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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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 javaslatról
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0372),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
50. cikke (2) bekezdésének g) pontjára, valamint 53. és 62. cikkére, amelyek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0183/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a francia Szenátus, a luxemburgi Képviselőház, a lengyel Országgyűlés és a 
svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási 
aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint 
a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

                                               
1 HL C 44., 2013.2.15., 104. o.
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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 
figyelembe kell vennie a kulturális 
szempontokat.

(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.

Or. fr
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Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 167. cikke értelmében az
Európai Uniónak tevékenységei során 
figyelembe kell vennie a kulturális 
sokszínűséget, és hozzá kell járulnia a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe 
helyezve a közös kulturális örökséget. A 
közös jogkezelő szervezetek fontos 
szerepet játsszanak a kulturális 
sokszínűség előmozdításában és 
védelmében. 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.

Or. fr

Módosítás 3
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 

törölve
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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.

Or. fr

Indokolás

Ezen irányelv célja a közös jogkezelő szervezetek működésének és átláthatóságának javítása 
és a több területre érvényes engedélyek kiadásának megkönnyítése. Következésképpen e 
szövegnek a 2006/123/EK irányelv alkalmazási körével összefüggő kérdésekre nem kell 
kitérnie.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ezen irányelv nem sérti a tagállamok 
azon jogát, hogy olyan szabályokkal 
rendelkezzenek vagy olyan szabályokat 
fogadjanak el, amelyek a közös jogkezelő 
szervezetek megfelelő irányítása és 
átláthatósága tekintetében az ezen
irányelv II. címében előírtnál magasabb 
szintet írnak elő.

Or. fr

Indokolás

E tárgyban ez az első jogalkotási javaslat. A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a közös jogkezelő szervezetek irányítására és 
átláthatóságára vonatkozóan szigorúbb szabályokat fogadjanak el.
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Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamok jogkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseit, így például a kiterjesztett 
közös engedélyezést és a képviselet vagy az 
átruházás törvényi vélelmét, feltéve, hogy 
e rendelkezések összeegyeztethetők az 
uniós joggal és az Unió és a tagállamok 
nemzetközi kötelezettségeivel.

Or. fr

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) Ezen irányelv nem sérti a munkaadók 
és a munkavállalók egyesülési 
szabadságát, az érdekeik védelmét ellátó 
tetszőleges szakmai szervezetek és 
szakszervezetek létrehozására vonatkozó 
jogukat és a nemzeti jognak megfelelően a 
tárgyalásra és kollektív szerződések 
megkötésére vonatkozó jogukat.

Or. fr

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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előnyeiből, valamint a jogaik 
gyakorlásának szabadságát érintő 
hátrányok elkerülése érdekében a közös 
jogkezelő szervezetek létesítő okirataiba 
megfelelő biztosítékokat kell foglalni. 
Ezenkívül a 2006/123/EK irányelvvel 
összhangban a közös jogkezelő 
szervezetek a kezelési szolgáltatásaik 
nyújtása során nem alkalmazhatnak 
közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetést a jogtulajdonosok 
között azok állampolgársága, lakóhelye 
vagy székhelye alapján.

Or. fr

Indokolás

Ezen irányelv célja a közös jogkezelő szervezetek működésének és átláthatóságának javítása 
és a több területre érvényes engedélyek kiadásának megkönnyítése. Következésképpen e 
szövegnek a 2006/123/EK irányelv alkalmazási körével összefüggő kérdésekre nem kell 
kitérnie.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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. A közös 
jogkezelő szervezetek közgyűlésének meg 
kell határoznia azokat a jogokat, 
jogcsoportokat, alkotásokat, 
alkotástípusokat és egyéb teljesítményeket, 
amelyeket a szervezetek kezelhetnek. A 
közgyűlésnek a döntéshozatal során 
figyelembe kell vennie a jogtulajdonosok 
azon egyéni szabadságát, hogy alkotásaik 
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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.

felett rendelkezzenek és megválasszák azt 
a szervezetet, amely jogaik közös kezelését 
ellátja, az érintett kulturális ágazat 
sajátosságait és a jogtulajdonosok azon 
szükséges kötelezettségvállalásait, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a közös 
jogkezelő szervezet hatékonyan ellássa 
feladatát. Végül pedig ez az irányelv nem 
sértheti azt, hogy a jogtulajdonosok a 
jogaikat egyénileg kezeljék, beleértve a 
nem kereskedelmi felhasználásokat is.

Or. fr

Indokolás

Érvényesíteni kell azt az elvet, miszerint a jogtulajdonosok egyéni szabadságában áll 
megválasztani azt a közös jogkezelő szervezetet, amely jogaikat kezelni fogja. E szabadság 
ugyanakkor nem segítheti elő a jogok nagymértékű felaprózódását. Ezenkívül, mivel az 
irányelv II. címe valamennyi ágazatra vonatkozik, figyelembe kell venni az érintett kulturális 
ágazat sajátosságait.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A jogtulajdonosok részéről adott 
megbízás nem követelmény, amennyiben a 
jogkezelést a nemzeti jog előírja.

Or. fr

Indokolás

Egyes nemzeti jogok előírják bizonyos jogok vagy jogcsoportok kötelező közös jogkezelését. 
Az irányelvnek figyelembe kell vennie ezt a gyakorlatot. Ezekben az esetekben a 
jogtulajdonosok részéről adott megbízást nem lehet megkövetelni.
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Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Biztosítani kell annak a lehetőségét, 
hogy a jogtulajdonosok könnyen 
visszavonhassák a jogaikat vagy 
jogkategóriáikat a közös jogkezelő 
szervezettől, és azok egészét vagy egy 
részét egy másik közös jogkezelő 
szervezetre vagy más szervezetre bízhassák 
vagy ruházhassák át, a közös jogkezelő 
szervezet székhelye szerinti, illetve a 
jogtulajdonos székhelye, lakóhelye vagy 
állampolgársága szerinti tagállamtól 
függetlenül. A jogtulajdonosok nem 
gyakorolhatják e jogot túlzott módon, sem 
oly módon, amivel veszélyeztetik az 
érintett közös jogkezelő szervezet 
feladatainak hatékony ellátását. 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. fr

Indokolás

Biztosítani kell a visszavonáshoz való jogot. Ugyanakkor, amint azt az Európai Unió 
Bírósága jelzi, nem lehet veszélyeztetni a közös jogkezelő szervezetek feladatának ellátását, 
ami valójában azok valamennyi tagja érdekeinek védelmét jelenti.
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Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A tagok számára lehetővé kell tenni a 
közös jogkezelő szervezetek vezetésének 
figyelemmel kísérésében való részvételt. 
Ebből a célból a közös jogkezelő 
szervezeteknek létre kell hozniuk egy, a 
saját szervezeti felépítésüknek megfelelő 
felügyeleti funkciót, és lehetővé kell 
tenniük a tagok számára a felügyeleti 
feladatokat gyakorló testületben való 
képviseletet. A felügyeleti funkciót a 
nemzeti jognak megfelelően vagy egy 
speciális szervnek, például egy 
felügyelőbizottságnak, vagy az 
igazgatótanácsnak kell ellátnia.

