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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság e jogalkotási javaslattal megfelelő jogi keretet kíván teremteni a közös jogkezelő 

szervezetek által a jogtulajdonosok nevében végzett közös jogkezeléshez azáltal, hogy olyan 

szabályokat alkot, amelyek biztosítják a közös jogkezelő szervezetek jobb irányítását és 

nagyobb fokú átláthatóságát, valamint azáltal, hogy ösztönzi és elősegíti a szerzők 

zeneművekre vonatkozó jogainak a szerzőket képviselő közös jogkezelő szervezetek általi, 

több területre érvényes engedélyezését, különösen az új digitális környezetben. 

 

A Bizottság ezzel arra reagál, hogy a Parlament több alkalommal, a 2004-es1, 2007-es2 és 

2008-as3 állásfoglalásában is felhívta, hogy terjesszen elő javaslatot kötelező érvényű jogi 

eszközre e területen. Ennek kapcsán ki kell emelni, hogy a 2005-ös bizottsági ajánlásban4 

nem vették figyelembe a Parlament által felvetett összes szempontot, különösen a zeneművek 

online jogaira vonatkozó, határokon átnyúló engedélyekkel kapcsolatban. 

A szerzők jogaira vonatkozó jelenlegi uniós jogi keret egy lépéssel a digitális társadalomban 

végbemenő gyors fejlődés mögött jár. Az online engedélyezésnek meg kell könnyítenie a 

zenei tartalmakhoz való online hozzáférést az EU-ban (letöltés és streaming szolgáltatás), és 

az EU-ban letelepedett közös jogkezelő szervezetek külföldön letelepedett online szolgáltatók 

számára is adnak majd ki külföldről származó zeneművekre vonatkozó engedélyeket. Ezek a 

kérdések kihatnak a szellemi tulajdon kereskedelmi szempontjaira és a versenyképességre, és 

egyértelműen nemzetközi vetülettel rendelkeznek. Ebből a nézőpontból a közös jogkezelő 

szervezetek egyenlő versenyfeltételeinek megteremtése az irányításra és átláthatóságára 

vonatkozó, valamennyi szervezetre alkalmazandó szabványok bevezetése révén várhatóan 

meg fogja könnyíteni az online zenéhez való hozzáférést. 

Az előadó biztosítani kívánja, hogy az e jogszabály által az átláthatósággal és a közös 

jogkezelő szervezetek adminisztratív kapacitásaival kapcsolatban bevezetett fokozott 

követelmények ne vezessenek az EU-ban letelepedett közös jogkezelő szervezeteknek és 

kereskedelmi ügynököknek az EU-n kívül székhellyel rendelkező, de az uniós piacon működő 

versenytársaikkal szembeni diszkriminációjához, valamint fel kíván lépni a közös jogkezelő 

szervezetek off-shore kiszervezése ellen. Az előadó ugyanakkor annak biztosítására is 

törekszik, hogy az uniós közös jogkezelő szervezetek továbbra is fontos szerepet játsszanak a 

kulturális sokszínűség megőrzésében és az európai és nemzetközi művészek vonzó jogkezelő 

partnereivé váljanak, a szerzők gyors díjazásának biztosítása, valamint a szerzők számára a 

legmagasabb szintű ellenőrzés fenntartása mellett azzal kapcsolatban, hogy mely jogaik 

tekintetében ki képviseli őket.  

A kereskedelempolitikai hozzájárulás mindazonáltal – a szükségtelen akadályok elkerülése és 

a nemzetközi versenyképesség biztosítása révén – alapvetően pozitív. A vélemény ezért 

szerényen közelít a kérdéshez, és a bizottsági javaslatnak a nemzetközi kereskedelem 

szempontjából legfontosabb vonatkozásaira korlátozódik. 

