53. cikkének (1) bekezdésén is 
alapul. Emellett, mivel az Unió egész 
területén szolgáltatást nyújtó ágazatról 
van szó, az irányelvnek alapját jelenti 
továbbá a Szerződés 62. cikke.

törölve

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés helyébe az új (7a) és (7b) preambulumbekezdés lép.
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Módosítás 36
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ezen irányelv nem érinti a közös 
jogkezelő szervezetek általi jogkezelésre 
vonatkozó megállapodásokat, köztük a 
kiterjesztett közös engedélyeket, valamint 
a kötelező közös jogkezelést és a jogok 
képviseletének vagy átruházásának 
törvényi vélelmét.

Or. en

Indokolás

Ismételten meg kell erősíteni, hogy az irányelv rendelkezései nem érintik a felsorolt jogi 
műveleteken alapuló engedélyezési megállapodások működését. Ennélfogva a közös jogkezelő 
szervezetek valamennyi tevékenysége, köztük azok is, amelyek a fent említett jogi műveleteken 
alapulnak, az irányelv alkalmazási körébe tartoznak. Ezt a szöveg a közös jogkezelő 
szervezetek megemlítésével is hangsúlyozza. 

Módosítás 37
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Ezen irányelv nem érinti a közös 
jogkezelő szervezetek működésére
vonatkozóan a tagállamok által 
hagyományosan választott jogi formát. A 
tagállamok számára nem szabadna előírni 
e szervezetek jogi formájának 
megváltoztatását. Az irányelv 
rendelkezései nem érintik a 
jogtulajdonosok egyesülési szabadságát és 
önszerveződési jogát.
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Or. en

Indokolás

Döntő fontosságú, hogy az irányelv ne legyen negatív hatással a közös jogkezelő szervezetek –
alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján megállapított – irányítási módozataira és belső 
működési gyakorlataira. Ezt az általános célt számos érdekelt fél, köztük az Európai Bizottság 
is támogatja.

Módosítás 38
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) Ezen irányelv I., II. és IV. címe az 
Európai Unióban székhellyel rendelkező 
valamennyi közös jogkezelő szervezetre 
vonatkozik. A tagállamok kiterjeszthetik 
ezen irányelv I. címének, a II. cím 2–5. 
fejezetének és IV. címének alkalmazását –
a 36. és a 40. cikk kivételével – a 
területükön joghasználati engedélyt szerző 
harmadik országbeli közös jogkezelő 
szervezetekre.

Or. en

Indokolás

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Módosítás 39
Eija-Riitta Korhola
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Irányelvre irányuló javaslat
7 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7d) Ezen irányelvben a közös jogkezelő 
szervezetek az egynél több jogtulajdonos 
által szerzői és szomszédos jogok 
főtevékenységként történő kezelésével 
megbízott, a jogtulajdonosok 
tulajdonában, illetve közvetlen vagy 
közvetett ellenőrzése alatt álló nonprofit 
szervezetek. Azon egyéni társaságok, 
amelyek szokásos üzletmenetük során 
tartalom előállításával vagy jogok 
kereskedelmi célú engedélyezésével 
foglalkoznak (pl. zenei kiadók, 
könyvkiadók vagy zeneipari vállalatok), 
nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive.

Módosítás 40
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(9) A szerzői és szomszédos jogokkal 
kapcsolatos kollektív jogkezelési 
szolgáltatások nemzeti határokon átnyúló 
igénybevételének szabadsága azzal jár, 
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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, 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet 
már kezel ilyen jogokat vagy 
jogcsoportokat. 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 
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.

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, 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet 
már kezel ilyen jogokat vagy 
jogcsoportokat. 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 
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.

Or. en

Módosítás 41
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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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, 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet 
már kezel ilyen jogokat vagy 
jogcsoportokat. 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 
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.

(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, 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet 
már kezel ilyen jogokat vagy 
jogcsoportokat. 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 
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 az alkotások, 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 vagy a szabadon 
felhasználhatóvá tételt is.

Or. en
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Indokolás

A jogtulajdonosoknak meg kell őrizniük a jogot arra, hogy a saját műveikhez fűződő jogokról 
szabadon rendelkezzenek, beleértve azt is, hogy szabadon hozzáférhetővé tegyék a művet.

Módosítás 42
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mivel a kizárólagos gazdasági jogok 
egyéni gyakorlása – ami gyakran 
előfordul az audiovizuális ágazatban – a 
belső piaci célokkal is összhangban áll, és 
a felhasználási jogoknak a gyártóhoz való 
kötésével csökkenti a széttöredezettség 
lehetőségét.

Or. en

Módosítás 43
Amelia Andersdotter

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 
valamennyi tagja 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, lehetőség szerint elektronikus 
úton.

Or. en
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Indokolás

Ösztönözni kell a tagok inkluzív és hatékony részvételét. [A CULT bizottság
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 tagsági kategóriák
számára a felügyeleti feladatokat gyakorló 
testületben való méltányos és 
kiegyensúlyozott 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 45
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagok számára lehetővé kell tenni a (13) A tagok számára lehetővé kell tenni a 
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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.

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 e 
funkciót gyakorló testületben való 
képviseletet.

Or. en

Indokolás

A kis közös jogkezelő szervezetek mindenfajta felügyeleti funkcióból való kizárása ellentétes 
az irányelv céljával. Még a kis cégeknek és szervezeteknek is általában szükségük van 
igazgatótanácsra. A különböző tagsági kategóriáknak megfelelően képviseltetniük kell 
magukat. Ezenfelül e preambulumbekezdésnek összhangban kell állnia a 8. cikk (3) 
bekezdésével és a 20. cikk (5) bekezdésével. [A CULT és az IMCO bizottság
véleménytervezeteinek megfelelően.]

Módosítás 46
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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jogkezelő szervezetek a bevételek 
beszedése, kezelése és elosztása során a 
lehető legnagyobb gondossággal járjanak 
el. A bevételek pontos elosztására csak 
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 

jogkezelő szervezetek a bevételek 
beszedése, kezelése és elosztása során a 
lehető legnagyobb gondossággal járjanak 
el. A bevételek pontos elosztására csak 
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 
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. 
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céljából. Célszerű továbbá arról is 
rendelkezni, hogy a közös jogkezelő 
szervezet tagjainak jóvá kell hagyniuk az 
olyan helyzetekre vonatkozó szabályokat, 
amikor a jogtulajdonosok azonosításának 
vagy megtalálásának hiányában a beszedett 
összegek nem oszthatók szét.

Célszerű továbbá arról is rendelkezni, hogy 
a közös jogkezelő szervezet tagjainak jóvá 
kell hagyniuk az olyan helyzetekre 
vonatkozó szabályokat, amikor a 
jogtulajdonosok azonosításának vagy 
megtalálásának hiányában a beszedett 
összegek nem oszthatók szét.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy megakadályozzák a jogtulajdonosok tulajdonát képező bevétel 
felesleges kockáztatását, a közös jogkezelő szervezeteknek biztonságos és kis kockázatú 
befektetési stratégiát kell alkalmazniuk. [Az IMCO bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 47
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Amikor a jogtulajdonosokat 
megillető összegek nem oszthatók fel, mert 
a közös jogkezelő szervezet nem tudta 
azonosítani és elérni a jogtulajdonosokat, 
ellene hat a közös jogkezelő szervezet azon 
magatartásának, hogy törekedjen a valódi 
jogtulajdonosok elérésére, ha a 
szervezetek megtarthatják és más célokra 
használhatják fel az összegeket. Mivel a 
kultúrpolitikáért elsődlegesen a 
tagállamok felelősek, helyénvaló, ha a fel 
nem osztható összegeket egy, az összeg 
beszedésének helye szerinti tagállam által 
e célra létrehozott és kezelt alapba fizetik 
be. Ezt követően az alap felel a 
felbukkanó jogtulajdonosok 
követeléseiért. Ezenfelül az egyes 
tagállamok döntenek arról, hogyan 
használják fel az alapban lévő összegeket 
a kapcsolódó célokra, pl. a felbukkanó 
jogtulajdonosok – az árva művek egyes 
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megengedett felhasználási módjairól szóló 
2012/28/EU irányelv szerinti –
kifizetésére, kulturális örökségünk 
digitalizálására és helyreállítására, 
valamint a kulturális sokszínűség 
előmozdítására.

Or. en

Indokolás

Annak engedélyezése, hogy a közös jogkezelő szervezet megtarthassa a fel nem osztható 
összegeket, ellene hat annak, hogy a szervezet igazán törekedjen a valódi jogtulajdonosok 
felkutatására. Ezenkívül az alap által képviselt megoldás lehetővé teszi, hogy az irányelvet az 
árva művekről szóló, közelmúltban elfogadott irányelvvel összehangolják. A tagállam 
kezelésében lévő alap a kulturális sokszínűség előmozdítása szempontjából is hasznos lehet. 
Lásd a módosított 12. cikk (2) bekezdését is.