Or. fr

Módosítás 12
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 

(18) Különösen fontos, hogy az
engedélyezés kereskedelmi feltételei és a 
jogok felhasználásának feltételei 
tisztességesek és 
megkülönböztetésmentesek legyenek, 
hogy a felhasználók a közös jogkezelő 
szervezet által képviselt műveket és egyéb 
védelem alatt álló teljesítményeket 
felhasználhassák, valamint biztosítható 
legyen a jogtulajdonosok díjazása. Az 
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folytassanak, és kötelesek objektív 
feltételek alapján megállapított 
díjszabásokat alkalmazni.

Európai Unió Bírósága több ízben állást 
foglalt a jogok felhasználásáért fizetendő 
díjazás mellett, következésképpen ezt az 
ítélkezési gyakorlatot jogszabályba kell 
foglalni. A közös jogkezelő szervezetek és 
a felhasználók jóhiszemű engedélyezési 
tárgyalásokat kell, hogy folytassanak. A 
közös jogkezelő szervezeteknek azonnal 
válaszolniuk kell a felhasználók kéréseire, 
és közölniük kell, hogy milyen 
információk szükségesek az engedélyezési 
feltételek felkínálásához. A közös 
jogkezelő szervezeteknek ésszerű 
határidőn belül – a kérelem átvételétől 
vagy a közös jogkezelő szervezetek által 
kért információk átvételétől számított 90 
napon belül – fel kell kínálniuk az 
engedélyt. Megfelelő díjszabást kell 
alkalmazni, és azt olyan objektív feltételek 
alapján kell kialakítani, amelyek tükrözik 
különösen a jogok üzleti kapcsolat során 
történő felhasználásának jellegét, 
kiterjedését és értékét. E feltételeket 
haladéktalanul közölni kell az érintett 
felhasználóval. 

Or. fr

Indokolás

Az előadó javasolja, hogy az Európai Unió Bíróságának a védelem alatt álló jogok 
felhasználásáért járó díjazásra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát foglalják jogszabályba. Az 
engedélyezés felgyorsítása és megkönnyítése érdekében az előadó ezenkívül javasolja a felek 
közötti tárgyalások határidők előírásával történő szabályozását.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A közös jogkezelő szervezetek 
feladatának megkönnyítése érdekében a 
felhasználók kötelesek ésszerű határidőn 
belül információt nyújtani a közös 
jogkezelő szervezetek által képviselt jogok 
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jogcsoportok, alkotások, 
alkotáskategóriák vagy egyéb 
teljesítmények felhasználásáról.

Or. fr

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jogtulajdonosok képesek legyenek 
figyelemmel kísérni a közös jogkezelő 
szervezeteik teljesítményét és 
összehasonlíthassák azokat, a közös 
jogkezelő szervezeteknek évente közzé kell 
tenniük egy átláthatósági jelentést, amely 
kifejezetten a közös jogkezelő szervezetek 
tevékenységére vonatkozó, 
összehasonlítható auditált pénzügyi 
információkat tartalmaz. Ezen felül a közös 
jogkezelő szervezetek évente kötelesek 
közzétenni egy olyan különleges jelentést 
is, amely a szociális, kulturális és oktatási 
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. E jelentéseket 
közzé lehet tenni más dokumentumok, 
például az éves beszámolók részeként, 
vagy önállóan. 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.

Or. fr
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Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A 2005/737/EK bizottsági ajánlás egy 
olyan új szabályozási környezetet 
támogatott, amely jobban alkalmas 
jogszerű online zeneszolgáltatások 
nyújtásával összefüggő szerzői és 
szomszédos jogok uniós szintű kezelésére. 
Felismerte, hogy a zeneművek online 
felhasználásának korában a kereskedelmi 
felhasználóknak engedélyezési 
szakpolitikára van szükségük, amely 
megfelel a mindenütt jelen lévő online 
környezet jellegzetességeinek, és amely 
több területre érvényes. Az ajánlás azonban 
– önkéntes jellegéből fakadóan – nem volt 
elegendő a zeneművek online jogainak 
széles körben több területre érvényes 
engedélyezésének ösztönzésére, és a több 
területre érvényes engedélyezés egyedi 
igényeinek megoldására.

(23) A 2005/737/EK bizottsági ajánlás egy 
olyan új szabályozási környezetet 
támogatott, amely jobban alkalmas 
jogszerű online zeneszolgáltatások 
nyújtásával összefüggő szerzői és 
szomszédos jogok uniós szintű kezelésére. 
Felismerte, hogy a zeneművek online 
felhasználásának korában a kereskedelmi 
felhasználóknak engedélyezési 
szakpolitikára van szükségük, amely 
megfelel a mindenütt jelen lévő online 
környezet jellegzetességeinek, és amely 
több területre érvényes. Az ajánlás azonban 
nem volt elegendő a zeneművek online 
jogainak széles körben több területre 
érvényes engedélyezésének ösztönzésére, 
és a több területre érvényes engedélyezés 
egyedi igényeinek megoldására.

Or. fr

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A közös jogkezelő szervezetek általi, 
több területre érvényes engedélyezés céljait 
és hatékonyságát nagy mértékben 
veszélyeztetné az, ha a jogtulajdonosok 
nem gyakorolhatnák a több területre 
érvényes engedélyek kiadására vonatkozó 
jogaikat abban az esetben, ha az a közös 
jogkezelő szervezet, amelyet felruháztak a 
jogaikkal, nem ad ki vagy ajánl több 
területre érvényes engedélyeket és nem 
kíván egy másik közös jogkezelő 
szervezetet sem megbízni ezzel a 

(32) A közös jogkezelő szervezetek általi, 
több területre érvényes engedélyezés céljait 
és hatékonyságát nagy mértékben 
veszélyeztetné az, ha a jogtulajdonosok 
nem gyakorolhatnák a több területre 
érvényes engedélyek kiadására vonatkozó 
jogaikat abban az esetben, ha az a közös 
jogkezelő szervezet, amelyet felruháztak a 
jogaikkal, nem ad ki vagy ajánl több 
területre érvényes engedélyeket és nem 
kíván egy másik közös jogkezelő 
szervezetet sem megbízni ezzel a 
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feladattal. Ezért fontos az, hogy ilyen 
helyzetben a jogtulajdonosok képesek 
legyenek saját maguk gyakorolni az online 
szolgáltatók által kért, több területre 
érvényes engedély kiadására vonatkozó 
jogukat, illetve ezt egy másik fél vagy 
felek útján tehessék meg anélkül, hogy
vissza kelljen vonni jogaikat a közös 
jogkezelő szervezettől.

feladattal. Ezért fontos az, hogy ilyen 
helyzetben a jogtulajdonosok képesek 
legyenek saját maguk gyakorolni az online 
szolgáltatók által kért, több területre 
érvényes engedély kiadására vonatkozó 
jogukat, illetve ezt egy másik fél vagy 
felek útján tehessék meg oly módon, hogy
a közös jogkezelő szervezetnek e jogok 
kezelésére adott megbízást felmondják, 
vagy e jogokat a közös jogkezelő 
szervezettől visszavonják.