 

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

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat: 

 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Egy olyan kiegyensúlyozott modellt 

kell elérni, amely a felhasználóknak és a 

polgároknak könnyű hozzáférést biztosít a 

kulturális tartalmakhoz és javakhoz, 

tiszteletben tartja az alkotók és a 

jogtulajdonosok jogait, és lehetővé teszi, 

hogy azok, akik azt szeretnék, 

szellemitulajdon-jogok megszerzése nélkül 

hozhassák létre és oszthassák meg saját 

tartalmukat. A digitális környezetben 

megvalósuló szellemitulajdonjog-védelem 

aktuális igényeire szabott, korszerű uniós 

szabályozás alapul szolgál majd 

kereskedelmi partnereinkkel megkötendő 

megállapodásokhoz. 

 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A szerzői és szomszédos jogok által 

védett tartalom terjesztése, valamint a 

kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a 

könyveket, audiovizuális termékeket és 

zenei felvételeket, szükségessé teszi azt, 

hogy a jogokat a szerzői és szomszédos 

jogok különböző jogtulajdonosai, így az 

alkotók, az előadók a hangfelvétel-

A módosítás a magyar nyelvű változatot 

nem érinti. 
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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. 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén az érintett nyelvi 

változatokban az egész szövegben 

megfelelő változtatásokra van szükség.) 

Indokolás 

A közös jogkezelő szervezetek (collective management organisations) a kollektív jogkezeléssel 

foglalkozó valamennyi gazdálkodási egységet, köztük a közös jogkezelő szervezeteket 

(collecting societies) is magukban foglalják. Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében ezt az 

[angolban] általánosabb terminust kell előnyben részesíteni. Összhangban van a CULT és az 

IMCO bizottság véleménytervezetével. 
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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 

parlamenti és tanácsi irányelvvel 

összhangban, amely jogi kereteket kíván 

teremteni a letelepedés szabadságának és a 

szolgáltatások tagállamok közötti szabad 

mozgásának biztosításához. Ez azt 

feltételezi, hogy a közös jogkezelő 

szervezetek szabadon nyújthassák 

szolgáltatásaikat a határokon átnyúlóan, a 

más tagállamokban lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező jogtulajdonosok 

képviselete érdekében, vagy engedélyeket 

nyújthassanak a más tagállamokban 

lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 

felhasználók részére. 

(3) Az Európai Unióban székhellyel 

rendelkező közös jogkezelő szervezetek – 

mint szolgáltatók – kötelesek a nemzeti 

követelmények tiszteletben tartására a 

belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. 

december 12-i 2006/123/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel 

összhangban, amely jogi kereteket kíván 

teremteni a letelepedés szabadságának és a 

szolgáltatások tagállamok közötti szabad 

mozgásának biztosításához. Ezzel 

összefüggésben emlékeztet arra, hogy a 

szellemitulajdon-jogok tekintetében a 

határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

szabadságának elvétől való, indokolatlan 

korlátozás nélküli eltérés, amelyet a 17. 

cikk (11) bekezdése határoz meg, 

magukra a jogokra vonatkozik (a jog 

megléte, hatálya és kivételei, időtartama 

stb.), de nem érinti az ilyen jogok 

kezelésével összefüggő – így például a 

közös jogkezelő szervezetek által nyújtott – 

szolgáltatásokat. 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. 

Indokolás 

Ez a kiegészítés a szellemitulajdon-jogok számára biztosított eltérés Bizottság általi 

értelmezését tükrözi, amelyet a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 

kézikönyv fejt ki. [Európai Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság (2007), 

„Kézikönyv a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról”, 42. o.] 
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Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A közös jogkezelő szervezetek 

működését rendező nemzeti szabályozások 

között jelentős eltérések mutatkoznak, 

különösen ami az átláthatóságukat 

valamint a tagjaik és a jogtulajdonosok 

általi elszámoltathatóságukat illeti. Túl 

azokon a nehézségeken, amelyekkel a nem 

belföldi jogtulajdonosok szembesülnek a 

jogaik gyakorlása során, valamint a 

beszedett bevételekkel kapcsolatos igen 

gyakori pénzügyi gazdálkodási 

hiányosságokon, a közös jogkezelő 

szervezetek működésével kapcsolatos 

problémák a belső piacon a szerzői és 

szomszédos jogok kevéssé hatékony 

felhasználását eredményezik, hátrányt 

okozva ezzel mind a közös jogkezelő 

szervezetek tagjai, mind pedig a 

jogtulajdonosok és a felhasználók számára. 