Módosítás 48
Amelia Andersdotter

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. A díjszabásoknak ésszerű 
arányban kell állniuk az átruházott jogok 
gazdasági értékével.

Or. en
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Indokolás

A módosításnak tükröznie kell a Bíróság ítélkezési gyakorlatának szövegét [C-52/07. sz. 
Kanal 5 és TV4 kontra STIM ügy]. Monopolhelyzetben lévő szolgáltatóként a közös jogkezelő 
szervezeteket alig ösztönzi bármi is a túlszámlázás elkerülésére.

Módosítás 49
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) 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

Indokolás

A szerzői jogok felhasználói felé történő kettős számlázás igen elterjedt, visszatérő probléma. 
A Bizottság hatásvizsgálata szerint a kettős számlázás a felhasználók felé kiszámlázott 
licencdíjaknak akár 10–30%-át is érintheti. [Az IMCO bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 50
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 
szolgáltatásokra szánt összegek 
felhasználását részletezi.

Or. en

Indokolás

A kis közös jogkezelő szervezetek mindenfajta jelentéstételi kötelezettség alól történő
mentesítése ellentétes az irányelv céljával. Ezenfelül e preambulumbekezdésnek összhangban 
kell állnia a 8. cikk (3) bekezdésével és a 20. cikk (5) bekezdésével. [Az IMCO bizottság 
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 51
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Ezen irányelv nem érinti a 
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jogkezelésre vonatkozó tagállami 
megoldásokat, köztük a kiterjesztett közös 
engedélyeket, valamint a kötelező közös 
jogkezelést és a jogok képviseletének vagy 
átruházásának törvényi vélelmét, feltéve, 
hogy e megoldások megfelelnek az uniós 
jognak, valamint az Unió és tagállamai 
nemzetközi kötelezettségeinek. Ha egy 
adott jogcsoportba vagy tartalomtípushoz 
tartozó valamennyi alkotás kötelező közös 
jogkezelés alá esik, a repertoár 
közzétételére vonatkozó kötelezettség 
szükségtelen, ha aktív megbízással csupán 
egy érintett.

Or. en

Módosítás 52
Amelia Andersdotter

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 

(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 



AM\936984HU.doc 25/97 PE510.534v02-00

HU

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.

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 – 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 zene jogosulatlan másolásának 
visszaszorításához is hozzá kell, hogy 
járuljon.

Or. en

Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek hatékonysága a versenyellenes hatások ellenőrzésétől függ. 
Javított szövegezés. [Az IMCO bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 53
Rolandas Paksas

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 

(24) Más kreatív ágazatokkal ellentétben, 
ahol a közvetlen engedélyezés 
hangsúlyosabb szerephez jut, a zenei 
ágazatban az alkotók jogainak területi 
alapú közös kezelése marad a főszabály. 
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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 
is hozzá kell, hogy járuljon.

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 
Unióban a kalózkodás elleni küzdelemhez 
is hozzá kell, hogy járuljon.

Or. en

Módosítás 54
Amelia Andersdotter
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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 
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.

(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 
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



PE510.534v02-00 28/97 AM\936984HU.doc

HU

Indokolás

A magas tranzakciós költségek – így például a bonyolult és többszörös számlák – lényeges 
akadályként vannak jelen az európai szerzői jogi engedélyezési piacon. [Az IMCO bizottság
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 55
Ivo Belet

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 

(35) A műsorszolgáltató szervezetek 
általában egy helyi közös jogkezelő 
szervezet általános engedélyét használják 
a zeneművek globális repertoárjára 
vonatkozó jogokhoz annak érdekében, 
hogy saját televízió- és rádióműsoraikat,
valamint a műsoraikhoz kapcsolódó 
online szolgáltatásokat – köztük a 
műsorszolgáltató műsorkínálatát 
kiegészítő, gazdagító vagy más módon 
bővítő anyagokat – nyilvánosságra hozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
tegyék. A műsorszolgáltatóknak kiadott 
fenti általános engedélyek iránt tényleges 
igény van, és az ilyen engedélyek 
megalapozott, a jogtulajdonosok, a 
műsorszolgáltatók és a közös jogkezelő 
szervezetek által egyaránt általánosan 
elfogadott eszközök. Ezen irányelvnek 
tehát fenn kell tartania a bevett 
gyakorlatot annak megakadályozása 
érdekében, hogy a műsorszolgáltatók 
offline és online szolgáltatásainak 
engedélyezésére eltérő szabályokat 
alkalmazzanak. Ezért mentesíteni kell a 
közös jogkezelő szervezeteket a III. cím 
alkalmazása alól, amikor offline 
műsorszolgáltatásaikhoz kapcsolódó 
online szolgáltatásokat engedélyeznek 
műsorszolgáltatók részére. Ez nem 
működhet úgy, hogy torzítsa az olyan más 
szolgáltatásokkal fennálló versenyt, 
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olyan korlátozó gyakorlatot, mint a piacok 
vagy a fogyasztói csoportok felosztása, 
ami sérti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 101., illetve 102. cikkét.

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, és 
továbbra is meg kell felelnie a nemzeti és 
uniós jogszabályoknak, különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
101., illetve 102. cikkének.

Or. en

Indokolás

A műsorszolgáltatók szolgáltatásainak körébe nemcsak műsorok vagy műsorrészek tartoznak, 
hanem a műsorszolgáltató szerkesztői ellenőrzése alatt és felelősségi körében rendelkezésre 
bocsátott egyéb műsoranyagok is, amelyek rendszerint a műsorszolgáltató offline 
tevékenységéhez kapcsolódnak. Mivel az említett anyagok pontos köre és terjedelme a 
műsorszolgáltatók és a zenei jogok tulajdonosai vagy az érintett közös jogkezelő szervezetek 
közötti szerződéses megállapodásoktól függ, az irányelvnek azt nem tanácsos előre 
meghatároznia.

Módosítás 56
Eija-Riitta Korhola

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

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

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 
szervezetek, másrészről pedig az online 
zeneszolgáltatók, a jogtulajdonosok vagy 
más közös jogkezelő szervezetek közötti 
viták rendezésére. E vitarendezési 
testületeknek speciális szaktudással kell 
rendelkezniük a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos kérdésekben, döntéseiknek
pedig objektív előírásokon és 
kritériumokon, köztük az Európai Unió 
Bírósága által meghatározott „méltányos 
gazdasági értéken” kell alapulniuk. A 
kifizetés biztosítása érdekében a 
felhasználókat kötelezni kell arra, hogy az 
eljárás tartama alatt a közös jogkezelő 
szervezeteknek járó kifizetéseket a 
meglévő díjszabás szerint – ha van ilyen –, 
illetve korábban megállapított díjszabás 
hiányában a bíróság közbenső ítélete 
alapján teljesítsék.

Or. en

Indokolás

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
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protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Módosítás 57
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ezen felül a tagállamok kötelesek a 
jogszabályokat megszegő közös jogkezelő 
szervezetek elleni panasztételt lehetővé 
tevő olyan megfelelő eljárásokat bevezetni, 
amelyek biztosítják a megfelelő, hatékony, 
arányos és visszatartó erejű joghátrányok 
kiszabását. A tagállamoknak kell 
meghatározniuk azt, hogy mely hatóságok 
felelősek a panaszeljárások intézéséért és a 
joghátrányok alkalmazásáért. A több 
területre érvényes engedélyezésre 
vonatkozó követelmények betartásának 
biztosítása érdekében ki kell alakítani a 
végrehajtásuk figyelemmel kísérését 
szolgáló egyedi rendelkezéseket. E célból a 
tagállamok illetékes hatóságainak és az 
Európai Bizottságnak együtt kell 
működnie.

(37) Ezen felül a tagállamok kötelesek a 
jogszabályokat megszegő közös jogkezelő
szervezetek elleni panasztételt lehetővé 
tevő olyan megfelelő eljárásokat bevezetni, 
amelyek biztosítják a megfelelő, hatékony, 
arányos és visszatartó erejű joghátrányok 
vagy intézkedések kiszabását. A 
tagállamoknak kell meghatározniuk azt, 
hogy mely hatóságok felelősek a 
panaszeljárások intézéséért és a 
joghátrányok alkalmazásáért. A több 
területre érvényes engedélyezésre 
vonatkozó követelmények betartásának 
biztosítása érdekében ki kell alakítani a 
végrehajtásuk figyelemmel kísérését 
szolgáló egyedi rendelkezéseket. E célból a 
tagállamok illetékes hatóságainak és az 
Európai Bizottságnak együtt kell 
működnie.