Or. fr

Indokolás

Fenn kell tartani a jogosultságok kizárólagos jellegét.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az online piac érdekében az 
információhoz való hozzáférésre, az 
adatkezelésre, a számlázásra és a fizetési 
képességekre vonatkozó alapvető 
kötelezettségeknek vonatkozniuk kell 
minden olyan gazdálkodó egységre, amely 
egészben vagy részben közös jogkezelő 
szervezet tulajdonában áll, és amely 
zeneművek online jogaira vonatkozó, több 
területre érvényes engedélyeket kínál vagy 
ad ki.

(33) Az online piac érdekében a több 
területre érvényes engedélyek kiadására, 
az információhoz való hozzáférésre, az 
adatkezelésre, a számlázásra, a fizetési 
képességekre, a több területre érvényes 
engedélyezésről szóló, közös jogkezelő 
szervezetek közötti megállapodásokra, a 
másik közös jogkezelő szervezet 
képviseletére és a több területre érvényes 
engedélyezéshez való hozzáférésre
vonatkozó alapvető kötelezettségeknek 
vonatkozniuk kell minden olyan 
gazdálkodó egységre, amely egészben vagy 
részben közös jogkezelő szervezet 
közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy 
ellenőrzése alatt áll, és amely zeneművek 
online jogaira vonatkozó, több területre 
érvényes engedélyeket kínál vagy ad ki.

Or. fr
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Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, valamint azon közös jogkezelő 
szervezetek számára, amelyek nevében e 
szervezetek képviseleti megállapodás 
alapján jogokat kezelnek. Kívánatos 
továbbá annak biztosítása, hogy a 
tagállamok rendelkezzenek olyan 
független, pártatlan és hatékony 
vitarendezési testületekkel, amelyek 
ésszerű határidőn belül képesek rendezni a 
közös jogkezelő szervezetek és a 
felhasználók közötti, a fennálló vagy a 
javasolt engedélyezési feltételekkel vagy 
az engedély elutasításához vezető 
helyzetekkel kapcsolatos kereskedelmi 
vitákat. A zeneművek online jogai több 
területre kiterjedő engedélyezésére 
vonatkozó szabályok hatékonyságát 
aláásná továbbá az, ha a közös jogkezelő 
szervezetek és a velük szerződő felek 
közötti vitákat nem rendeznék gyorsan és 
hatékonyan független és pártatlan 
testületek. Ezért kívánatos az, hogy a 
bírósághoz való fordulás jogának sérelme 
nélkül legyen lehetőség egy olyan könnyen 
elérhető, hatékony és pártatlan, bíróságon 
kívüli eljárás igénybe vételére, amely 
alkalmas egyrészről a közös jogkezelő 
szervezetek, másrészről pedig az online 
zeneszolgáltatók, a jogtulajdonosok vagy 
más közös jogkezelő szervezetek közötti 
viták rendezésére.

Or. fr
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Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A tagállamok nem kötelesek új 
vitarendezési testületeket vagy új 
bíróságokat létrehozni ahhoz, hogy a 
vitarendezés tekintetében ezen irányelvvel 
összhangban járjanak el. 

Or. fr

Módosítás 20
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 és a közös 
jogkezelő szervezetek tevékenységeinek 
ellenőrzését 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, a közös 
jogkezelő szervezetek tevékenységeinek 
ellenőrzéséért 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. fr
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Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A tagállamok nem kötelezhetők új 
illetékes hatóságok létrehozására. 
Továbbá, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy utólagos vagy előzetes 
ellenőrzéseket írjanak elő. Az illetékes 
hatóságoknak pártatlannak kell lenniük, 
és rendelkezniük kell a rájuk bízott 
feladatok ellátásához szükséges 
hatáskörrel és eszközökkel.

Or. fr

Indokolás

Tiszteletben kell tartani az egyes tagállamoknak a közös jogkezelő szervezetek 
tevékenységeinek ellenőrzésével kapcsolatos hagyományait és gyakorlatát. Az irányelv 
hatékony érvényesülése azonban nem biztosított akkor, ha az illetékes hatóságok nem 
pártatlanok és a nem látják el a közös jogkezelő szervezetek tevékenységeinek tényleges 
ellenőrzését.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Ezen irányelv – és különösen a 25. 
cikk (5) bekezdése – végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell 
gyakorolni.
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__________________
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. fr

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
40 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40b) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a vonatkozó végrehajtási jogi 
aktusok elfogadására, mivel e jogi 
aktusok általános hatályúak.

Or. fr

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
II. cím és a 36. és a 40. cikk kivételével a 
IV. cím az Európai Unión kívül 
létrehozott, de a tagállamok területén 
tevékenységet folytató közös jogkezelő 
szervezetekre alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Az Unióban tevékenykedő valamennyi közös jogkezelő szervezet esetében magas szintű 
szabályozást kell alkalmazni.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. cím és a 36. és a 40. cikk kivételével 
a IV. cím megfelelő rendelkezései 
alkalmazandók az egészben vagy részben 
a közös jogkezelő szervezetek 
tulajdonában álló vagy közvetlenül vagy 
közvetve általuk ellenőrzött gazdálkodó 
egységek tevékenységeire, amennyiben e 
tevékenységek a fent említett címek 
hatálya alá tartoznak és azokat közös 
jogkezelő szervezetek végzik.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell az irányelv hatékony érvényesülését. Ez a módosítás azoknak a 
leányvállalatoknak és bármilyen jogállású egyéb gazdálkodó egységeknek, például 
alapítványoknak a tevékenységeire vonatkozik, amelyeket egy közös jogkezelő szervezet hoz 
létre. Ha e gazdálkodó egységek a II. és a IV. cím hatálya alá tartozó tevékenységet 
folytatnak, például a jogokból származó bevétel befektetésével foglalkoznak, e címek 
megfelelő rendelkezései rájuk is alkalmazandók.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. cím és a IV. cím 36. és 40. cikke 
nem alkalmazandó azokra a közös 
jogkezelő szervezetekre, amelyek, 
önkéntes alapon, valamely 
műsorszolgáltatónak zeneművek online 
jogaira vonatkozó, több területre érvényes 
engedélyt adnak ki olyan 
szolgáltatásokhoz, amelyek az említett 
műsorszolgáltató offline szolgáltatásait 
kiegészítik.

Or. fr

Indokolás

A jelenleg a 33. cikkben foglalt kivételt a 2. cikkbe kell beilleszteni. A műsorszolgáltatók 
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tevékenységét jelenleg a földrajzi távolság határozza meg, ezért lehetővé kell tenni számukra, 
hogy az offline nyújtott szolgáltatásaikat kiegészítő online szolgáltatások tárgyában egy közös 
jogkezelő szervezethez forduljanak. Végül, az előadó rámutat, hogy az Unió egyéb 
kezdeményezéseinek kifejezetten foglalkozniuk kell az audiovizuális ágazat kérdéskörével.

