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BEVEZETÉS

A) Az előadó célkitűzései

A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak 
belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat két részre osztható.

Az első rész (az I., a II. és a IV. cím) meghatározza a szerzői és szomszédos jogok közös 
jogkezelő szervezetek általi kezelése megfelelő működésének biztosításához szükséges 
követelményeket. A második rész (a III. cím és a IV. cím 36. és 40. cikke) célja, hogy online
felhasználásuk érdekében elősegítse a zeneművek szerzői jogainak több területre érvényes 
engedélyezését. 

Az előadó három célkitűzése a következő: először is a művészek érdekeinek hathatósabb 
védelme és az Európai Unió kulturális sokféleségének megőrzése. Másodszor a fogyasztó 
érdekében a közös jogkezelő szervezetek és a kereskedelmi felhasználók közötti kapcsolatok 
optimalizálása. E két célkitűzés az irányelv első részéhez kapcsolódik. Végül a harmadik 
célkitűzés, hogy az engedélyezés egyszerűsítése és a költségek csökkentése révén 
megerősítsék a közös digitális piacot, ezzel segítve elő a zeneművek új online 
szolgáltatásainak több területre kiterjedő alapon való fejlődését. 
A munkadokumentum elkészítését megelőzően az előadó széles körű konzultációt folytatott 
az érdekelt felekkel, amelyet az elkövetkező hónapokban is folytatni fog. Az előadó ügyel 
arra, hogy valamennyi érdekelt fél jogos aggodalmait megfelelően figyelembe vegye, 
ugyanakkor a dokumentumban később bemutatottaknak megfelelően az első és a harmadik 
célkitűzés egyidejű érvényesítése nem mindig egyszerű, és végrehajtásukkor olykor az 
egyiket előnyben kell részesíteni a másikkal szemben.

B) A tagállami és ágazati gyakorlatok közötti eltérések: a tényleges helyzet figyelembevétele

A közös jogkezelő szervezetek hagyományosan nemzeti alapon létrehozott és szerveződő 
entitások. Ez az irányelv az első olyan európai uniós jogszabály, amely e szervezetek 
megfelelő működéséhez szükséges követelmények egymáshoz közelítését célozza. A 
tagállamokban ugyanis számos különböző rendszer és gyakorlat működik. 

E valós helyzet figyelembevételéhez biztosítani kell, hogy a jogszabályszövegben 
megállapított követelmények tiszteletben tartsák a szubszidiaritás elvét, és ne gátolják a 
tagállamokat olyan szabályok megalkotásában vagy elfogadásában, amelyek a közös 
jogkezelő szervezetek megfelelő irányításának és átláthatóságának magasabb szintjéről 
rendelkeznek. Más szavakkal, az irányelvnek a harmonizáció minimális szintjét kell 
biztosítania. Az irányelv ezenfelül nem érintheti a nemzeti gyakorlatok, például a kiterjesztett 
hatályú közös engedélyezési rendszerek fennmaradását.

E gondolatmenetet továbbfűzve az irányelv első része valamennyi ágazat közös jogkezelő 
szervezeteire alkalmazandó. Következésként biztosítani kell, hogy az irányelvben foglalt 
követelmények ne csupán a zenei ágazatra, hanem a reprográfiára, az audiovizuális ágazatra 
stb. nézve is helytállóak legyenek.
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Az előadó végül alaposabban meg kívánja vizsgálni a 2006/123/EK irányelvre (az ún. 
„szolgáltatási irányelv”) való hivatkozás következményeit.
Ezen általános megfontolásokat követően az említett három célkitűzés megvalósítása 
érdekében az előadó megjegyzéseket kíván fűzni az irányelvtervezet egyes konkrét 
pontjaihoz.

Első célkitűzés: A művészek érdekeinek védelme és a kulturális sokféleség megőrzése 

A jogtulajdonosok érdekeinek védelméhez a közös jogkezelő szervezeteknek jobban kell 
működniük – a tagok érdekeinek tiszteletben tartása mellett – és átláthatóan kell kezelniük a 
szerzői jogokból származó bevételeket. E két feltétel biztosítja az üzleti sikerekben részesülő 
személyeken túl valamennyi alkotó megfelelő díjazását, ami hozzájárul a kulturális sokféleség 
megőrzéséhez.

Az előadó a következő pontosításokat kívánja tenni:

először is, módosítani kell a „közös jogkezelő szervezet” kifejezésnek a 3. cikk a) pontjában 
foglalt fogalommeghatározását. Többek között gondoskodni kell arról, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek leányvállalatainak is ugyanazoknak a követelményeknek kelljen 
megfelelniük.