Or. en

Indokolás

A tagállami végrehajtási lehetőségek pontosítása. [A CULT bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 58
Rolandas Paksas
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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 
hozzáférést, a szerződéses jogot, valamint a 
kollíziós szabályokra és a bíróságok 
illetékességére vonatkozó nemzetközi 
magánjogot.

(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 
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 59
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

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 60
Britta Thomsen
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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 Unióban működő
valamennyi közös jogkezelő szervezetre 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 61
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. cím nem alkalmazható azonban 
olyan esetekben, amikor közös jogkezelő 
szervezetek a szóban forgó zeneművek 
tekintetében – a nemzeti és közösségi 
jogszabályokkal összhangban – olyan 
online szolgáltatásokkal kapcsolatban 
nyújtanak engedélyeket 
műsorszolgáltatóknak, amelyek saját 
offline műsorszolgáltatásukhoz 
kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

A korábbi 33. cikk – a műsorszolgáltatók szolgáltatásainak körébe nemcsak műsorok vagy 
műsorrészek tartoznak, hanem a műsorszolgáltató szerkesztői ellenőrzése alatt és felelősségi 
körében rendelkezésre bocsátott egyéb műsoranyagok is, amelyek rendszerint a 
műsorszolgáltató offline tevékenységéhez kapcsolódnak. Mivel az említett anyagok pontos 
köre és terjedelme a műsorszolgáltatók és a zenei jogok tulajdonosai vagy az érintett közös 
jogkezelő szervezetek közötti szerződéses megállapodásoktól függ, az irányelvnek azt nem 
tanácsos előre meghatároznia.
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Módosítás 62
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 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; Ahhoz, hogy 
a jogkezelés minősüljön egy szervezet 
egyetlen vagy fő céljának, a szervezet 
alapokmányában rögzíteni kell, hogy a 
szervezet célja jogokból származó bevétel 
gyűjtése, valamint – szerzői jogok tömeges 
hasznosítása esetén – méltányos 
elosztásának biztosítása. Ezenfelül a 
jogkezeléssel foglalkozó alkalmazottaknak 
kell alkotniuk a szervezet teljes 
alkalmazotti létszámának többségét.

Or. en

Módosítás 63
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 álló vagy általuk ellenőrzött 
szervezet, amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
céljaként kezeli jelentős számú
jogtulajdonos szerzői és szomszédos jogait;
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Or. en

Módosítás 64
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 álló vagy általuk ellenőrzött 
szervezet, amely kizárólag tagjainak 
kollektív érdekében és a tagjaival szemben 
fennálló vagyonkezelői felelősség mellett 
jár el, továbbá amely jogszabály, 
engedményezés, engedély vagy más 
szerződéses megállapodás általi 
felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 
céljaként kezeli egynél több jogtulajdonos 
vagy közös jogkezelő szervezet szerzői és 
szomszédos jogait;

Or. en

Indokolás

Pontosítás a közös jogkezelő szervezet fogalmának meghatározásával kapcsolatban.

Módosítás 65
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 

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

Or. en

Módosítás 66
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „kereskedelmi szereplő”: a valamely 
szerződéses megállapodás útján a 
jogtulajdonosok nevében utóbbiak szerzői 
jogainak vagy szomszédos jogainak 
kereskedelmi alapon történő kezelésével 
megbízott gazdálkodási egység;

Or. en

Indokolás

A jogkezelés keretében az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a kiadókra és a 
lemezcégekre, akik szintén kezelnek jogtulajdonosi jogokat, átláthatósági 
minimumszabályoknak kell vonatkozniuk. [A CULT bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 közös jogkezelő szervezet 
tagsági követelményeinek;

c) „tag” olyan jogtulajdonos vagy 
jogtulajdonosokat közvetlenül képviselő 
szervezet, beleértve más közös jogkezelő 
szervezeteket és a jogtulajdonosok 
szövetségeit is, aki/amely jogi formájától 
függetlenül megfelel a közös jogkezelő 
szervezet tagsági követelményeinek;



AM\936984HU.doc 37/97 PE510.534v02-00

HU

Or. en

Indokolás

Pontosításra volt szükség a különböző tagállamokon belüli közös jogkezelő szervezetek 
különböző jogi formáit illetően. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 68
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 közös jogkezelő szervezet 
tagsági követelményeinek;

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

Or. en

Módosítás 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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, és 
amely a jogbevétel befektetéséből 
származó bármely jövedelmet is magában 
foglalja;

Or. en



PE510.534v02-00 38/97 AM\936984HU.doc

HU

Indokolás

A 10. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a jogbevétel befektetéséből származó jövedelmet 
„elkülönítetten” kell kezelni, de nem rögzíti egyértelműen, hogy az ilyen jövedelem a 
jogtulajdonosok tulajdonát képezi, és ezért végső soron ezt a jövedelmet ki kell nekik fizetni. E 
bevételi folyamatnak a fogalommeghatározások körébe való felvétele a probléma
orvoslásának legegyszerűbb módja. [A CULT bizottság véleménytervezetének megfelelően.]

Módosítás 70
Eija-Riitta Korhola

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 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 
előírni a tagjai valamennyi alkotására 
vonatkozó jogok kizárólagos 
engedményezését.

Or. en

Indokolás

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.
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Módosítás 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 jogtulajdonosoknak fenn kell tartaniuk a jogot arra, hogy szabadon döntsenek a saját 
alkotásaikhoz fűződő jogokról. Egyes uniós tagállamokban és más országokban, így például 
az Amerikai Egyesült Államokban, a jogtulajdonosok különálló alkotásokat is kezelhetnek a 
közös jogkezelő szervezetükön belül. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 72
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jogtulajdonosok díjmentes 
engedélyt adhatnak alkotásaik és jogaik 
felhasználására. Ebben az esetben a 
jogtulajdonosok megfelelő időben 
tájékoztatják az ezen alkotások jogainak 
kezelésére jogosult közös jogkezelő 
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szervezetet a díjmentes engedély 
kiadásáról.

Or. en

Indokolás

A jogtulajdonosok számára biztosítani kell alkotásaik rugalmas kezelését: a 
jogtulajdonosoknak biztosítani kell a jogot arra, hogy alkotásaik díjmentes felhasználásáról 
dönthessenek például úgy, hogy „Creative Commons” megállapodásban erre engedélyt 
adnak, anélkül, hogy ez veszélyeztetné az őket képviselő közös jogkezelő szervezetben fennálló 
tagságukat. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 73
Amelia Andersdotter

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

A jogtulajdonosoknak fenn kell tartaniuk a jogot arra, hogy szabadon döntsenek a saját 
alkotásaikhoz fűződő jogokról. Egyes uniós tagállamokban és más országokban, így például 
az Amerikai Egyesült Államokban, a jogtulajdonosok egyenként is kivonhatnak alkotásokat a 
közös jogkezelő szervezetükből. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]
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Módosítás 74
Britta Thomsen

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 tagok 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.

Or. en

Módosítás 75
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a jogtulajdonos a 
megbízás részleges vagy teljes körű 
felmondásának hatálybalépését 
megelőzően történt felhasználási 
tevékenység ellenértékeként vagy az ilyen 
felmondás hatálybalépését megelőzően 
kiadott engedély alapján járó összegekre 
jogosult, az ilyen felhasználási 
tevékenységek tekintetében a 
jogtulajdonost változatlanul megilletik a 

(4) Amennyiben a tag a megbízás részleges 
vagy teljes körű felmondásának 
hatálybalépését megelőzően történt 
felhasználási tevékenység ellenértékeként 
vagy az ilyen felmondás hatálybalépését 
megelőzően kiadott engedély alapján járó 
összegekre jogosult, az ilyen felhasználási 
tevékenységek tekintetében a tagot
változatlanul megilletik a 12., 16., 18. és 
34. cikk alapján fennálló jogok.
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12., 16., 18. és 34. cikk alapján fennálló 
jogok.

Or. en

Módosítás 76
Britta Thomsen

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 vagy alkotástípus és 
egyéb teljesítmény kezelését egy másik 
közös jogkezelő szervezetre kell bízni. E 
rendelkezés ellenére a közös jogkezelő 
szervezetek, amelyek előadók és 
hangfelvétel-előállítók – a 2006/115/EK 
irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti 
– egyszeri méltányos díjhoz való jogát 
kezelik, előírhatják, hogy e jogok kezelését 
egy másik, az Európai Unióban 
székhellyel rendelkező közös jogkezelő 
szervezetre ruházzák át.

Or. en

Módosítás 77
Amelia Andersdotter

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 

(5) A közös jogkezelő szervezetek nem 
korlátozhatják a (3) és (4) bekezdésben 
biztosított jogok gyakorlását annak a 
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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.

feltételnek az előírásával, hogy a részleges 
vagy teljes körű felmondással érintett 
jogok, jogcsoportok, alkotás vagy 
alkotástípus és egyéb teljesítmény 
kezelését egy másik közös jogkezelő 
szervezetre kell bízni.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (2)–(3) bekezdése szerint.