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a tagjai tulajdonában vagy ellenőrzése 
alatt áll, vagy;
b) nonprofit szervezet;

Or. fr

Indokolás
A közös jogkezelő szervezetek jogállása az egyes tagállamokban eltérő. A meghatározásnak 
valamennyi esetet le kell fednie.

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „jogtulajdonos”: közös jogkezelő 
szervezetnek nem minősülő, természetes 
vagy jogi személy, aki/amely szerzői vagy 
szomszédos joggal rendelkezik, vagy 
aki/amely a jogok felhasználására 
vonatkozó megállapodás alapján 
részesedésre jogosult a jogokból származó 
bevételből a közös jogkezelő szervezet 
által kezelt bármely jogok tekintetében;

b) „jogtulajdonos”: közös jogkezelő 
szervezetnek nem minősülő, természetes 
vagy jogi személy, aki/amely szerzői vagy 
szomszédos joggal rendelkezik, vagy 
aki/amely a jogok felhasználására 
vonatkozó megállapodás alapján vagy a jog 
szerint részesedésre jogosult a jogokból 
származó bevételből a közös jogkezelő 
szervezet által kezelt bármely jogok 
tekintetében;
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Or. fr

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „közös jogkezelő szervezet tagja” olyan 
jogtulajdonos vagy jogtulajdonosokat 
közvetlenül képviselő szervezet, beleértve 
más közös jogkezelő szervezeteket és a 
jogtulajdonosok szövetségeit is, aki/amely 
megfelel a 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 is, aki/amely 
megfelel a közös jogkezelő szervezet 
tagsági követelményeinek, és akit/amelyet 
e szervezet tagjai közé felvett;

Or. fr

Indokolás

Egy jogtulajdonos akkor is megfelelhet egy közös jogkezelő szervezet tagsági 
követelményeinek, ha ténylegesen nem tagja annak.

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „igazgató”: közös jogkezelő szervezet 
egyéni ügyvezető igazgatója, irányító 
testületének, igazgatótanácsának vagy 
felügyelő bizottságának tagja;

e) „igazgató”: minden olyan természetes 
személy, aki a nemzeti jog vagy a közös 
jogkezelő szervezet alapokmánya alapján
a közös jogkezelő szervezet:
a) igazgatótanácsának tagja, vagy

b) irányító testületének vagy felügyelő 
bizottságának tagja;

Or. fr

Indokolás

Figyelembe kell venni mind a kettős rendszereket, amelyeknek részét képezi egy felügyelő 
bizottság, mind az egyszerű rendszereket, amelyek egy igazgatótanácsból állnak.
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Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „kezelési díjak”: közös jogkezelő 
szervezet által a szerzői és szomszédos 
jogok kezelési szolgáltatásai költségeinek 
fedezésére felszámított összegek;

g) „kezelési díjak”: közös jogkezelő 
szervezet által a szerzői és szomszédos 
jogok kezelési szolgáltatásai költségeinek 
fedezésére felszámított, vagy a jogokból 
származó bevételekből vagy a 
befektetésekből származó bevételekből 
levont összegek;

Or. fr

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) „felhasználó”: nem fogyasztói 
minőségben – azaz nem a szakmai vagy 
üzleti tevékenységeinek keretein kívüli 
célokból – eljáró természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely tevékenységét a 
jogtulajdonos általi engedélyhez, a 
jogtulajdonosnak járó díjazáshoz vagy a 
jogtulajdonos részére fizetett 
ellentételezéshez kötötten végzi;

Or. fr

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „repertoár”: művek vagy egyéb védelem 
alatt álló teljesítmények, amelyek 
tekintetében közös jogkezelő szervezet 
jogokat kezel;

j) „repertoár”: művek, alkotástípusok vagy 
egyéb védelem alatt álló teljesítmények, 
amelyek tekintetében közös jogkezelő 
szervezet jogokat kezel;
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Or. fr

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „online zeneszolgáltatás”: az 
információs társadalom szolgáltatása a 
98/34/EK irányelv 1. cikkének 2. pontja 
értelmében, amelyhez zeneművekre 
vonatkozó engedély szükséges.

m) „online zeneszolgáltatás”: a 98/34/EK 
irányelv 1. cikkének 2. pontja értelmében
vett szolgáltatás, amelyhez zeneművekre 
vonatkozó engedély szükséges.

Or. fr

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 
választásuk szerinti közös jogkezelő 
szervezetet, hogy kezelje a választásuk 
szerinti jogokat, jogcsoportokat,
alkotásokat vagy alkotástípusokat és egyéb 
teljesítményeket a választásuk szerinti 
tagállamok tekintetében, függetlenül attól, 
hogy melyik tagállamban van a közös 
jogkezelő szervezet székhelye vagy a 
jogtulajdonos székhelye vagy lakóhelye, 
illetve a jogtulajdonos mely tagállam 
állampolgára. A közös jogkezelő 
szervezetek közgyűlése a 7. cikk alapján 
határoz azokról a jogokról, 
jogcsoportokról, alkotásokról, 
alkotástípusokról és a védelem alatt álló 
azon egyéb teljesítményekről, amelyeket a 
szervezetek kezelhetnek.
A döntéshozatal során figyelembe kell 
venni a jogtulajdonosok azon egyéni 
jogát, hogy alkotásaik és egyéb 
teljesítményeik felett rendelkezzenek és 
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szabadon megválasszák azt a szervezetet, 
amely jogaik közös kezelését ellátja, az 
érintett kulturális ágazat sajátosságait és a 
jogtulajdonosok azon szükséges 
kötelezettségvállalásait, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a közös jogkezelő szervezet 
hatékonyan elláthassa feladatát.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell a jogtulajdonosok azon jogát, hogy szabadon megválasszák a jogaikat kezelő 
közös jogkezelő szervezetet. Ez a jog azonban nem lehet abszolút, figyelembe kell venni más 
tényezőket is, például az érintett kulturális ágazatot. Ezenkívül, amint arra az Európai Unió 
Bírósága rámutatott, a közös jogkezelő szervezetek a jogtulajdonosoktól 
kötelezettségvállalásokat kérhetnek, amennyiben ezek szükségesek a szervezetekre bízott 
feladatok ellátásához.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 
hat hónapos felmondási idő mellett részben 
vagy teljes körűen felmondhatják a közös 
jogkezelő szervezetnek adott kezelési 
megbízást a választásuk szerint jogokra, 
jogcsoportokra, 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 
csak a pénzügyi év végén lépjen-e 
hatályba.

Or. fr
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Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részleges vagy teljes körű felmondás 
nem érinti azoknak az engedélyeknek az 
érvényességét, amelyeket a közös 
jogkezelő szervezetek a részleges vagy 
teljes körű felmondás hatálybalépésének 
napja előtt adtak ki. 

Or. fr

Módosítás 38
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.

