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RÉSZÉRE

Tárgy: A Becky Hogge, brit állampolgár által az „Open Rights Group” nevében 
benyújtott, 1665/2008. számú, 13 952 aláírást tartalmazó petíció a 
hangfelvételekkel kapcsolatos szerzői jogok védelme időszakának 
meghosszabbítása elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói tiltakoznak a szerzői és egyes szomszédos jogok védelme időszakának a 
hanglemezek vagy hangfelvételek előadói és gyártói tekintetében 50-ről 95 évre történő 
meghosszabbítása ellen, amelyre a Bizottság a 2006/116/EK irányelvet módosító COM 
(2008) 464 dokumentumban tesz javaslatot. Kéri, hogy a szakmabelieket és a fogyasztókat 
egyaránt vegyék figyelembe az irányelv módosításakor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. március 25-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2009. május 15-én kapott válasz:

A petíció, amelyet 13 952 személy írt alá, az európai intézményekhez fordul annak 
biztosítására, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatos politika tükrözze az érintett felek érdekeit, 
beleértve a fogyasztói és közérdekű szervezeteket, és nem csupán a kereskedelmi 
jogtulajdonosokéit, akik a meghosszabbított szerzői jogi védelemért állnak ki. A petíció 
benyújtói úgy vélik, hogy az időszakra vonatkozó javaslat és a szerzői jogokkal kapcsolatos 
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politika általában túlságosan a szerzői jogok birtokosai és a szerzői jogokat gyűjtő jogkezelők 
jólétére összpontosít.

A javaslat hatékonysága 

A Bizottság javaslatát hatástanulmány1 előzte meg, amely figyelembe vette az összes érdekelt 
fél álláspontját, beleértve a fogyasztókat és a közérdekű szervezeteket is. A Bizottság 
szolgálatai megvizsgáltak egy sor tanulmányt, köztük a petícióban idézetteket is. A 
tanulmányok jegyzéke a hatástanulmány 13. oldalán található. A Bizottság szeretné 
hangsúlyozni, hogy a petíció benyújtói által idézett tudományos tanulmányok a szerző 
jogokkal kapcsolatos általános kijelentéseket tartalmaznak és az előadók jogai történelmi 
hátterét tárják fel. Egy kivétellel a petíció benyújtói által idézett tudományos irodalomból 
egyik nem tartalmaz empirikus elemzést az előadók által élvezett előnyökről, sem a 
fogyasztókra gyakorolt hatásokról.

A Bizottság hatástanulmánya maga, amely empirikus adatokon alapszik, elismeri, hogy az 
időszak-hosszabbításból származó átlagos éves plusz jövedelem egy átlagos előadó számára 
nem lenne kiemelkedő (összehasonlítva a bank- és biztosítási ágazatban a „nagymenők” 
fizetésével), de jelentős és jelentőségteljes lenne egy átlagos előadó szemszögéből.

A rádióban történő sugárzásból és a bárokban és diszkókban való nyilvános előadásokból 
származó szerzői jogok meghosszabbításából származó összeg 737 euró lenne. E számítás 
alapja az, hogy az előadókat megillető juttatás az első tíz év során mintegy 18 millió euróra 
rúgna, és hogy mintegy 24 500 előadó veszítené el a védelmet az első évtizedben.  Ha az egy 
teljes évtized során felmerülő összeget (18 millió euró) elosztjuk a 24 500 előadó között, akik 
elveszítenék a védelmet ezen évtized során, az átlag előadó egy évtizedre számított jövedelme 
737 euró lenne évente.

A petíció benyújtóinak alternatív számítása (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) nem helytálló. A Bizottság 
eredményét elosztja tízzel, azt feltételezve, hogy évente 24 500 előadó veszíti el a védelmet. 
Nyilvánvaló, hogy ez a szám azon előadók száma, akik 10 év alatt elveszítik a védelmet.