Ezek a problémák nem jelentkeznek az 

olyan független jogkezelő szolgáltatók 

működése során, amelyek kereskedelmi 

alapon járnak el a jogtulajdonosok 

jogainak kezelésével megbízott 

ügynökként, és amelyekben a 

jogtulajdonosok nem gyakorolnak tagsági 

jogokat. 

(4) A közös jogkezelő szervezetek 

működését rendező nemzeti szabályozások 

között jelentős eltérések mutatkoznak, 

különösen ami az átláthatóságukat 

valamint a tagjaik, a jogtulajdonosok és a 

felhasználók általi elszámoltathatóságukat 

illeti. Túl azokon a nehézségeken, 

amelyekkel a nem belföldi jogtulajdonosok 

szembesülnek a jogaik gyakorlása során, 

valamint a beszedett bevételekkel 

kapcsolatos igen gyakori pénzügyi 

gazdálkodási hiányosságokon, a közös 

jogkezelő szervezetek működésével 

kapcsolatos problémák a belső piacon a 

szerzői és szomszédos jogok kevéssé 

hatékony felhasználását eredményezik, 

hátrányt okozva ezzel mind a közös 

jogkezelő szervezetek tagjai, mind pedig a 

jogtulajdonosok és a felhasználók számára. 

 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A kollektív jogkezelési szolgáltatások 

nemzeti határokon átnyúló nyújtásának és 

igénybevételének szabadsága azzal jár, 

hogy a jogtulajdonosok szabadon 

(9) A kollektív jogkezelési szolgáltatások 

nemzeti határokon átnyúló nyújtásának és 

igénybevételének szabadsága azzal jár, 

hogy a jogtulajdonosok szabadon 
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választhatják meg azt a közös jogkezelő 

szervezetet, amely a jogaikat, így a 

nyilvános előadásra vonatkozó, illetve a 

műsorsugárzási jogaikat, vagy jogaik 

csoportjait, mint például a nyilvános 

interaktív kommunikációt kezeli. Ez azt is 

magában foglalja, hogy a jogtulajdonosok 

könnyen visszavonhatják a jogaikat vagy 

jogkategóriáikat a közös jogkezelő 

szervezettől, és azok egészét vagy egy 

részét egy másik közös jogkezelő 

szervezetre vagy más szervezetre bízhatják 

vagy ruházhatják át, a közös jogkezelő 

szervezet székhelye szerinti, illetve a 

jogtulajdonos székhelye, lakóhelye vagy 

állampolgársága szerinti tagállamtól 

függetlenül. A különböző típusú műveket 

és egyéb teljesítményeket, mint például 

irodalmi, zenei vagy fotóművészeti 

műveket kezelő közös jogkezelő 

szervezetek szintén ilyen rugalmasságot 

kell, hogy biztosítsanak a jogtulajdonosok 

részére a különböző típusú művek és más 

teljesítmények kezelése tekintetében. A 

közös jogkezelő szervezeteknek 

tájékoztatniuk kell a jogtulajdonosokat 

erről a választásról, és lehetővé kell 

tenniük számukra e jogok lehető 

legegyszerűbb gyakorlását. Végül pedig ez 

az irányelv nem sértheti azt, hogy a 

jogtulajdonosok a jogaikat egyénileg 

kezeljék, beleértve a nem kereskedelmi 

felhasználásokat is. 

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 

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 művek, 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 és a köztulajdonba 

helyezést is. 

Indokolás 

A jogtulajdonosoknak meg kell őrizniük az ahhoz való jogot, hogy szabadon döntsenek a saját 

műveikhez fűződő jogokról, így meg kell őrizniük többek között a mű köztulajdonba 

helyezésének jogát is. 