Or. fr

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös jogkezelő szervezet tájékoztatja a 
jogtulajdonosokat az (1)–(6) bekezdés 
szerinti jogaikról, mielőtt beszerzi 
valamely jog, jogcsoport vagy alkotástípus 
és egyéb teljesítmény kezelésére vonatkozó 
hozzájárulásukat.

A közös jogkezelő szervezet tájékoztatja a 
jogtulajdonosokat az (1)–(6) bekezdés 
szerinti jogaikról, mielőtt beszerzi 
valamely jog, jogcsoport, alkotás vagy 
alkotástípus és egyéb teljesítmény 
kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat.
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Or. fr

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A különböző jogtulajdonosi kategóriák arányos képviselete a jó irányítás záloga, és mindenki 
érdekét szolgálja.

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek tagjai közgyűlésének 
megszervezésére a (2)–(8) bekezdésben 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
kerüljön sor.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek tagjai közgyűlésének 
megszervezésére a (2)–(8) bekezdésben 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
kerüljön sor. Ha egy közös jogkezelő 
szervezet tagjai a szervezet jogi formája 
okán nem tartanak közgyűlést, a 
tagállamok úgy dönthetnek, hogy a (3)–
(6) bekezdésben meghatározott 
hatáskörök a felügyeleti feladatot 
gyakorló testületet illetik.

Or. fr
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Indokolás

A közös jogkezelő szervezetek különböző jogi formákban jöhetnek létre, és nem rendelkeznek 
minden esetben közgyűléssel.

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a jogtulajdonosokat megillető összegek 
általános elosztási politikája;

Or. fr

Indokolás

A tagok közgyűlésének feladata az iránymutatások meghatározása. A napi irányítási 
teendőket a többi testületnek kell ellátnia.

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Ez a rendelkezés javítja a közös jogkezelő szervezetek átláthatóságát, és e feladatnak a tagok 
közgyűlésének hatáskörében kell maradnia.
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Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az általános befektetési politika, 
beleértve a jogokból származó bevételekre 
tekintettel történő hitel, biztosíték vagy 
hitelgarancia nyújtását;

c) a jogokból származó bevételekre 
vonatkozó általános befektetési politika és 
az általános kockázatkezelési politika;

Or. fr

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogokból származó bevételek terhére 
történő levonások szabályai.

d) a jogokból származó bevételek és a 
befektetésekből származó bevételek terhére 
történő levonások szabályai.

Or. fr

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) bármely ingatlanbeszerzés közös 
jogkezelő szervezet általi jóváhagyása;

Or. fr

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) leányvállalatok alapításának, más 
gazdálkodó egységek illetve más 
gazdálkodó egységek tulajdonrészei vagy 
az azokban fennálló jogok 
megszerzésének, illetve összeolvadások és 
szövetségek jóváhagyása;

Or. fr

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) hitelfelvétel, hitelnyújtás, biztosíték 
vagy hitelgarancia nyújtásának 
jóváhagyása;

Or. fr

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) azon jogok, jogcsoportok, alkotások, 
alkotástípusok vagy egyéb, védelem alatt 
álló teljesítmények meghatározása, 
amelyeket a közös jogkezelő szervezet 
kezelhet.

Or. fr

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A (4) bekezdésben és az (5) bekezdés 
da), db) és dc) pontjában foglalt 
kérdésekre vonatkozó döntéseket, 
esetenként vagy alapszabály szerint, a 8. 
cikk alapján a felügyeleti feladatot 
gyakorló testületre lehet ruházni.

Or. fr

Módosítás 51
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 
jóváhagyásáról.

Or. fr

Indokolás

A könyvvizsgáló teljesen függetlenül gyakorolja feladatát, és jelentését a közös jogkezelő 
szervezet semmilyen testületének nem kell jóváhagynia.

Módosítás 52
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, feltéve, hogy nem áll fenn 
érdekellentét. A képviselő nem lehet olyan 
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természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely más jogtulajdonos-kategóriába 
tartozik.

A tagállamok felhatalmazhatják a közös 
jogkezelő szervezeteket arra, hogy 
korlátozzák az ugyanazon természetes 
vagy jogi személynek adott képviseleti 
megbízások számát.

Or. fr

Indokolás

A képviseletet engedélyezni kell, de az érdekellentéteket el kell kerülni. Az előadó ezért 
javasolja a különböző jogtulajdonos-kategóriák egymás közötti megbízásainak tilalmát. 
Ugyanezen megközelítés értelmében, a visszaélések elkerülése érdekében korlátozni kell az 
egy személynek adható megbízások számát.

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A különböző jogtulajdonos-kategóriáknak a felügyeleti feladatot ellátó testületen belüli 
arányos képviselete az átláthatóbb működés biztosítéka, és minden tag érdekét szolgálja.
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Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közös jogkezelő szervezet által 
bármely ingatlanbeszerzés jóváhagyása;

törölve

Or. fr

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) leányvállalatok alapításának, más 
gazdálkodó egységek illetve más 
gazdálkodó egységek tulajdonrészei vagy 
az azokban fennálló jogok 
megszerzésének, illetve összeolvadások és 
szövetségek jóváhagyása;

törölve

Or. fr

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hitelfelvétel, hitelnyújtás, biztosíték 
vagy hitelgarancia nyújtásának 
jóváhagyása.

törölve

Or. fr

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagok közgyűlése által rá ruházott 
hatáskörök gyakorlása.

Or. fr

Indokolás

A közgyűlésnek számos hatáskört kell gyakorolnia. A közös jogkezelő szervezetek hatékony 
működésének biztosítása és a különböző lehetséges szervezettípusok figyelembe vétele 
érdekében e hatáskörök némelyikét a 8. cikkben említett testületre kell ruházni.

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e cikkben említett hatásköröket a 
nemzeti jognak megfelelően az 
igazgatótanács, az irányító testület vagy a 
felügyelőbizottság gyakorolhatja.

Or. fr

Indokolás

Európában léteznek egyszerű irányítási rendszerek (egy igazgatótanáccsal) és kettős 
irányítási rendszerek (igazgatótanács és felügyelőbizottság). Az irányelvnek mindkét modell 
alkalmazását lehetővé kell tennie.

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) mérlegfőösszeg: 350 000 EUR;
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b) nettó árbevétel: 700 000 EUR;
c) az üzleti évben átlagosan 
foglalkoztatottak száma: tíz.

Or. fr

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetet ténylegesen vezető 
személyek és a szervezet igazgatói – a 
felügyeleti feladatot ellátó igazgatók 
kivételével – a közös jogkezelő szervezetet 
megbízható és körültekintő módon, 
megbízható adminisztratív és számviteli 
eljárások, továbbá belső ellenőrzési 
mechanizmusok alkalmazásával vezessék.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek 
biztosítsák, hogy a közös jogkezelő
szervezetet ténylegesen vezető személyek 
és a szervezet igazgatói a közös jogkezelő 
szervezetet megbízható és körültekintő 
módon, megbízható adminisztratív és 
számviteli eljárások, továbbá belső 
ellenőrzési mechanizmusok alkalmazásával 
vezessék.