Módosítás 78
Britta Thomsen

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

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a tag a 
közös jogkezelő szervezetnek adott 
bizonyító erejű okirat formájában minden 
egyes jogra, jogcsoportra vagy 
alkotástípusra és egyéb teljesítményre 
vonatkozóan kifejezetten hozzájáruljon 
ahhoz, hogy azt a közös jogkezelő 
szervezet kezelje. Ez a bekezdés nem 
alkalmazandó a kiterjesztett közös 
engedélyekkel megvalósuló jogkezeléssel, 
a képviselet vagy az átruházás törvényi 
vélelmével, a kötelező közös jogkezeléssel 
vagy hasonló rendelkezésekkel, valamint 
ezek kombinációjával kapcsolatos 
tagállami szabályozásra.

Or. en

Módosítás 79
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés
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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 
teljesítményre vonatkozóan kifejezetten 
hozzájáruljon ahhoz, hogy azt a közös 
jogkezelő szervezet kezelje.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogtulajdonos a közös jogkezelő 
szervezetnek adott bizonyító erejű okirat 
formájában minden egyes jogra, 
jogcsoportra vagy alkotástípusra és egyéb 
teljesítményre vonatkozóan kifejezetten 
hozzájáruljon ahhoz, hogy azt a közös 
jogkezelő szervezet kezelje; ez a bekezdés 
nem alkalmazandó a kiterjesztett közös 
engedélyekkel megvalósuló jogkezeléssel, 
a képviselet vagy az átruházás törvényi 
vélelmével, a kötelező közös jogkezeléssel 
vagy hasonló rendelkezésekkel, valamint 
ezek kombinációjával kapcsolatos 
tagállami szabályozásra.

Or. en

Indokolás

A közös jogkezelő szervezeteknek nem kell hozzájárulást kérniük a kiterjesztett közös engedély 
vagy hasonló tagállami rendszer hatálya alá tartozó jogtulajdonosoktól. A módosítás célja 
tehát az, hogy biztosítsa a szerzői jogokra vonatkozó jól működő közös rendszerek további 
működését, a jogtulajdonosok bevételeit, valamint a felhasználók lehetőségeit arra, hogy 
engedményezéssel jogokat és engedélyeket szerezzenek.

Módosítás 80
Amelia Andersdotter

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

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



AM\936984HU.doc 45/97 PE510.534v02-00

HU

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (2)–(3) bekezdése szerint. [A CULT bizottság véleménytervezetével és a JURI
bizottság fő jelentéstervezetével összhangban.]

Módosítás 81
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 20. cikk (4) bekezdésének sérelme 
nélkül a jogtulajdonosokat fel kell 
jogosítani arra, hogy a megbízási időszak 
során bármikor kérhessék közös jogkezelő 
szervezetük független külső 
könyvvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években számos európai közös jogkezelő szervezet irányítása 
rendkívül problematikusnak bizonyult, nagy szükség van a külső könyvvizsgálatok
elősegítésére, hogy ezáltal biztosítsák a könyvvizsgálat valódi függetlenségét és gondosságát. 
[A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 82
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Amennyiben a közös jogkezelő 
szervezet tagjai között jogtulajdonosokat 
képviselő szervezetek is vannak, részükre 
biztosítani kell a (3)–(7) bekezdés szerinti 
tájékoztatást.
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Or. en

Módosítás 83
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 
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 tagság 
iránti kérelmet csak objektív kritériumok 
alapján utasíthatnak el. Ezeket a 
kritériumokat a közös jogkezelő szervezet 
alapokmányában vagy tagsági feltételeiben 
rögzíteni kell és a nyilvánosság számára 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 84
Amelia Andersdotter

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 foglalt 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
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Indokolás

A 3. cikk c) pontjával kapcsolatban pontosításra volt szükség. A tagság megkülönböztető 
jellegű kritériumok alapján történő megtagadását tiltani kell. [Az IMCO bizottság 
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 85
Jürgen Creutzmann

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 tagság 
iránti kérelmet csak objektív kritériumok 
alapján utasíthatnak el. Ezeket a 
kritériumokat a közös jogkezelő szervezet 
alapokmányában vagy tagsági feltételeiben 
rögzíteni kell és a nyilvánosság számára 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Lehetnek olyan esetek, amikor a tagságot el kell utasítani.

Módosítás 86
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 

(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 képviseletének a döntéshozatali 
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képviseletének méltányosnak és 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.

eljárás valamennyi szintjén méltányosnak 
és kiegyensúlyozottnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közös jogkezelő szervezetek – a 
jogtulajdonosok személyes adatai 
védelmének fenntartása mellett – a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszik a 
19. cikk (1) bekezdésében szereplő 
információkat.

Or. en

Módosítás 88
Amelia Andersdotter

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 közös jogkezelő szervezet 
alapokmányát és tagsági feltételeit, 
valamint ezek módosításait a közgyűlés 
fogadja el.

Or. en

Indokolás

Pontosabb szövegezés. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]
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Módosítás 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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

Indokolás

A közgyűlés és az igazgatók közötti jogviszonynak egyértelműnek kell lennie. [Az IMCO
bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 90
Amelia Andersdotter

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

Indokolás

E bekezdés törlése a 12. cikk (2) bekezdéséhez javasolt változtatások következménye.
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Módosítás 91
Amelia Andersdotter

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. 
Ha a közös jogkezelő szervezet 
pénzgazdálkodási gyakorlatával 
kapcsolatban megalapozott kétség merül 
fel, a közgyűlés külső könyvvizsgálat 
lefolytatásáról dönthet. E külső 
könyvvizsgálat eredményét a tagok és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a több európai közös jogkezelő szervezetnél a közelmúltban feltárt irányítási 
problémákra, a valódi függetlenség és gondosság biztosítása érdekében nagy szükség van 
arra, hogy elősegítsék a külső könyvvizsgálatot. [A CULT bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 92
Amelia Andersdotter

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 
valamely tagja közgyűlésen történő 
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részvételi és szavazati jogai bármely 
korlátozásának méltányosnak és 
arányosnak kell lennie, és a következő 
kritériumokon kell alapulnia:

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell a széles körű részvételt és a hatékony szavazást. [A CULT bizottság 
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 93
Amelia Andersdotter

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 szavazati jognak a kapott összegekhez – mint feltételhez – való kötése nem demokratikus. 
Mivel a közös jogkezelő szervezetekben a jogtulajdonosok bevételeit rendkívül egyenlőtlenül 
osztják fel, a szavazati jognak a kapott összegek szerinti korlátozása ésszerűtlenül nagy 
különbségeket eredményezhet a befolyás tekintetében.

Módosítás 94
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 

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 
tagjának jogában áll bármely más 
természetes vagy jogi személyt, aki/amely 
ugyancsak az adott közös jogkezelő 
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a nevében részt vegyen és szavazzon a 
közgyűlésen.

szervezet tagja, képviselőnek kijelölni 
abból a célból, hogy a nevében részt 
vegyen és szavazzon a közgyűlésen. Ha 
egy közös jogkezelő szervezet egynél több 
jogtulajdonosi kategóriát képvisel, a tag 
kizárólag vele azonos kategóriába tartozó 
tagnak adhat képviseleti felhatalmazást. 
Az egy tag által birtokolt felhatalmazások 
számát korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 95
Amelia Andersdotter

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 
megadta a képviselőnek.

Or. en

Indokolás

E módosításra annak elkerülése érdekében van szükség, hogy a zenei kiadók és/vagy 
lemezcégek általános gyakorlattá tegyék azt, hogy állandó képviseleti meghatalmazást kérnek 
az új művészektől, akikkel szerződést írnak alá, ami idővel lehetővé tenné számukra, hogy 
átvegyék az ellenőrzést a közös jogkezelő szervezetek felett. [A CULT bizottság 
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 96
Amelia Andersdotter
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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 az 
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 különböző tagsági kategóriák közötti egyensúly fenntartása rendkívül fontos a művészek és 
az alkotók számára, ezért azt kifejezetten rögzíteni kell. [A CULT bizottság 
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 97
Amelia Andersdotter

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” ülésezés túlságosan tág követelmény, így az egyértelműbb meghatározás 
előnyösebb lenne.
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Módosítás 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Indokolás

A közgyűlés tájékoztatása általános gyakorlat a szervezetek helyes irányítása terén. [Az 
IMCO bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

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 személyes nyilatkozatot 
tenni a felügyeleti feladatokat ellátó 
testületnek, a tagoknak és a közös 
jogkezelő szervezet honlapján keresztül a 
nagyközönségnek. A nyilatkozatot az adott 
személy feladatai ellátásának megkezdése 
előtt kell tenni, és ezt követően évente meg 
kell újítani. A nyilatkozat a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenséget fel kell fedni, mielőtt egy vezető vagy igazgató megkezdi feladatainak 
ellátását. A (14) preambulumbekezdéssel összhangban javasolt módosítás. [Megfelel a CULT



AM\936984HU.doc 55/97 PE510.534v02-00

HU

bizottság véleménytervezetének.]