További javak keletkeznek az előadók számára az alkalmi zenészek alapjából. Szemben a 
petíció benyújtóinak érvelésével, ez az alap kifejezetten nem juttat javakat „gazdag és híres” 
előadóknak, csak alkalmi zenészeknek. Az alkalmi zenészek alapja évi 130 és 2065 euró 
közötti extra nyereséget hozna egy átlagos alkalmi zenész számára. Míg a petíció benyújtói 
ezeket a számokat jelentéktelennek tekintenék, az érintett alkalmi zenészek ezt másként 
gondolják.
A petíció benyújtóinak alternatív számításai ismét (lásd a fenti címet) hibásak. Azt 
feltételezik, hogy minden előadó jogosult lesz az alkalmi zenészek alapjából történő 
kifizetésre, míg a valóságban nyilvánvaló, hogy az alap csupán azokat az előadókat 
kompenzálja, akik jogaikat egyszeri kifizetéshez használják. Ezért az alapból származó 

                                               
1 Bizottsági munkadokumentum: „Hatástanulmány az előadók és felvételkészítők jogi és gazdasági helyzetéről 

az Európai Unióban”.  2008. április 23. 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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jövedelem egyértelműen nem vonatkozik a sikeres, sokat szereplő előadókra.

A fenti számításokba nem tartoznak bele azok a külön keresetek, amelyek a sokat szereplő 
előadókat (olyan művészek, akik szerzői jogi szerződésekkel rendelkeznek) megilletik 
tekintettel arra, hogy a kibővített időszak során nem lesz lehetséges további levonásokat 
eszközölni a szerző jogdíjakból. Azon előadók számára, akik az első 50 éves időszakban soha 
nem kapták meg szerződéses jogdíjaikat, mivel a lemezkiadó cég még nem nyerte vissza a 
beléjük fektetett összeget, a javaslat tartalmaz egy „tiszta lapot”: ez azt jelenti, hogy ezek az 
előadók valójában a meghosszabbított időszak során kezdik majd el gyűjteni ezeket a 
jogdíjakat – mivel a lemezkiadónak járó maradék összeget törlik.

Így a javaslat alapvető növekményt fog biztosítani a jövedelmekhez, különösen az olyan, 
kevéssé ismert vagy ismeretlen, valamint a sokat szereplő zenészek életének későbbi 
részében, akik korábban nem élveztek jogdíjakat, valamint azoknak az alkalmi zenészeknek, 
akik karrierjük során első ízben kapnak extra jövedelmet az alapból.

Az, hogy a lemezkészítők is részesüljenek az időszak-hosszabbítás előnyeiből – és így 
pluszbevételhez jussanak – szükséges ahhoz, hogy az alap működőképes legyen. Ha nem 
adnak el lemezeket, akkor az alkalmi zenészek sem jutnak jövedelemhez.

A Bizottság javaslatának megfelelően az alapot a meghosszabbított időszak során a 
lemezcégek által keresett eladási bevételek 20%-ából hozzák majd létre. Az a tény, hogy a 
hangfelvételipar következetesen – és eleddig eredménytelenül – próbálta csökkenteni az alap 
számára elkülönítendő összegeket, azt mutatja, hogy ez a javaslat nem tekinthető ajándéknak 
a hangfelvételipar számára.

Ezenkívül a hangfelvétel-készítők több jogdíjat fizetnek majd a meghosszabbított időszakban, 
hiszen teljes jogdíjat kell fizetniük minden szereplő előadónak. A kritikusok következetesen 
figyelmen kívül hagyják ezt a szabályt.

Közügy

A Bizottság – figyelembe véve az összes véleményt – úgy véli, hogy a javaslat valóban 
kiegyensúlyozott. Az Európai Parlamenttel és a Miniszterek Tanácsával az együttdöntési 
eljárás során folytatott tárgyalások ugyancsak biztosítják, hogy a végső szöveg nem hagy 
figyelmen kívül sem az európai polgárok, sem a nemzeti hatóságok által kifejtett semmilyen 
álláspontot.