Emellett az előadó véleménye szerint a javaslat nem veszi kellőképpen figyelembe a piaci 
valóságot és az olyan kereskedelmi társaságok vagy ügynökök meglétét, amelyek/akik 
hasonló jogkezelő tevékenységet folytatnak és a közös jogkezelő szervezetek konkurensei. E 
jogi vagy természetes személyekre a különleges jellemzőikhez igazított kötelezettségeket kell 
megállapítani.
A közös jogkezelő szervezet megbízásának szabadsága és ésszerű határidő mellett a megbízás 
felmondásának lehetősége a másik olyan fontos elv, amely megerősíti a jogtulajdonosok 
helyzetét (5. cikk). Az előadó támogatja e rendelkezést, azonban két megjegyzést kíván tenni. 
Először is, e két elvet nem szabad visszaélésszerűen alkalmazni. 
Valamennyi alkotó védelme érdekében el kell kerülni azt a helyzetet, amikor neves művészek 
visszavonják a legkisebb költséggel járó kezelési megbízást, és kizárólag a legbonyolultabb 
jogok kezelését hagyják e szervezetek kezében.
Ez a gyakorlat ugyanis veszélybe sodorhatja a közös jogkezelő szervezetek feladatának 
hatékony ellátását.1 Másodszor, a jogok fokozott felaprózódása várhatóan megnehezíti a több 
területet és repertoárt lefedő engedélyek kiadásához szükséges repertoár-összevonást. Amint 
arra a bevezetésben már említésre került, a célkitűzéseket megfelelően ki kell egyensúlyozni 
egymással.

Az előadó kifejezi, hogy általában előnyben részesíti a kezelési megbízások kizárólagosságát, 
mivel tisztában van azzal, hogy egyes ágazatokban – például az audiovizuális ágazatban – e 
kifejezés alatt az ugyanazon terjesztési eszközre vonatkozó jogok összességét kell érteni. A 
kezelési megbízások kizárólagossága nemcsak az alkotók többségét, hanem a kereskedelmi 
felhasználókat is védi. Ez utóbbiak nagyobb jogbiztonsággal rendelkeznek, és csökken annak 

                                               
1 A Bíróság által a C-127/73. sz., BRT/Sabam ügyben hozott ítélet; lásd még e tekintetben Banghalter&Homen 
Christo kontra Sacem ügyben 2002. augusztus 12-én hozott COMP/C2/37.219. sz. határozatot.
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kockázata, hogy számukra ugyanazon jogok használatáért többszörös díjat számítsanak fel.

Az előadó támogatja azokat a rendelkezéseket, amelyek arra ösztönzik a jogtulajdonosokat, 
hogy aktívan vegyenek részt a közös jogkezelő szervezetek működésében és ellenőrzésében. 
A közös jogkezelő szervezetek nemzeti szintű szervezeti modelljeinek tiszteletben tartása 
mellett ténylegesen meg kell őrizni a közgyűlés központi szerepét a határozathozatali és 
ellenőrzési rendszerben1. A megfelelő irányítás emellett gyors határozathozatalt feltételez, 
ezért az alapokmány egyes határozatok meghozatalát a felügyeleti funkciót ellátó szervre 
ruházhatja. Ezenfelül ha a különböző jogtulajdonosi kategóriák egy közös jogkezelő szervezet 
tagjai, az összeférhetetlenség elkerülése érdekében biztosítani kell arányos képviseletüket. A 
jobb irányítás további feltétele, hogy ezt az egyensúlyt a szervezetek szervezetében és 
működésében is tiszteletben tartsák. Ezért az irányelvjavaslatban bizonyos kiigazításokat kell 
tenni, például a 7. cikk (8) bekezdésében, amely szerint 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 tagok csak az 
ugyanabba a kategóriába tartozó személyt jelölhetnének ki. 

A szerzői jogokból származó bevételek kezelésével foglalkozó 10. cikk kétségtelenül az 
alkotói érdekeket védő egyik legfontosabb rendelkezés. A közös jogkezelő szervezetek bevett 
gyakorlata az összegek folyamatos elosztás melletti elhelyezése. Ez a gyakorlat önmagában 
nem kifogásolható, ha az elhelyezésről szóló határozatokat az erre feljogosított szervek 
átlátható módon hozzák meg, és a szóban forgó közös jogkezelő szervezet a bonus pater 
familias gondossági kötelességnek megfelelően jár el. Az ilyen elhelyezésekből származó 
pénzügyi termékek felhasználása tekintetében az előadó úgy véli, hogy ezeket az összegeket 
főszabály szerint vissza kell fizetni a tagoknak. A közös jogkezelő szervezetek számára 
biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy ezeket az összegeket a kezelési költségekre fordítsák, 
miután konzultációt folytattak a közös jogkezelő szervezet tagjainak közgyűlésével, amely a 
szavazatok többségével a jóváhagyását adta. 