 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
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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 valamennyi csoportja 

számára a felügyeleti feladatokat gyakorló 

testületben való képviseletet. 

 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A gondos irányítás érdekében a közös 

jogkezelő szervezet felső vezetésének 

függetlennek kell lennie. A vezetők és az 

igazgatók számára elő kell íri, hogy évente 

nyilatkozzanak a közös jogkezelő szervezet 

felé arról, hogy fennáll-e valamilyen 

összeférhetetlenség az érdekeik és a 

szervezet érdekei között. 

(14) A gondos irányítás érdekében a közös 

jogkezelő szervezet felső vezetésének 

függetlennek kell lennie. A vezetők és az 

igazgatók számára elő kell íri, hogy 

munkájuk megkezdése előtt, majd azt 

követően évente nyilatkozzanak a közös 

jogkezelő szervezet felé arról, hogy 

fennáll-e valamilyen összeférhetetlenség az 

érdekeik és a szervezet érdekei között. 

Indokolás 

Mielőtt valamely vezető vagy igazgató megkezdi munkáját, információt kell szolgáltatnia az 

összeférhetetlenségekről. Összhangban van a CULT bizottság véleménytervezetével. 
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Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A közös jogkezelő szervezetek szedik 

be, kezelik és osztják el a jogtulajdonosok 

által rájuk bízott jogok felhasználásából 

származó bevételeket. Ez a bevétel végső 

soron a jogtulajdonosokat illeti meg, akik 

tagjai lehetnek az adott közös jogkezelő 

szervezetnek vagy egy másik jogkezelő 

szervezetnek. Ezért fontos, hogy a közös 

jogkezelő szervezetek a bevételek 

beszedése, kezelése és elosztása során a 

lehető legnagyobb gondossággal járjanak 

el. A bevételek pontos elosztására csak 

akkor nyílik lehetőség, ha a közös 

jogkezelő szervezetek pontos nyilvántartást 

vezetnek a tagokról, az engedélyekről és az 

alkotások és egyéb teljesítmények 

felhasználásáról. Adott esetben a 

jogtulajdonosoknak és a felhasználóknak is 

adatokat kell szolgáltatniuk, amelyeket a 

közös jogkezelő szervezeteknek 

ellenőrizniük kell. A jogtulajdonosokat 

megillető beszedett összegeket a közös 

jogkezelő szervezet bármely saját 

vagyonától elkülönítetten kell kezelni, ha 

pedig a jogtulajdonosok részére történő 

szétosztásig befektetik, ezt a közös 

jogkezelő szervezet közgyűlése által 

meghatározott befektetési politikával 

összhangban kell megtenni. Annak 

érdekében, hogy a jogtulajdonosok 

jogainak védelme magas szintű maradjon 

és biztosítható legyen, hogy a jogaik 

felhasználásából eredő bevétel a 

jogtulajdonosokhoz folyjék be, a közös 

jogkezelő szervezetnek olyan 

követelmények mentén kell a befektetéseit 

megtennie és kezelnie, amelyek 

körültekintő eljárásra kötelezik, lehetővé 

téve számára, hogy a legbiztonságosabb és 

leghatékonyabb befektetési politika mellett 

döntsön. A közös jogkezelő szervezet 

(15) A közös jogkezelő szervezetek szedik 

be, kezelik és osztják el a jogtulajdonosok 

által rájuk bízott jogok felhasználásából 

származó bevételeket. Ez a bevétel végső 

soron a jogtulajdonosokat illeti meg, akik 

tagjai lehetnek az adott közös jogkezelő 

szervezetnek vagy egy másik jogkezelő 

szervezetnek. Ezért fontos, hogy a közös 

jogkezelő szervezetek a bevételek 