A Bizottság úgy véli, hogy a szoftverszabadalmakkal való összehasonlítás egyáltalán nem 
helytálló, és ékes bizonyítékként rámutat arra a széles körű támogatásra, amelyet a javaslat a 
zenész-szakszervezetektől kap. Az időszakra vonatkozó javaslat tétje nem a hangfelvételipar 
túlélése, sem néhány nagyvállalat érdekeinek a védelme, hanem annak a már régóta esedékes 
elismerése, hogy előadók, énekesek, zenekarvezetők és kórustagok megfelelő megélhetése a 
szerzőijog-díjaktól függ.

Nyilvános felvételek

Az időszak meghosszabbítására vonatkozó javaslat csak az előadók és a hangfelvétel-készítők 
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jogait érinti. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a javaslatot 2010-ben elfogadják, csak az 
előadók és a producerek jogai hosszabbodnak meg 1960-tól kezdve.

Amit a petíció benyújtói elmulasztanak megemlíteni, az, hogy a szerzők jogai 70 évig tartanak 
a legutolsó túlélő társszerző halálától számítva. Ez általában azt jelenti, hogy a szerzői 
jogvédelem alá tartozó munkák akár 140–150 évig is védettek maradnak. A szerzők 
(zeneszerző és szövegíró) jogai ugyanazon felvételekben 1960-tól kezdődően ezért még az 
előadók meghosszabbított jogainál is tovább fognak tartani. Csak a szerzők jogainak lejárta 
után tekinthető egy zenedarab nyilvánosnak. Ez azt jelenti, hogy a jogdíjakat még sokáig 
fizetni kell, akkor is, ha a hangfelvétel már elveszítette a védelmet.

A „használd vagy veszítsd el” záradék

Ennek a „használd vagy veszítsd el” záradéknak az a célja, hogy lehetővé tegye az 
előadóknak, hogy visszaszerezzék jogaikat, ha a producer az interneten és a boltokban nem 
árusítja a zeneszámokat, amelyeken a zenész előad. Az előadó azután saját maga újra 
kiadhatja a zenét, vagy találhat egy másik producert, aki hajlandó erre.

A petíció benyújtói helytelenül jutnak arra a következtetésre, hogy az előadók vagy 
felhasználók viselik a bizonyítás terhét, hogy a felvétel „soha nem volt sehol elérhető”. Ez 
nem tükrözi megfelelőképp a „használd vagy veszítsd el” záradék struktúráját. A záradék 
konkrétan rendelkezik arról, hogy az előadók értesíthetik a producert abbéli szándékukról, 
hogy felmondják a szerződést, amennyiben a producer nem teszi a felvételeket elérhetővé on-
line vagy nem árusítja őket CD-n. Ha a producer „nem hajtja végre a kihasználás mindkét 
aktusát”, az átruházott szerzői jog visszaszáll az előadóra, és a producer szerzői joga a 
hangfelvételben megszűnik.
    
Az audiovizuális kérdés

A javaslat jelenleg nem foglalja magában az audiovizuális ágazatot. A tárgyalási folyamatban 
a Bizottság kijelentette, hogy az ágazat további tanulmányozására van szükség a konkrét 
cselekvésre irányuló javaslattétel előtt. Jelen javaslat ezért tartalmaz egy cikket, amely 
meghatározza, hogy a Bizottság külön hatástanulmányt készít az audiovizuális ágazat 
előadóiról.

Egyértelműség

A Bizottság egyetért azzal, hogy a végrehajtással kapcsolatos ügyeket nem szabad 
összekeverni a szellemi tulajdonjogok időtartamával és hatókörével. Jelen javaslat nem 
tartalmaz a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket. A javaslat inkább a védelmi időszak 
meghosszabbításával elősegíti ezeket a jogokat, mint például az igazságos illetményeket a 
rádióadásokért és a nyilvánossággal való kommunikációt, ami lehetővé teszi az előadók 
számára, hogy közvetlenül részesüljenek a javakból anélkül, hogy fáradságos végrehajtási 
intézkedésekhez vagy digitális jogkezelési technológiákhoz kelljen fordulni.