A jogosultakat megillető összegek elosztása tekintetében az előadó megvizsgálja, hogy a 
12. cikk első bekezdése szerinti határidő („12 hónappal a jogokból származó bevétel 
beszedése szerinti pénzügyi év végét követően”) nem rövidíthető-e le. Az összegek 
felhasználási keretének meghatározása érdekében felül kell továbbá vizsgálni a 12. cikk (2) 
bekezdésének jelenlegi megfogalmazását, amelynek értelmében a közös jogkezelő szervezet 
dönthet az 5 éves határidőn belül el nem osztott összegek felhasználásáról, ha a 
jogtulajdonosok nem érhetők el.

Annak érdekében, hogy a közös jogkezelő szervezetek tiszteletben tartsák a – különösen az 
összegek elosztásával kapcsolatos – kötelezettségeiket, a kereskedelmi felhasználóknak 
késedelem nélkül tájékoztatniuk kell őket minden lényeges információról. Az előadó ezért 
sajnálattal állapítja meg, hogy a 18. cikk nem állapít meg semmilyen kötelezettséget a 
kereskedelmi felhasználók számára a közös jogkezelő szervezetekkel szemben.

Második célkitűzés: a közös jogkezelő szervezetek és a kereskedelmi felhasználók közötti 

                                               
1 A 8. cikk szerinti felügyeleti funkciókat egyes tagállamokban az igazgatótanács gyakorolja. Nem kell előírni 
külön szerv létrehozását.
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kapcsolatok optimalizálása a fogyasztók érdekében 

A III. cím kizárólag online zenei ágazatra vonatkozó rendelkezéseitől függetlenül a közös 
jogkezelő szervezetek és a kereskedelmi felhasználók között az engedélyezés terén fennálló 
kapcsolatok optimalizálása érdekében a II. és IV. cím egyes cikkeit pontosítani kell, felül kell 
vizsgálni és ki kell bővíteni.

Az előadó megállapítja, hogy a közös jogkezelő szervezetek és a kereskedelmi felhasználók 
közötti jogviták azokban az országokban sem kevésbé gyakoriak, amelyek a közös jogkezelő 
szervezetek előzetes engedélyezéséről (prior authorisation) vagy a közös jogkezelő 
szervekkel szembeni szerződéskötési kötelezettségről rendelkeznek. Ezzel ellentétben az 
engedélyezésről szóló 15. cikk alapvető jelentőségű e tekintetben.

A 15. cikknek a használati engedélyek díjszabásával foglalkozó (2) bekezdésének 
megfogalmazása több nehézséget okoz, mint amennyi kérdésre választ ad. Egyrészt az 
önkéntes használati engedélyek tekintetében az „átruházott jogok gazdasági értékének” 
fogalma túl homályos és zavart keltő, és azt a Bíróság joggyakorlata sem vette át teljes 
mértékben. Emellett a közös jogkezelő szervezeteknek nyilvánosságra kellene hozniuk 
díjszabási politikájukat. Az előadó véleménye szerint ennek a politikának objektív, valamint 
egyértelmű és átlátható kritériumokon kell alapulnia, és azt még az előtt nyilvánosságra kell 
hozni, hogy bármilyen átruházásra sor kerülne, valamint adott esetben a 39. szerinti illetékes 
nemzeti hatóság ellenőrzése alá kell vonni. A díjszabási politika nem sértheti a közös 
jogkezelő szervezetek azon lehetőségét, hogy a kereskedelmi felhasználókra eltérő díjszabást 
alkalmazzanak, különösen új üzleti modell esetén. Másrészt bizonyos esetekben az 
engedélyezés nem önkéntes. Következésként egyértelműen el kell ismerni a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy a díjszabást jogszabályban állapítsák meg. 

Emellett a közös jogkezelő szervezeteknek ésszerű határidőn belül eleget kell tenniük a 
kereskedelmi felhasználók használati engedéllyel kapcsolatos felkéréseinek. 

A jogviták rendezésével kapcsolatban az előadó az alternatív vitarendezési módok 
jelentőségét hangsúlyozza a jogviták ésszerű határidőkön belül és ésszerű költségek mellett 
való megoldásában. Az előadó megvizsgálja e rendelkezések bővítésének különböző opcióit. 
Ezenkívül a nem ugyanabban a tagállamban lakóhellyel rendelkező felek közötti jogvita 
esetén pontosítani kell az alkalmazandó jogot és a hatáskörrel rendelkező bíróságot. 
Pontosítani kell továbbá, hogy az irányelv nem kötelezi a tagállamokat új bíróság 
létrehozására. 