beszedése, kezelése és elosztása során a 

lehető legnagyobb gondossággal járjanak 

el. A bevételek pontos elosztására csak 

akkor nyílik lehetőség, ha a közös 

jogkezelő szervezetek pontos és átlátható 

nyilvántartást vezetnek a tagokról, az 

engedélyekről és az alkotások és egyéb 

teljesítmények felhasználásáról. Adott 

esetben a jogtulajdonosoknak és a 

felhasználóknak is adatokat kell 

szolgáltatniuk, amelyeket a közös 

jogkezelő szervezeteknek ellenőrizniük 

kell. A jogtulajdonosokat megillető 

beszedett összegeket a közös jogkezelő 

szervezet bármely saját vagyonától 

elkülönítetten kell kezelni, ha pedig a 

jogtulajdonosok részére történő 

szétosztásig befektetik, ezt a közös 

jogkezelő szervezet közgyűlése által 

meghatározott befektetési politikával 

összhangban kell megtenni. Annak 

érdekében, hogy a jogtulajdonosok 

jogainak védelme magas szintű maradjon 

és biztosítható legyen, hogy a jogaik 

felhasználásából eredő bevétel a 

jogtulajdonosokhoz folyjék be, a közös 

jogkezelő szervezetnek olyan 

követelmények mentén kell a befektetéseit 

megtennie és kezelnie, amelyek 

körültekintő eljárásra kötelezik, lehetővé 

téve számára, hogy a legbiztonságosabb és 

leghatékonyabb befektetési politika mellett 
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számára így lehetőséget kell biztosítani 

eszközállományának olyan módon történő 

összeállítására, hogy az igazodjon a 

jogokból származó befektetett bevétel 

kockázati kitettségének konkrét jellegéhez 

és időtartamához, ugyanakkor ne 

veszélyeztesse túlzott mértékben a 

jogtulajdonosoknak járó bevételeket. Ezen 

túlmenően a jogtulajdonosokat megillető 

összegek megfelelő és hatékony 

elosztásának biztosítása érdekében elő kell 

írni a közös jogkezelő szervezetek 

számára, hogy tegyenek gondos és 

jóhiszemű intézkedéseket az adott 

jogtulajdonosok azonosítása és megtalálása 

céljából. Célszerű továbbá arról is 

rendelkezni, hogy a közös jogkezelő 

szervezet tagjainak jóvá kell hagyniuk az 

olyan helyzetekre vonatkozó szabályokat, 

amikor a jogtulajdonosok azonosításának 

vagy megtalálásának hiányában a beszedett 

összegek nem oszthatók szét. 

döntsön. A közös jogkezelő szervezet 

számára így lehetőséget kell biztosítani 

eszközállományának olyan módon történő 

biztonságos és jövedelmező összeállítására, 

hogy az megakadályozza a jogokból 

származó befektetett bevétel kockázati 

kitettségét, ugyanakkor ne veszélyeztesse 

túlzott mértékben a jogtulajdonosoknak 

járó bevételeket. Ezen túlmenően a 

jogtulajdonosokat megillető összegek 

megfelelő és hatékony elosztásának 

biztosítása érdekében elő kell írni a közös 

jogkezelő szervezetek számára, hogy 

tegyenek gondos és jóhiszemű 

intézkedéseket az adott jogtulajdonosok 

azonosítása és megtalálása céljából. 

Célszerű továbbá arról is rendelkezni, hogy 

a közös jogkezelő szervezet tagjainak jóvá 

kell hagyniuk az olyan helyzetekre 

vonatkozó szabályokat, amikor a 

jogtulajdonosok azonosításának vagy 

megtalálásának hiányában a beszedett 

összegek nem oszthatók szét. 

 

 

Módosítás  9 

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 

(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 
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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. 

felhasználását részletezi. 