A bizonyítékra alapuló megközelítés alapelve

A Bizottság úgy véli, hogy számos bizonyítékkal szolgált a hatástanulmányban. A 
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hatástanulmány a fogyasztói árak kérdését is megvizsgálta. Nincs olyan bizonyíték, amely az 
előadók és a producerek szerzői jogi védelme és a hangfelvétel kiskereskedelmi ára közötti 
okozati kapcsolatra mutatna. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a hangfelvételek 
árazását sok más tényező befolyásolja, például a polcokon elfoglalt hely és a viszonteladók 
által kialakított ár.  Empirikus bizonyítékok azt mutatják, hogy nem csökkennek a 
hangfelvételek árai, amikor az előadás jogai lejárnak. Ez leginkább azért van, mert a szerzők 
továbbra is kapnak fizetést daluk után (élethosszig és azt meghaladóan 70 évig érvényes 
védelem) és a nyilvános felvételeket árusító társaságok ugyanolyan áron árusítanak, mint a 
felvételt készítő társaságok.

Ami az on-line eladásokat illeti, a jelenleg elterjedt szolgáltatások, mint pl. az iTunes által 
kínált árak egyformák még érvényes és lejárt jogvédelem esetén.

Az előfizetéses szolgáltatások havi díjfizetés ellenében biztosítanak hozzáférést egy 
repertoárhoz vagy egy bizonyos mennyiségű zeneszámhoz, ez az ár nem változik a még 
szerzői jogi védelem alatt álló, illetve nem álló zeneszámok aránya szerint.

A csomagban kapott hozzáférés, mint amilyen a „Nokiát zenével együtt kapod” (Nokia comes 
with music) (mobiltelefonok) vagy az „Orange music max” (ISP, mobil) ugyancsak 
ugyanannyiba kerül függetlenül attól, hogy a fogyasztó melyik számot tölti le.

A nemrégiben az „Observatoire de la musique: Etat des lieux de l'offre de musique numérique 
au premier semestre 2008” által kikérdezett 100 zeneszolgáltatásból csak egy ajánl olyan 
hangfelvételekhez való hozzáférést, amelyek már nem állnak védelem alatt.  Az ár –
számonként 1 euró – megegyezik a még védelem alatt álló számokért felszámolt árral.

A javaslat helyzete

Az Európai Parlament megvizsgálta a javaslatot négy különböző bizottságban és szavazott is 
róla: a Kulturális Bizottságban (2008. december 10.), a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságban (2008. december 12.), az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban (2008. 
december 16.) és a vezető bizottságban, a Jogi Bizottságban (2009. február 18.). E szavazások 
jórészt pozitívak voltak.

A tárgyalások még folynak a Tanácsban és úgy tűnik, hogy a Tanács és az EP szövegei igen 
jól összhangban vannak. A konvergenciapont, úgy tűnik, hogy a 70 évre korlátozott 
időszakmeghosszabbítás egy alkalmi zenészek számára létrehozott alappal, tisztalap-
záradékkal és a használd vagy veszítsd el rendelkezéssel minden hangfelvétel számára, 
függetlenül attól, hogy az új időszak hatályba lépése előtt vagy után készült.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a javaslatról bőségesen vitáztak és azt bőségesen megbeszélték 
minden érdekelt fél beleszólásával, és az kiegyensúlyozott jogalkotási szöveget képvisel. A 
javaslat eredeti célja az, hogy segítse az előadók gazdasági helyzetét. Az, hogy az előadók 
nagyon szeretnék látni az elfogadott javaslatot, azt mutatja, hogy a jövőbeni eredmények azok 
lesznek, amelyeket a Bizottság kiterjedt hatástanulmányában azonosított.