A közös jogkezelő szervezet tevékenységeit 
ténylegesen irányító személyek ésszerű 
határidőn belül meghozzák az 
engedélyezési feltételekkel és a 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
döntéseket.

Or. fr

Indokolás

Fel kell gyorsítani az engedélyezéssel kapcsolatos döntéshozatali folyamatot. Az előadó nem 
kíván konkrét határidőt előírni, amely a különböző ágazatokban esetleg túl hosszú vagy túl 
rövid lehetne, hanem kimondja, hogy e határidőnek ésszerűnek kell lennie. 

Az (1) bekezdésben megfogalmazott kötelezettség jogilag a közös jogkezelő szervezetekre 
hárul.

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 62
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 kötelesek eljárni a jogokból 
származó bevételek beszedése, kezelése és 
elosztása során.

Or. fr

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezet a saját 
vagyonától, a kezelési szolgáltatásaiból 
származó bevételektől és az egyéb 
tevékenységekből eredő bevételektől 
elkülönítetten kezeli és tartja a jogokból 

(2) A közös jogkezelő szervezet a saját 
vagyonától, a kezelési szolgáltatásaiból 
származó bevételektől és az egyéb 
tevékenységekből eredő bevételektől 
elkülönítetten kezeli és tartja a jogokból 
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származó bevételeket és a befektetéseiből 
származó bevételeket.

származó bevételeket és a befektetéseiből 
származó bevételeket, beleértve a 
kamatokat.

Or. fr

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A jogokból származó bevételeket és az 
azok befektetéséből származó bevételeket, 
beleértve a kamatokat, csak a 
közgyűlésnek a 7. cikk (5) bekezdése d) 
pontja szerint meghozott határozata 
alapján lehet a kezelési díj levonásának 
céljából felhasználni.

Or. fr

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös jogkezelő szervezetek a jogokból 
származó bevételeket és az azok 
befektetésekből származó bevételeket, 
beleértve a kamatokat, nem használhatják 
saját számlájukra.

Or. fr

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a vagyont oly módon kell befektetni, 
hogy elkerülhetők legyenek az esetleges 
érdekellentétek;

Or. fr

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek és a tagjaik valamint 
a jogtulajdonosok közötti kapcsolatot 
szabályozó megállapodások 
meghatározzák a 19. cikk e) és f) pontjában 
említett jogokból származó bevételre és az 
azok befektetéséből származó bevételre
alkalmazható levonásokat.
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Or. fr

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A levonásoknak ésszerűnek kell 
lenniük, és összhangban kell állniuk a 
közös jogkezelő szervezet által a 
jogtulajdonosoknak nyújtott 
szolgáltatásokkal és ezen belül adott 
esetben a (2) bekezdésben említett, 
objektív feltételek alapján meghatározott 
szolgáltatásokkal. 

Or. fr

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A közös jogkezelő szervezetek, mielőtt 
egy jogtulajdonost tagjaik közé felvesznek, 
közlik a jogokból származó bevételek és a 
befektetéseikből származó bevételek 
terhére történő levonásokra vonatkozó 
szabályokat.

Or. fr

Módosítás 71
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 által 
képviselt valamennyi jogtulajdonost 
megillető összegeket. A közös jogkezelő 
szervezet legkésőbb hat hónappal a 
jogokból származó bevétel beszedése 
szerinti pénzügyi év végét követően 
teljesíti az említett felosztást és kifizetést, 
kivéve, ha a közös jogkezelő szervezetet 
objektív – különösen a felhasználói 
jelentésekkel, a jogok vagy a 
jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 
művekre és egyéb teljesítményekre 
vonatkozó információknak a 
jogtulajdonosokkal való 
összekapcsolásával összefüggő – okok 
akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 
határidőt. A közös jogkezelő szervezet 
köteles az ilyen elosztást és kifizetést 
pontosan teljesíteni, biztosítva a 
jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 
szembeni egyenlő bánásmódot.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt határidő túl hosszú. Az előadó javasolja a határidő lerövidítését, és 
megjegyzi, hogy az új határidő a jogokból származó bevétel beszedését követő 18. hónapig is 
kiterjedhet.

Módosítás 72
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 

(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 tagok 
közgyűlése az érintett összeg 
felhasználásáról a 7. cikk (5) bekezdésének 
b) pontjával összhangban dönt.
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érintve a jogtulajdonos azon jogát, hogy 
az adott összeget a közös jogkezelő 
szervezettől követelje.

Or. fr

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogtulajdonosoknak az alkalmazandó 
nemzeti jog által előírt határidőn belül és 
módozatok szerint jogukban áll követelni 
az adott összegek visszatérítését.

Or. fr

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Engedélyezés Engedélyezés és a jogok felhasználásának 
feltételei

Or. fr

Indokolás

A jogtulajdonosok a védelem alatt álló művek felhasználását nem mindig engedélyezik.

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös jogkezelő szervezetek és a 
felhasználók jóhiszeműen tárgyalásokat 
folytatnak a jogok engedélyezésére 

(1) A közös jogkezelő szervezetek és a 
felhasználók jóhiszeműen tárgyalásokat 
folytatnak a jogok engedélyezésére 
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vonatkozóan, beleértve a megfelelő 
szolgáltatásaikkal kapcsolatos minden 
szükséges tájékoztatás megadását is.

vonatkozóan. Szolgáltatásaikkal
kapcsolatban minden szükséges
tájékoztatást megadnak.

Or. fr

Módosítás 76
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 objektív és 
megkülönböztetésmentes feltételek alapján 
kell történnie. A jogokra vonatkozó 
engedélyeket kiadó közös jogkezelő 
szervezetek nem kötelesek a 
felhasználóval kötött megállapodásban 
szereplő engedélyezési feltételeket 
precedensként használni más típusú 
szolgáltatások, különösen az online 
szolgáltatások esetén, ha a felhasználó 
olyan új típusú szolgáltatást nyújt, amely 
kevesebb mint három éve áll a fogyasztók 
rendelkezésére.

Or. fr

Indokolás

Az előadó javasolja a 32. cikk áthelyezését a 15. cikk (2) bekezdésébe, továbbá hatályának 
kibővítését, hogy az minden ágazatra, valamint az online és offline szolgáltatásokra is 
kiterjedjen. Elő kell segíteni az új szolgáltatások piaci fejlődését.

Módosítás 77
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.

Megfelelő díjszabást kell alkalmazni, és 
azt olyan objektív feltételek alapján kell 
kialakítani, amelyek tükrözik különösen a 
jogok üzleti kapcsolat során történő 
felhasználásának kiterjedését, jellegét és 
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értékét.

Or. fr

Indokolás

Az előadó javasolja, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát foglalják 
jogszabályba.

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) albekezdésben említett díjszabás 
kiszámítását lehetővé tevő feltételeket 
haladéktalanul közölni kell az érintett 
felhasználóval.