Módosítás 100
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közös jogkezelő szervezetek 
gondosan, pontos és átlátható módon
kötelesek eljárni a jogokból származó 
bevételek beszedése és kezelése során. A 
közös jogkezelő szervezetek biztosítják, 
hogy kizárólag azon jogtulajdonosok 
nevében szednek be jogokból származó 
bevételeket, akik jogainak képviseletére 
megbízással rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Harmonizálás a 12. cikk (1) és a 14. cikk (2) bekezdésével, amelyek kimondják, hogy a 
kifizetéseket pontosan kell teljesíteni. Ha a kifizetéseknek pontosnak kell lenniük, nyilvánvaló, 
hogy ennek a beszedésre és a kezelésre is igaznak kell lennie. Ezenfelül a közös jogkezelő 
szervezeteknek csak olyan tényleges tagok és jogtulajdonosok nevében szabad bevételt 
beszedniük, akiknek jogait képviseleti megállapodás alapján kezelik.

Módosítás 101
Amelia Andersdotter

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, és kizárólag a kezelési 
díjakat vonhatja le.

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

Or. en

Indokolás

Annak egyértelműsítése, hogy bármely levonás kizárólag a közgyűlés által elfogadott 
szabályok szerint történhet. [Az IMCO bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 102
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 közötti 
kapcsolatot szabályozó megállapodások 
kifejezetten engedélyezzék a 16. cikk 
e) pontjában említett jogokból származó 
bevételre alkalmazható levonásokat.

Or. en

Módosítás 103
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 pedig méltányos 
kritériumok alapján kell nyújtani, 
különösen a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok 
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mértéke tekintetében.

Or. en

Módosítás 104
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 105
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, 

törölve
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alkotástípusok vagy egyéb teljesítmények 
kezelésére vonatkozó megbízást sem 
részben, sem teljes körűen a közös 
jogkezelő szervezetnél.

Or. en

Módosítás 106
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 
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 általa
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket a felhasználók által a 
tartalom felhasználásától számított 6 
hónapon belül szolgáltatott információk 
alapján. 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.

Or. en

Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek csak akkor tudják az elosztást időben elvégezni, ha a 
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felhasználók időben rendelkezésre bocsátják a különböző tartalmak szerinti felhasználásokra 
vonatkozó adatokat.

Módosítás 107
Amelia Andersdotter

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 általa
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet indokolatlan késedelem nélkül, 
de legkésőbb három hónappal a jogokból 
származó bevétel beszedését 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

Sok művész és alkotó számára jelent komoly problémát, hogy számos közös jogkezelő 
szervezet késve osztja fel az általa kifizetendő összegeket. Az irányelvre irányuló javaslat azt 
indítványozza, hogy a szervezetek számára engedélyezni kell az összeg legfeljebb két évig 
történő megtartását. Ez aligha ésszerű. Azon közös jogkezelő szervezeteknek, amelyek jelenleg 
nem felelnek meg a magasabb célkitűzéseknek, ösztönzőkre van szükségük ahhoz, hogy 
fokozzák adminisztratív gyakorlatuk hatékonyságát.
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Módosítás 108
Hannu Takkula

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 általa 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet indokolatlan késedelem nélkül, 
de legkésőbb 6 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

Módosítás 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen és 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet rendszeresen és 
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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.

gondosan ossza el és fizesse ki az általa 
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

Módosítás 110
Eija-Riitta Korhola

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 

(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, feltéve, 
hogy a közös jogkezelő szervezet biztosítja, 
hogy a bevétel felosztása a 
jogtulajdonosok által az adott pénzügyi 
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követelje. évre kapott bevételek arányában történik. 
Amennyiben a nemzeti jogszabályok azt 
lehetővé teszik, a közös jogkezelő szervezet 
az ötéves időszak letelte előtt is eloszthatja 
a nem azonosítható jogtulajdonosokat 
megillető összegeket. Ha a nemzeti 
jogszabályok értelmében az elévülési 
időszak öt évnél hosszabb, a közös 
jogkezelő szervezet megfelelő 
intézkedéseket tesz a jövőbeli követelések 
tekintetében, nem érintve a jogtulajdonos 
azon jogát, hogy az adott összeget a közös 
jogkezelő szervezettől követelje.

Or. en

Indokolás

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Módosítás 111
Amelia Andersdotter

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 

(2) Amennyiben a jogtulajdonosokat 
megillető összegek elosztása a jogokból 
származó bevétel beszedése pénzügyi 
évének végét követő három év elteltével 
sem lehetséges, mert a közös jogkezelő 
szervezet nem tudta azonosítani és elérni 
a jogtulajdonosokat, az összeget a
beszedésének helye szerinti tagállam által 
e célra létrehozott és kezelt alapba fizetik 
be. Ezt követően az alap felel a 
felbukkanó jogtulajdonosok 
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összhangban dönt, nem érintve a 
jogtulajdonos azon jogát, hogy az adott
összeget a közös jogkezelő szervezettől 
követelje.

követeléseiért.

Or. en

Indokolás

Annak engedélyezése, hogy a közös jogkezelő szervezet megtarthatja az összegeket, azt 
eredményezheti, hogy a szervezet nem igazán törekszik a valódi jogtulajdonosok 
felkutatására. A tagállam kezelésében lévő alap a kulturális sokszínűség előmozdítása 
szempontjából is hasznos lehet. Ezenkívül a javasolt ötéves időszak hosszú idő – nagyon 
valószínűtlen, hogy egy elveszett jogtulajdonost három-négy év elteltével megtaláljanak. [A 
CULT és az IMCO bizottság véleménytervezeteinek megfelelően.]

Módosítás 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 három 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. en

Módosítás 113
Britta Thomsen
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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 három 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. en

Módosítás 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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. A szóban forgó
intézkedések közé tartozik a tagsági 
nyilvántartás ellenőrzése, valamint azon 
művek és egyéb teljesítmények 
felsorolásának a közös jogkezelő szervezet 
tagjai és a nyilvánosság számára 
rendszeresen és legalább évente történő 
elérhetővé tétele, amelyek tekintetében egy 
vagy több jogtulajdonos személye nem 
azonosítható vagy nem érhető el.
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Or. en

Indokolás

Ha a jogszabály nem állapít meg határidőt, a közös jogkezelő szervezetek vég nélkül 
halaszthatják a művek felsorolásának elérhetővé tételét. [A CULT és az IMCO bizottság 
véleménytervezeteinek megfelelően.]

Módosítás 115
Britta Thomsen

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 
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. 
Amennyiben a közös jogkezelő szervezet 
tevékenységi köre miatt az említett művek 
vagy egyéb teljesítmények nem 
határozhatók meg, az általa képviselt 
művek vagy egyéb teljesítmények 
csoportjai, az általa kezelt jogok és lefedett 
területek;

Or. en

Módosítás 116
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

figyelembevételével kell történnie, 
különösen a díjszabások tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg aránytalanul korlátozta a szerződési szabadságot.

Módosítás 117
Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az engedélyezésnek egyenlő és 
megkülönböztetéstől mentes feltételek 
alapján kell történnie, különösen a 
díjszabások tekintetében.

Or. en

Módosítás 118
Eija-Riitta Korhola

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 és a méltányos 
díjazáshoz való jog díjszabásának 
tükröznie kell az átruházott jogok és a 
közös jogkezelésből a felhasználók
számára eredeztethető gazdasági haszon 
értékét.

Or. en

Indokolás

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
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and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Módosítás 119
Jürgen Creutzmann

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 
figyelembe kell vennie az átruházott jogok 
és a közös jogkezelő szervezet által 
nyújtott szolgáltatás értékét.

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy egy jog gazdasági értéke mindig azonnal megállapítható-e, és hogy ez 
nem teremt-e jogbizonytalanságot, mivel a felek a gazdasági értékre vonatkozó eltérő 
álláspontjukból kiindulva vitathatják a megállapodást.