Végül a 39. cikk utal az illetékes hatóságokra, amelyek feladata az irányelv alkalmazásának 
felügyelete az egyes tagállamokban. A tagállamok nem kötelezhetők új ellenőrző hatóságok 
létrehozására. E hatóságoknak ugyanakkor kellő mértékben függetlennek kell lenniük, 
humán- és pénzügyi erőforrásokkal kell rendelkezniük és hatékony ellenőrzést kell 
gyakorolniuk a közös jogkezelő szervezetek felett.

Harmadik célkitűzés: az egységes digitális piac megerősítése az uniós polgárok 
érdekében

Az irányelvjavaslat III. címe a zeneművek online felhasználására korlátozódik. Az előadó 
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támogatja az Európai Bizottság azon választását, hogy e második részt a zenei ágazatra 
korlátozza. A többi ágazat, például az audiovizuális ágazat felépítése és szükségletei teljesen 
mások, és adott esetben más kezdeményezéseket igényelnek. Az előadó javaslata szerint a 
beágyazott zeneművek felhasználása tekintetében (33. cikk) a műsorszolgáltatókat teljes 
mértékben ki kell zárni a III. cím hatálya alól. Az online szolgáltatásokat kínáló 
szolgáltatókkal ellentétben a műsorszolgáltatók alapvetően a hozzájuk térben közeli 
személyeket szólítják meg.

Az előadó mindig is azt a véleményt képviselte, hogy a belső piacon a legnagyobb nehézséget 
nem a több területre érvényes engedélyek odaítélése, hanem a globális repertoár ismételt 
összevonása jelenti annak érdekében, hogy több területre és több repertoárra kiterjedő 
engedélyeket adjanak ki egy vagy több „belépési ponton”.

A versenyszabályok alkalmazása megakadályozza, hogy az Unióban egyablakos ügyintézési 
rendszert (one stop shop) alakítsanak ki. Ezenkívül a „származási ország” elvének1
alkalmazásával kombinált, kiterjesztett hatályú engedélyezési mechanizmus kialakítása sem 
jelent megfelelő választ a kereskedelmi felhasználók legfőbb aggodalmára, azaz a repertoárok 
ismételt összevonására. Ezért a legmegfelelőbb megoldásnak az tűnik, hogy kiválasztják 
azokat a közös jogkezelő szervezeteket, amelyek egyszerre jogosultak a több területre 
érvényes engedélyek kiadására (21. cikk), és kötelesek a többi szervezet repertoárjának 
képviseletére (29. cikk).

Az előadó által széles körben folytatott konzultációból kiderült többek között az, hogy a 
résztvevők2 bíznak a globális műsorszám-adatbázis (global repertoire database)
létrehozásában. Tagadhatatlan, hogy egy pontos, teljes körű és naprakész adatbázis 
rendelkezésre állása megkönnyítené a több területre és repertoárra kiterjedő engedélyezést. 

Amint arra korábban rámutattam, előnyben kell részesíteni az irányelv egyik vagy másik 
célkitűzését, mivel a végrehajtásuk ellentmondásokhoz vezethet. E tekintetben egyes érintett 
felek kifejezték azon aggodalmukat, hogy a repertoárok összevonása és esetleges „hubok” 
(csomópontok) létrejötte kizárólag az angol-amerikai repertoár számára lenne kedvező, és 
sértené a helyi repertoárokat és a kulturális sokféleséget. Az előadó erre a pontra külön 
figyelmet fog fordítani. 

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy Európában jelenleg több mint 250 olyan internetes oldal 
működik, amelyek online zeneszolgáltatásokat kínálnak, és e kínálatok közül szinte egyik sem 
szorítkozik az angol-amerikai repertoárra3. Ezenkívül az online zeneszolgáltatásokat kínáló 
szolgáltatók, akikkel a konzultáció során találkoztam, rámutattak arra, hogy szolgáltatásaik 
megkezdéséhez globális repertoárra vagy nagyon változatos repertoárra van szükségük.

Az irányelv különböző célkitűzései közötti egyensúly megóvásának gondolatmenetét 
továbbfonva az előadó külön figyelmet fog fordítani arra, hogy a 29. cikk szerinti „must 
                                               
1 A vezetékes és műholdas sugárzásról szóló 93/83/EGK irányelvhez hasonlóan.
2 Közös jogkezelő szervezetek, kiadók és kereskedelmi felhasználók.
3 http://www.pro-music.org/index.php
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carry” kötelezettséget úgy fogalmazzák meg, hogy az teljes mértékben tiszteletben tartsa a 
kulturális sokféleség megőrzésének célkitűzését. Fontolóra vehető továbbá, hogy a több 
területre érvényes engedélyeket odaítélő közös jogkezelő szervezetek hozzájáruljanak azon 
tagállamok kulturális sokféleségének fejlesztéséhez és finanszírozásához, amelyek 
repertoárjait képviselik.