Or. fr

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös jogkezelő szervezetek azonnal 
válaszolnak a felhasználók kéréseire, és 
közlik, hogy milyen információk 
szükségesek az engedélyezési feltételek 
felkínálásához. A közös jogkezelő 
szervezetek ésszerű határidőn belül – a 
kérelem átvételétől vagy a közös jogkezelő 
szervezetek által kért információk 
átvételétől számított 90 napon belül –
felkínálják az engedélyt.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak bizonyos cselekvési szabadságot hagyva szabályozni kell a közös jogkezelő 
szervezetek és a felhasználók közötti tárgyalásokat.
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Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
39. cikkben említett illetékes hatóságok 
ellenőrizzék a (2) és (3) bekezdésben 
megfogalmazott követelmények 
teljesítését.

Or. fr

Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A felhasználók kötelezettségei

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználók ésszerű határidőn belül 
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közöljék a közös jogkezelő szervezetekkel 
a jogok, jogcsoportok, alkotások, 
alkotástípusok vagy a szervezetek által 
képviselt egyéb teljesítmények 
felhasználására vonatkozó és a jogokból 
származó bevételek beszedéséhez és 
elosztásához szükséges összes információt.

Or. fr

Indokolás

A felhasználók számára tájékoztatási kötelezettséget kell előírni, hogy a közös jogkezelő 
szervezetek az irányelv előírásainak megfelelően járhassanak el.

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A jogtulajdonosok tájékoztatása a jogaik 
kezeléséről

A tagok tájékoztatása a jogaik kezeléséről

Or. fr

Módosítás 84
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, amennyiben azt kellő indokkal 
kérelmezi bármely általa képviselt 
jogtulajdonos, bármely olyan közös 
jogkezelő szervezet, amelynek nevében 
képviseleti megállapodás alapján jogokat 
kezel, vagy bármely felhasználó:

Or. fr
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Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 86
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 megfelelően indokolt 
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.

Or. fr

Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogtulajdonosokat megillető összegek 
elosztásának szabályai;

d) a jogtulajdonosokat megillető összegek 
általános elosztási politikája;

Or. fr

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kezelési díjakra vonatkozó szabályok; e) a kezelési díjakra és a befektetésükből 
származó bevételek terhére történő 
levonásokra vonatkozó szabályok;

Or. fr

Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az összegek felhasználására 
vonatkozó, a 12. cikk (2) bekezdésében 
említett általános politika;

Or. fr

Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
39. cikkben említett illetékes hatóságok 
hatékonyan felülvizsgálhassák azt, hogy a 
közös jogkezelő szervezetek megfelelnek-e 

törölve
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ezeknek a követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

Ezzel kapcsolatban lásd a 40. cikk (1) bekezdését.

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) késedelem nélkül vegye figyelembe az 
a) pontban leírt információk bármely 
változását,

d) késedelem nélkül vegye figyelembe az 
a) és b) pontban leírt információk bármely 
változását,

Or. fr

Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a képviselt zeneművek, különösen a 
művészek neve és a felvétel címe;
b) a részben vagy egészben képviselt 
jogok, és;
c) a képviselt tagállamok.
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(A bizottsági szöveg 23. cikke (1) bekezdésének vége a Parlament módosításában a), b) és c) 
pontként szerepel.)

Or. fr

Módosítás 93
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.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az előadó a személyes adatok védelmére vonatkozó új cikket vezet be, amely rendelkezik az 
irányelv alkalmazásából következő adatkezelésről.

Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság a (2) bekezdésben említett 
jelentési módszerekhez és a (3) 
bekezdésben említett 
számlaformátumokhoz 
formanyomtatványokat hozhat létre. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
41b. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. fr
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Indokolás

Lehetővé kell tenni az Európai Bizottság számára, hogy a jogok felhasználásáról szóló 
jelentésekhez és a felhasználóknak kiállított számlákhoz kapcsolódó formanyomtatványok 
létrehozása érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A jogkezelés megkülönböztetésmentes jellegét az azonos engedélyezési feltételek kikötésével 
kell biztosítani.

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
az ezen irányelv átültetését követő egy 
éven belül a közös jogkezelő szervezet 
nem ad ki vagy nem kínál a zeneművek 
online jogaira vonatkozó, több területre 

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

érvényes engedélyeket, illetve nem 
engedélyezi egy másik közös jogkezelő 
szervezet részére az ilyen jogok e célból 
történő képviseletét, azok a 
jogtulajdonosok, akik az adott közös 
jogkezelő szervezetet megbízták 
zeneműveik online jogainak 
képviseletével, felmondhatják az e jogok 
kezelésére adott megbízást vagy 
visszavonhatják e jogokat annak 
érdekében, hogy saját maguk adjanak ki 
több területre érvényes engedélyeket 
zeneműveik online jogaira vonatkozóan, 
vagy hogy ezt bármely olyan közös 
jogkezelő szervezet útján tegyék, amely 
megfelel e cím rendelkezéseinek, továbbá
bármely egyéb meghatalmazott fél útján.

Or. fr

Indokolás

Fenn kell tartani a jogosultságok kizárólagos jellegét.

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 18. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 
18. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 21., 
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. és 
36. cikk azokra a gazdálkodó egységekre is 
vonatkozik, amelyek egészben vagy 
részben közös jogkezelő szervezet 
tulajdonában, vagy közvetlenül vagy 
közvetve közös jogkezelő szervezet 
ellenőrzése alatt állnak, és amelyek a 
zeneművek online jogaira vonatkozó több 
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területre érvényes engedélyeket kínálnak 
vagy adnak ki.

Or. fr

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Az online szolgáltatások engedélyezési 

feltételei
A zeneművek online jogaira vonatkozó 
több területre érvényes engedélyeket kiadó 
közös jogkezelő szervezet nem köteles az 
online zeneszolgáltatóval kötött 
megállapodásban szereplő engedélyezési 
feltételeket precedensként használni más 
típusú szolgáltatások esetén, ha az online 
zeneszolgáltató olyan új típusú 
szolgáltatást nyújt, amely kevesebb mint 
három éve áll a fogyasztók 
rendelkezésére.

Or. fr

Indokolás

Ez a cikk átkerül a 15. cikkbe.

Módosítás 99
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

Az e címben foglalt követelményeket nem 
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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. fr

Indokolás

Lásd a 2. cikk módosítását.

Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vitarendezés a tagok és a jogtulajdonosok 
részére

Panasztételi eljárások

Or. fr

Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

azon közös jogkezelő szervezetek részére, 
amelyek nevében képviseleti megállapodás 
alapján jogokat kezelnek, különösen a 
jogok kezelésével való megbízással, a 
jogok részleges vagy teljes körű 
felmondásával, a tagsági feltételekkel, a 
jogtulajdonosokat megillető összegek 
beszedésével, a levonásokkal és az 
összegek felosztásával kapcsolatban.

Or. fr

Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös jogkezelő szervezet írásban 
válaszol a tagok vagy a jogtulajdonosok 
panaszaira. A közös jogkezelő szervezet 
köteles megindokolni, ha elutasít egy 
panaszt.