Módosítás 120
Eija-Riitta Korhola

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 

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

Or. en

Módosítás 121
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A felhasználóknak megállapodás 
szerinti formában, kellő időben és 
pontosan jelentést kell küldeniük a közös 
jogkezelő szervezeteknek a művek és 
egyéb teljesítmények általuk történő 
felhasználásáról, hogy a közös jogkezelő 
szervezet meghatározhassa a vonatkozó 
díjakat, és pontosan, valamint az ezen 
irányelvben foglalt kötelezettségeknek 
megfelelően eloszthassa a 
jogtulajdonosokat megillető összegeket. 
Amennyiben a felhasználók nem 
küldenek jelentést a közös jogkezelő 
szervezetnek olyan módon, hogy a közös 
jogkezelő szervezet kellő időben és 
pontosan eloszthassa az összegeket az 
egyes jogtulajdonosok részére, a 
tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet mentesüljön a 
bevételeknek az egyes jogtulajdonosok 
részére történő elosztására vonatkozó, 
ezen irányelvben foglalt kötelezettségei 
alól, és a hiányzó vagy nem elégséges 
felhasználási jelentésekkel okozott 
adminisztratív többletköltségek fedezésére 
kiegészítő díjakat számíthasson fel az 
érintett felhasználókkal szemben.

Or. en

Indokolás

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
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efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Módosítás 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A jogok kellő időben történő, 
méltányos és átlátható elosztásának 
biztosítása érdekében a közös jogkezelő 
szervezetek előírják, hogy a felhasználók 
legkésőbb 6 hónappal a zenemű 
felhasználását követően – a közös 
jogkezelő szervezetek által benyújtott vagy 
az ágazatban szokásos általános 
jelentések szerint – nyújtsanak be 
analitikus nyilvántartást a felhasznált 
alkotásokról.

Or. en

Indokolás

A digitális környezetben és azon túl a felhasználói jelentéseket azért írják elő, hogy 
azonosítsák a védett művek felhasználását. E rendelkezés nélkül a szerzői és szomszédos jogok 
terjesztését továbbra is tönkretenné az adatok hiánya, amelyek a művek tényleges 
felhasználása szerinti arányos és analitikus elosztáshoz szükségesek. Az adatokat sokszor 
hiányosan és pontatlanul adják meg. Az eszközök növekvő száma és a szerzői jogi művek 
terjedése miatt szükséges, hogy a közös jogkezelő szervezetek kellő időben pontos adatokat 
szerezzenek be a felhasználóktól a zeneművek általuk történő felhasználásáról.
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Módosítás 123
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Általánosan alkalmazandó vagy 
bíróság által meghatározott díjszabás 
esetén a felhasználóknak kellő időben kell 
megfizetniük a licencdíjat és a díjazást a 
közös jogkezelő szervezet részére. Ha a 
felhasználók nem fizetik meg kellő időben 
a szóban forgó licencdíjakat vagy díjazást, 
a tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezet a licencdíj vagy díjazás 
önkéntes megfizetésének elmaradásával 
okozott adminisztratív költségek 
fedezésére kiegészítő díjakat számíthasson 
fel az érintett felhasználókkal szemben.

Or. en

Módosítás 124
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Jelentéstétel 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.
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(2) A közös jogkezelő szervezetek maguk 
között együttműködési eljárást hoznak 
létre jogtulajdonosaik, tagjaik és 
felhasználóik érdekében. Ez az 
együttműködés kiterjed legalább a kiadott
engedélyekre és a művek felhasználására 
vonatkozó információk közös 
adatbázisban való összekapcsolására, az 
összehangolt és közös számlázásra, 
valamint a jogokból származó bevételek 
beszedésére.
(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 jogaival 
kapcsolatban. Az egyetlen közös 
számlának átláthatónak kell lennie, és 
azonosítania kell az érintett közös 
jogkezelő szervezeteket, az engedélyezett 
művek és egyéb, védelem alatt álló 
teljesítmények, valamint a kapcsolódó 
tényleges felhasználások felsorolását. A 
számlán továbbá világosan fel kell 
tüntetni legalább a jogtulajdonosokat 
megillető arányos összegeket és a kezelési 
díjak fedezésére szolgáló összegeket.

Or. en

Indokolás

A számlázásra vonatkozó együttműködési eljárás egyszerűsíti a felhasználók felé történő 
számlázást és kifizetéseket, és enyhíti a magas tranzakciós költségekkel és a párhuzamos 
számlázással kapcsolatos problémákat. [Az IMCO bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 125
Lena Kolarska-Bobińska

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

15a. cikk
A közös jogkezelő szervezeteknek 

szolgáltatott információk
A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek az általuk képviselt 
művek és egyéb védelem alatt álló 
teljesítmények felhasználása jellegének és 
mértékének, valamint a jogokból 
származó bevétel meghatározásához 
szükséges bármilyen információk és 
dokumentumok rendelkezésre bocsátását 
kérhetik a felhasználóktól. Szükség esetén 
ezen információkat és dokumentumokat 
elektronikus formában kell rendelkezésre 
bocsátani, ami lehetővé teszi a közös 
jogkezelő szervezet általi feldolgozásukat.

Or. en

Módosítás 126
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A közös jogkezelő szervezeteknek ésszerű 
időn belül válaszolniuk kell az online 
szolgáltatásokra engedélyt kérő személyek 
megkereséseire, és az engedélyre irányuló, 
megfelelő információkkal ellátott kérelem 
beérkezése után 6 hónapon belül 
javaslatot kell tenniük az engedély 
megadására. Ha a közös jogkezelő 
szervezet nem tartja be a fenti határidőket, 
az engedélyt kérő személy jogosult a 35., 
36. és 37. cikk szerint vitarendezést 
kezdeményezni.
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Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt módosítás átvétele. Nem lehet azonban szigorú határidőket előírni, 
mivel az engedélyezési megállapodások összetettségüket tekintve jelentősen eltérhetnek 
egymástól, attól függően például, hogy milyen típusúak vagy hány jogra vonatkoznak.

Módosítás 127
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. cikk
A számlázással kapcsolatos előírások

(1) A közös jogkezelő szervezetek és a 3. 
cikk aa) pontjában meghatározott 
kereskedelmi szereplők lehetőleg 
elektronikus úton számláznak a 
felhasználók felé. A közös jogkezelő 
szervezetek és a kereskedelmi szereplők 
felajánlják legalább egy olyan formátum 
használatát, amely figyelembe veszi a 
nemzetközi vagy uniós szinten kialakított 
önkéntes közös szabványokat vagy 
gyakorlatokat.
(2) A közös jogkezelő szervezetek és a 
kereskedelmi szereplők a művek tényleges 
felhasználását követően késedelem nélkül 
megküldik a pontos számlát az online 
zeneszolgáltató részére.
(3) A közös jogkezelő szervezetek és a 
kereskedelmi szereplők megfelelő 
eljárásokat léptetnek életbe, amelyek 
keretében a felhasználók vitathatják a 
számla pontosságát, azt az esetet is 
beleértve, amikor a felhasználó 
ugyanazon művekre vonatkozó ugyanazon 
jogok tekintetében egy vagy több közös 
jogkezelő szervezettől vagy kereskedelmi 
szereplőtől kap számlákat.



PE510.534v02-00 74/97 AM\936984HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A szabványos és hatékony számlázás hozzájárul a tranzakciós költségek csökkentéséhez. 
Valamennyi felhasználó számára biztosítani kell a lehetőséget a számlák pontosságának 
vitatására. [A CULT bizottság véleménytervezetének megfelelően.]

Módosítás 128
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. cikk
Az engedély megadásának megtagadása:

(1) A közös jogkezelő szervezet jelentős és 
megfelelő indok nélkül nem tagadhatja 
meg az általa képviselt repertoárba tartozó 
művek vagy egyéb védelem alatt álló 
teljesítmények felhasználására vonatkozó 
engedély megadását. A közös jogkezelő 
szervezet különösen az adott engedély 
nyereségességével kapcsolatos okokból 
nem tagadhatja meg az engedély, egyebek 
mellett a több területre érvényes engedély 
megadását.
(2) Az engedély megtagadásakor a közös 
jogkezelő szervezet tájékoztatja az általa 
képviselt jogtulajdonosokat, továbbá azon 
egyéb közös jogkezelő szervezeteket, 
amelyek nevében képviseleti megállapodás 
alapján jogokat kezel, valamint a 
felhasználót az elutasítás indokairól.

Or. en

Módosítás 129
Amelia Andersdotter
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 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

Indokolás

Az egyéni online felhasználói fiókok egyesítik a jobb költséghatékonyságot az egyéni tagoknak 
nyújtott fokozott tájékoztatással. A legjobban működő közös jogkezelő szervezetek jelentős 
hányada már most is használja azokat. [Az IMCO bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 130
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk 
aa) pontjában meghatározott 
kereskedelmi szereplők az e cikk 
(1) bekezdésének a), b), c), d) és 
g) pontjában ismertetett információkat 
legalább évente egyszer elektronikus úton 
elérhetővé teszik az általuk kezelt jogok 
tulajdonosai számára.