(2) A közös jogkezelő szervezet írásban 
válaszol a tagok, a jogtulajdonosok vagy 
azon közös jogkezelő szervezetek 
panaszaira, amelyek nevében képviseleti 
megállapodás alapján jogokat kezel. A 
közös jogkezelő szervezet köteles 
megindokolni, ha elutasít egy panaszt.

Or. fr

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felek számára rendelkezésre áll a 
jogaik bíróság előtti érvényesítésére és 
védelmére vonatkozó lehetőség.

törölve

Or. fr
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Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vitarendezés felhasználók számára Alternatív vitarendezési eljárások

Or. fr

Módosítás 105
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 előírhatják, hogy az 
irányelv alkalmazása folytán a közös 
jogkezelő szervezetek, a közös jogkezelő 
szervezetek tagjai, a jogtulajdonosok vagy
a felhasználók között felmerülő jogvitákat 
gyors, független és pártatlan alternatív 
vitarendezési eljárás keretében kell 
rendezni.

Or. fr

Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a III. cím tekintetében 
biztosítják, hogy a zeneművek online 
jogaira vonatkozó, több területre érvényes 
engedélyeket kínáló vagy kiadó közös 
jogkezelő szervezet alábbi vitáit egy 
független és pártatlan alternatív 
vitarendezési eljárás keretében lehessen 
rendezni:
a) egy tényleges vagy lehetséges online 
zeneszolgáltatóval folyatott viták a 22., 
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23. és 25. cikk alkalmazásáról;
b) egy vagy több jogtulajdonossal 
folytatott viták a 22., 23., 24., 25., 26., 28., 
29. és 30. cikk alkalmazásáról;
c) egy másik közös jogkezelő szervezettel 
folytatott viták a 24., 25., 26., 28. és 
29. cikk alkalmazásáról.

Or. fr

Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettséget egy 
független és pártatlan vitarendező testület 
elé történő utalással hajtják végre, ez nem 
akadályozza a feleket a jogaik bíróság 
előtti érvényesítésében és védelmében.

törölve

Or. fr

Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
Alternatív vitarendezés

(1) A tagállamok a III. cím tekintetében 
biztosítják, hogy a zeneművek online 
jogaira vonatkozó, több területre érvényes 
engedélyeket kínáló vagy kiadó közös 
jogkezelő szervezet alábbi vitáit egy 
független és pártatlan alternatív 
vitarendezési testület elé lehessen 
terjeszteni:
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a) egy tényleges vagy lehetséges online 
zeneszolgáltatóval folyatott viták a 22., 
23. és 25. cikk alkalmazásáról;
b) egy vagy több jogtulajdonossal 
folytatott viták a 22., 23., 24., 25., 26., 28., 
29. és 30. cikk alkalmazásáról;
c) egy másik közös jogkezelő szervezettel 
folytatott viták a 24., 25., 26., 28. és 
29. cikk alkalmazásáról.
(2) A közös jogkezelő szervezetek 
tájékoztatják az érintett feleket az 
(1) bekezdésben említett alternatív 
vitarendezési eljárások rendelkezésre 
állásáról.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
eljárások nem akadályozzák meg a feleket 
a jogaik bíróság előtti érvényesítésében és 
védelmében.

Or. fr

Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Vitarendezés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 
jogkezelő szervezetek és a felhasználók 
közötti, különösen a fennálló vagy a 
javasolt engedélyezési feltételekre, a 
díjszabásokra és az engedély 
megadásának esetleges visszautasítására 
vonatkozó vitáikkal a felek bírósághoz 
vagy egy független és pártatlan 
vitarendező testülethez fordulhassanak.
(2) A 34. cikk, a 35. cikk és a 36a. cikk 
első bekezdése nem érinti a felek azon 
jogát, hogy jogaikat bíróság előtt 
érvényesítsék és védjék meg.
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Or. fr

Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Panasz Az irányelv alkalmazásának ellenőrzése

Or. fr

Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó közös 
jogkezelő szervezetek tevékenységével 
kapcsolatban az illetékes hatóságokhoz 
történő panaszok benyújtását lehetővé 
tevő eljárások álljanak a közös jogkezelő 
szervezet tagjai, a jogtulajdonosok, a 
felhasználók és más érdekelt felek 
rendelkezésére.

(1) A tagállamok illetékes hatóságokat 
jelölnek ki, amelyek biztosítják, hogy az
adott tagállam területén székhellyel 
rendelkező közös jogkezelő szervezetek 
betartsák az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott nemzeti 
rendelkezéseket. 

Or. fr

Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó közös 
jogkezelő szervezetek tevékenységével 
kapcsolatban az illetékes hatóságokhoz 
történő panaszok benyújtását lehetővé 
tevő eljárások álljanak a közös jogkezelő 
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szervezet tagjai, a jogtulajdonosok, a 
felhasználók és más érdekelt felek 
rendelkezésére.

Or. fr

Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 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. Az 
intézkedések és szankciók hatékonyak, 
arányosak és visszatartó jellegűek.
A tagállamok [év, hó, nap]-ig értesítik a 
Bizottságot az említett rendelkezésekről, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot a 
rendelkezéseket érintő valamennyi 
későbbi módosításról.

Or. fr

Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok [időpont]-ig értesítik a 
Bizottságot a 15., 21., 37., 38. és 
40. cikkben említett illetékes 
hatóságokról.

Or. fr
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Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy az ezen irányelvben meghatározott 
követelményeknek megfelelően elfogadott 
nemzeti jogszabályi rendelkezések 
teljesítésének biztosítására felhatalmazott 
illetékes hatóságok az (1) bekezdésben 
meghatározott panasztételi eljárásokkal 
kapcsolatos feladatokat ellássák.

törölve

Or. fr

Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Szankciók és intézkedések

(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. Az 
intézkedések és szankciók hatékonyak, 
arányosak és visszatartó jellegűek.
(2) A tagállamok [év, hó, nap]-ig értesítik 
a Bizottságot az (1) bekezdésben említett 
rendelkezésekről, és haladéktalanul 
értesítik a Bizottságot a rendelkezéseket 
érintő valamennyi későbbi módosításról.

Or. fr
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Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok [időpont]-ig értesítik a 
Bizottságot a 21., 37., 38. és 40. cikkben 
említett illetékes hatóságokról.

A tagállamok [időpont]-ig értesítik a 
Bizottságot a 15., 21., 37., 38. és 
40. cikkben említett illetékes hatóságokról. 
A Bizottság ezen információkat elérhetővé 
teszi a weboldalán.

Or. fr

Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen információkat elérhetővé 
teszi a weboldalán.

törölve

Or. fr

Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
39. cikkben említett illetékes hatóságok 
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.

Or. fr
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Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
A személyes adatok védelme

Az ezen irányelv alkalmazásából eredő 
személyesadat-feldolgozást a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel1 összhangban kell 
végrehajtani.
______________
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. fr

Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
41 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41b. cikk
Bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet értelmében vett bizottságnak 
minősül.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. fr
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Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [az irányelv hatálybalépésétől 
számított 12 hónapon belül] megfeleljenek. 
E rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [az irányelv hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon belül] megfeleljenek. 
E rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

Or. fr