Or. en

Indokolás

Az egyes jogtulajdonosok jogainak kezelőiként a kereskedelmi szereplőkre is átláthatósági 
minimumszabályoknak kell vonatkozniuk. [A CULT bizottság véleménytervezetével
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összhangban.]

Módosítás 131
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jogtulajdonost a kezelt jogcsoportok és
a felhasználás típusa alapján megillető és 
a közös jogkezelő szervezet által az érintett 
időszakban kifizetett összegek;

c) a jogtulajdonost a kezelt jogcsoportok, 
felhasználási típus és művek szerint 
megillető és a közös jogkezelő szervezet 
által az érintett időszakban kifizetett 
összegek;

Or. en

Indokolás

Javítja a jogtulajdonosok tájékoztatását. [A CULT bizottság véleménytervezetével
összhangban.]

Módosítás 132
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogtulajdonosokat a kezelt 
jogcsoportok és a felhasználás típusa 
alapján megillető és a közös jogkezelő 
szervezet által az általa képviseleti 
megállapodás alapján kezelt jogok 
engedélyezéséért az érintett időszakban 
kifizetett összegek;

a) a jogtulajdonosokat a kezelt 
jogcsoportok, felhasználási típus és művek 
szerint megillető és a közös jogkezelő 
szervezet által az általa képviseleti 
megállapodás alapján kezelt jogok 
engedélyezéséért az érintett időszakban 
kifizetett összegek;

Or. en

Indokolás

Javítja a közvetítőkön keresztül történő tájékoztatást, azaz végső soron a jogtulajdonosok 
tájékoztatását. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]
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Módosítás 133
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 134
Amelia Andersdotter

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 és bármely olyan közös 
jogkezelő szervezet részére, amelynek 
nevében képviseleti megállapodás alapján 
jogokat kezel, vagy bármely felhasználó 
részére:

Or. en

Indokolás

A díjszabásokra, engedélyezési szerződésekre, a repertoárra és a képviseleti 
megállapodásokra vonatkozó alapvető információk a kreatív termékek jól működő és 
átlátható piacának elengedhetetlen feltételei. A tájékoztatást nem szabad kérelemhez kötni. [A 
CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]
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Módosítás 135
Jürgen Creutzmann

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:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 136
Amelia Andersdotter

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) a tagok jegyzéke, a nevükben általa 
kezelt repertoár és meghatározott jogok, 
továbbá a lefedett tagállamok, a 
jogtulajdonosok személyes adatai és a 
velük kapcsolatos érzékeny információk 
közzététele nélkül;

Or. en

Indokolás

Javítja az átláthatósági kötelezettséget, ugyanakkor biztosítja a személyes adatok védelmének 
szükségességét. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 137
Britta Thomsen
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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 képviselt alkotások vagy egyéb 
teljesítmények, a közvetlenül vagy 
képviseleti megállapodás alapján általa 
kezelt jogok, továbbá a lefedett területek; 
illetve, amennyiben a közös jogkezelő 
szervezet tevékenységi köre miatt a szóban 
forgó művek vagy egyéb teljesítmények 
nem határozhatók meg, az általa képviselt 
művek vagy egyéb teljesítmények 
csoportjai, az általa kezelt jogok és a 
lefedett területek;

Or. en

Módosítás 138
Britta Thomsen

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 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; 
amennyiben a közös jogkezelő szervezet 
tevékenységi köre miatt az említett művek 
vagy egyéb teljesítmények nem 
határozhatók meg, a szervezet által 
képviselt művek vagy egyéb teljesítmények 
csoportjai, az általa kezelt jogok és a 
lefedett területek.
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Or. en

Módosítás 139
Amelia Andersdotter

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 az árva művek 
egyes megengedett felhasználási 
módjairól szóló 2012/28/EU irányelv 
rendelkezései szerint 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

A közös jogkezelő szervezethez nem tartozó jogtulajdonosoknak tudniuk kell ellenőrizni azt, 
hogy valamely művük nem szerepel-e az azonosítatlan művek jegyzékében. Továbbá ezen 
információ a felhasználók és a végső fogyasztók számára is hasznos. Az árva művekről szóló
irányelv rendelkezéseket tartalmaz azon helyzetek kezelésére vonatkozóan, amikor a 
jogtulajdonosok nem lelhetők fel. Az összehangolt szerzői jogi politika biztosítása érdekében 
ezt az irányelvet meg kell említeni a szövegben.

Módosítás 140
Rolandas Paksas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a felhasználók – a hatékony 
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jogkezelés érdekében – díjmentesen, 
elektronikus formában teljes körű, pontos 
információkat bocsátanak a közös 
jogkezelő szervezetek rendelkezésére, 
amelyek a mű vagy egyéb teljesítmény 
használata és a megfelelő jogtulajdonos 
azonosításához szükségesek.

Or. en

Módosítás 141
Jürgen Creutzmann

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:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. en

Módosítás 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 lehetőség szerint 
nyilvánosan elérhető és kereshető 
felületeken nyilvánosságra hozza a 
következő információkat:

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell az elektronikus hálózatok kölcsönös átjárhatóságát. [A CULT bizottság 
véleménytervezetével összhangban.]
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Módosítás 143
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az általános engedélyezési szerződések 
és az alkalmazandó díjszabások;

Or. en

Indokolás

Az árképzés és a feltételek terén fennálló átláthatóság alapvető fontosságú az engedélyezési 
piacon megvalósuló hatékony árképzés és alku szempontjából. [A CULT bizottság 
véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 144
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A repertoárra vonatkozó nyílt tájékoztatás a jogtulajdonosok, a felhasználók és a fogyasztók 
számára egyaránt kulcsfontosságú. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 145
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közös jogkezelő szervezetek 
biztosítják, hogy az (1) bekezdés 
ab) pontjával összhangban a repertoárra 
vonatkozó információk pontosak, és 
azokat rendszeresen naprakésszé teszik. E 
tekintetben különösen azt biztosítják, hogy 
a lejáró védelmi idejű művekkel 
kapcsolatos információk pontosak, és 
azokat rendszeresen frissítik, valamint 
hogy azokat a nyilvánosság számára 
elérhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

Az arra vonatkozó pontos tájékoztatás, hogy egy adott mű szabadon felhasználhatóvá válik, 
fontos a nagyközönség számára. [A CULT bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 146
Amelia Andersdotter

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 működő közös jogkezelő 
szervezetek megfeleljenek az e címben 
foglalt követelményeknek, amikor a 
zeneművek online jogaira vonatkozó, több 
területre érvényes engedélyeket adnak ki.

Or. en

Indokolás

A cikk szövegének összhangban kell állnia a 2. cikk módosításaival.
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Módosítás 147
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A zeneművek e cím hatálya alá 
tartozó online jogainak kategóriája nem 
teszi lehetővé a sokszorosítás 
(mechanikus) és a nagyközönséghez való 
eljuttatás jogának elkülönítését.

Or. en

Indokolás

Az engedélyek külön mechanikus és előadói jogokra való felosztásának online környezetben 
nem sok értelme van. A jogok ilyen feldarabolása többletköltséget jelent a felhasználóknak, és
növeli a tranzakciós költségeket. Ennek orvoslása fontos az egységes európai digitális piac 
versenyképessége szempontjából, mivel a szóban forgó felosztás más nagyobb globális 
piacokra nem ró terhet.

Módosítás 148
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) képes legyen a több területre érvényes 
engedéllyel engedélyezni kívánt 
zeneművek sokszorosítási (mechanikus) és 
eljuttatási (előadói) jogának együttes 
nyújtására.

Or. en

Indokolás

Az engedélyek külön mechanikus és előadói jogokra való felosztásának online környezetben 
nem sok értelme van. Ez a felosztás többletköltséget jelent a felhasználóknak, és növeli a 
tranzakciós költségeket.
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Módosítás 149
Amelia Andersdotter

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

Nem szabad a közös jogkezelő szervezeteknek általános hatáskört biztosítani az információk 
„ismételt felhasználásának" korlátozására, ami fontos és alapvető emberi jog.

Módosítás 150
Amelia Andersdotter

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. 

(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, valamint 
felhasználók 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, illetve felhasználók
magalapozott bizonyítékok alapján úgy
vélik, hogy az adatok vagy az információk 
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Amennyiben az említett igények 
kellőképpen megalapozottak, a közös 
jogkezelő szervezet biztosítja az adatok 
vagy az információ késedelem nélküli 
kijavítását.

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 felhasználóknak, jelen esetben tipikusan az online zeneszolgáltatóknak, jogos érdeke 
fűződik a közös jogkezelő szervezet által szolgáltatott információk pontosságához. Ezért a 
felhasználókat is fel kell venni a kifogásolási joggal rendelkezők közé. 

Módosítás 151
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös jogkezelő szervezet 
figyelemmel kíséri, hogyan használja fel
az általa képviselt zeneművek online jogait 
az az online zeneszolgáltató, amelynek 
részére több területre érvényes engedélyt 
biztosított e jogokra.

(1) A közös jogkezelő szervezet 
megállapodik az online zeneszolgáltatóval 
az általa képviselt zeneművek online 
jogainak azon online zeneszolgáltató általi 
felhasználására vonatkozó információk 
szolgáltatásáról, amelynek részére több 
területre érvényes engedélyt biztosított 
e jogokra.

Or. en

Indokolás

A „figyelemmel kíséri” kifejezés technikai felügyeletként értelmezhető, ami egyes online 
szolgáltatások esetében nem igazán működik.

Módosítás 152
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
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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 
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.

(2) A közös jogkezelő szervezet a 15a. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően
lehetőséget kínál arra, hogy az online 
zeneszolgáltatók elektronikus úton 
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

Indokolás

A (18) és (27) preambulumbekezdés módosításai, valamint a 15a. cikk szerint. [Az IMCO
bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 153
Amelia Andersdotter

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.
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Or. en

Indokolás

A (18) és (27) preambulumbekezdés módosításai, valamint a 15a. cikk szerint. [Az IMCO
bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 154
Amelia Andersdotter

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 
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.

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

Indokolás

Minden olyan érintett jogalanyt le kell fedni, amely hasznot húz a párhuzamos számlázásból.

Módosítás 155
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felméri, hogy az EUMSZ 
101. cikke (3) bekezdésének végrehajtása 
érdekében szükség van-e a képviseleti 
megállapodásokra és az online jogokkal 
kapcsolatos egyesülésekre, az 
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információcserére és a közös jogkezelő 
szervezetek közötti együttműködés más 
formáira vonatkozó ágazatspecifikus 
szabályokra, amelyek célja több területre 
és repertoárra érvényes engedélyek 
kiadása és kezelése és/vagy egységes vagy 
kölcsönösen elfogadható díjszabások és 
feltételek megállapítása ezen engedélyekre 
vonatkozóan, és erről jelentést tesz az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek együttműködését ösztönözni kell, ehhez azonban jogbiztonság 
szükséges az alkalmazandó versenyjogi szabályok tekintetében. Annak veszélye, hogy az 
együttműködés miatt antitrösztvizsgálatok indulnak, jelentősnek tűnik, ezért azt pontosítani 
kell.

Módosítás 156
Amelia Andersdotter

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 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 gazdasági 
szempontból valamennyi érintett fél 
számára elfogadható, ésszerű mértékű 
haszonkulcsot.

Or. en

Indokolás

Versenyhelyzetben, ahol különböző méretű, különböző repertoárral rendelkező és különböző 
költségszintű – azaz az egy tagra számított fix költség, amit fedezniük kell, eltérő – közös 
jogkezelő szervezetek vesznek részt, nagy gondot kell fordítani a szervezetek közötti 
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tranzakciókra vonatkozó haszonkulcs megállapítására.

Módosítás 157
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
egyetértése nélkül nem zárja ki a felkérő 
szervezet repertoárját az engedélyezett 
repertoárból.

Or. en

Indokolás

A módosítás megegyezik az előadó 25. sz. módosításával, azaz megváltoztatja a módosítás 
helyét, miközben megtartja a 29. cikk (3) bekezdésére vonatkozó eredeti bizottsági javaslatot. 
E javasolt cikk és módosítás azt hangsúlyozza, hogy a kis- és közepes közös jogkezelő 
szervezetek repertoárját megfelelő módon védeni kell annak érdekében, hogy teljes mértékben 
hozzájáruljanak az európai kulturális sokszínűség fejlesztéséhez és előmozdításához, és a 
határokon átnyúló online zene európai engedélyezése során egyenlő bánásmódban 
részesüljenek.

Módosítás 158
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
A rádió- és televíziós műsorokhoz 
szükséges online zenei jogokra vonatkozó 
eltérés
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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.

Or. en

Indokolás

A szöveg a 2. cikkbe (Hatály) került át.

Módosítás 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

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

Indokolás

A fokozott egyértelműség és a (35) preambulumbekezdéssel való összhang megteremtése 
érdekében a műsorszolgáltatói kedvezménynek az előzetes bemutatókra is vonatkoznia kell. 
[Az IMCO bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 160
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vitarendezés felhasználók számára A felhasználókkal fennálló viták 
rendezése

Or. en

Módosítás 161
Amelia Andersdotter

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, 
a díjszabások kiszámítására és az engedély 
megadásának esetleges visszautasítására 
vonatkozó vitáikkal a felek egy független 
és pártatlan vitarendező testülethez 
fordulhassanak.

Or. en
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Indokolás

A díjszabások kiszámításának módja gyakran vitát eredményez, ezért hasznos kifejezetten 
rögzíteni, hogy a vitarendezés a kiszámításra is vonatkozik. A bírósági eljáráshoz való jogot a 
(2) bekezdés tartalmazza, ezért itt nem szükséges megismételni.

Módosítás 162
Eija-Riitta Korhola

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 vagy a feltételeinek való 
megfelelésre vonatkozó vitáikkal a felek 
bírósághoz, adott esetben pedig egy 
független és pártatlan vitarendező 
testülethez fordulhassanak. A tagállamok 
biztosítják, hogy e vitarendezési testületek 
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
kérdésekre szakosodott testületek, és 
döntéseiket a 15. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott kritériumok alapján hozzák 
meg.

Or. en

Módosítás 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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.
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Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a vitarendezésért folyamodó kisebb szereplők számára egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak, az adminisztratív költségeknek ésszerűnek kell lenniük. [Az 
IMCO bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 164
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a felhasználók e cikk 
értelmében vitarendezést kezdeményeznek, 
az eljárás folyamán az alábbiakat 
kötelesek megfizetni a közös jogkezelő 
szervezet részére:
a) a szóban forgó felhasználásra 
vonatkozóan korábban megállapított 
díjszabás, ha van ilyen;
b) a vitarendezési testület által 
meghatározott nem előzetes, ideiglenes 
havi kifizetés, amelyet akkor állapítanak 
meg, ha a szóban forgó felhasználás 
tekintetében nincs korábban megállapított 
díjszabás.

Or. en

Módosítás 165
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közös jogkezelő szervezetek vagy adott 
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esetben a felhasználók a testület 
döntésének meghozatalát követő 30 napon 
belül megfizetik a teljesített kifizetések és 
az illetékes testület által megállapított új 
díjszabás közötti különbözetet.

Or. en

Módosítás 166
Amelia Andersdotter

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

Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek közötti, a feldolgozási kapacitással és a repertoár 
átláthatóságával kapcsolatos vitáknak is a vitarendezés hatálya alá kell tartozniuk. [Az IMCO
bizottság véleménytervezetével összhangban.]

Módosítás 167
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
ha az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések nem 
teljesülnek, illetékes hatóságaik megfelelő 
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket hozhatnak és biztosítják, 
hogy alkalmazásuk megtörténjen. A 
szankcióknak és intézkedéseknek 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha az 
ezen irányelv átültetése során elfogadott 
nemzeti jogszabályi rendelkezések nem 
teljesülnek, az illetékes hatóságok 
megfelelő szankciókat állapíthatnak meg a 
közös jogkezelő szervezetekkel szemben, és 
megfelelő intézkedéseket hozhatnak. A 
szankcióknak és intézkedéseknek 
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hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

hatékonyaknak és arányosaknak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 168
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
ha az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések nem 
teljesülnek, illetékes hatóságaik megfelelő 
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket hozhatnak és biztosítják, 
hogy alkalmazásuk megtörténjen. A 
szankcióknak és intézkedéseknek 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(1) A tagállamok kijelölik vagy létrehozzák 
a területükön székhellyel rendelkező közös 
jogkezelő szervezetek folyamatos nyomon 
követését végző illetékes hatóságokat. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy ha 
az ezen irányelv átültetése során elfogadott 
nemzeti rendelkezések nem teljesülnek, 
illetékes hatóságaik megfelelő 
közigazgatási szankciókat és 
intézkedéseket hozzanak és biztosítják, 
hogy alkalmazásuk megtörténjen. A 
szankcióknak és intézkedéseknek 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Ahol korábban nem jelöltek ki vagy nem hoztak létre illetékes hatóságokat, a tagállamoknak 
ezt meg kell tenniük. A módosított szöveg határozottabb végrehajtást jelez. [A CULT bizottság 
véleménytervezetének megfelelően.]

Módosítás 169
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés
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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 működő 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

A cikk szövegének összhangban kell állnia a 2. cikk módosításaival.