Indokolás 

A kisebb közös jogkezelő szervezetek beszámolási kötelezettségekből való kizárása ellentétes 

az irányelv céljával. Ezenkívül ennek a preambulumbekezdésnek összhangban kell lennie a 8. 

cikk (3) bekezdéséhez és a 20. cikk (5) bekezdéséhez javasolt módosításokkal. Összhangban 

van az IMCO bizottság véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Ezen felül a tagállamok kötelesek a 

jogszabályokat megszegő közös jogkezelő 

szervezetek elleni panasztételt lehetővé 

tevő olyan megfelelő eljárásokat bevezetni, 

amelyek biztosítják a megfelelő, hatékony, 

arányos és visszatartó erejű joghátrányok 

kiszabását. A tagállamoknak kell 

meghatározniuk azt, hogy mely hatóságok 

felelősek a panaszeljárások intézéséért és a 

joghátrányok alkalmazásáért. A több 

területre érvényes engedélyezésre 

vonatkozó követelmények betartásának 

biztosítása érdekében ki kell alakítani a 

végrehajtásuk figyelemmel kísérését 

szolgáló egyedi rendelkezéseket. E célból a 

tagállamok illetékes hatóságainak és az 

Európai Bizottságnak együtt kell 

működnie. 

(37) Ezen felül a tagállamok kötelesek a 

jogszabályokat megszegő közös jogkezelő 

szervezetek elleni panasztételt lehetővé 

tevő olyan megfelelő eljárásokat bevezetni, 

amelyek biztosítják a megfelelő, hatékony, 

arányos és visszatartó erejű intézkedések és 

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. 
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Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv a szerzői és szomszédos 

jogok közös jogkezelő szervezetek általi 

kezelése megfelelő működésének 

biztosításához szükséges követelményeket 

határozza meg. Előírja továbbá a 

zeneművek online felhasználására 

vonatkozó alkotói jogok közös jogkezelő 

szervezetek általi, több területre érvényes 

engedélyezésének szabályait. 

Ez az irányelv a szerzői és szomszédos 

jogok közös jogkezelő szervezetek általi 

kezelése megfelelő, hatékony, átlátható és 

elszámoltatható működésének 

biztosításához szükséges követelményeket 

határozza meg. Előírja továbbá a 

zeneművek online felhasználására 

vonatkozó alkotói jogok közös jogkezelő 

szervezetek általi, több területre érvényes 

engedélyezésének szabályait. 

 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az I., II. és IV. cím – a 36. és a 40. cikk 

kivételével – az Európai Unióban 

székhellyel rendelkező valamennyi közös 

jogkezelő szervezetre vonatkozik. 

Az I. cím, a 13., 14., 15–19. cikk, a 24. 

cikk (2) bekezdése és a IV. cím – a 36. és a 

40. cikk kivételével – az Unióban végzett 

tevékenységeik és az Unióban lakóhellyel 

vagy székhellyel rendelkező 

jogtulajdonosok tekintetében az Európai 

Unión kívül székhellyel rendelkező közös 

jogkezelő szervezetekre is vonatkozik. 

 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A III. cím és a IV. cím 36. és 40. cikke 

csak azokra a közös jogkezelő 

szervezetekre vonatkozik, amelyek több 

Az I. cím, a 10. cikk, a 11. cikk (1) 

bekezdése, a 12. cikk, a 15. cikk, a 16–20. 

cikk, a III. cím és a 34., 35., 37. és 38. cikk 
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területre érvényes alapon kezelik a 

zeneművek online felhasználási célú 

alkotói jogait. 

az Unióban végzett tevékenységeik és az 

Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkező jogtulajdonosok tekintetében 
azokra az Unióban vagy az Unión kívül 

letelepedett független jogkezelő 

szolgáltatókra is vonatkozik, amelyek a 

jogtulajdonosok ügynökeként járnak el 

jogaik közös kezelése érdekében, és 

gazdasági alapon működnek az Unióban. 

 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az I. és II. cím, valamint a 34., 35. és a 

37–39. cikk az egy vagy több közös 

jogkezelő szervezet közvetlen vagy 

közvetett, részleges vagy 100%-os 

tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló 

jogalanyokra is vonatkozik, azzal a 

feltétellel, hogy ezek a jogalanyok olyan 

tevékenységeket végeznek, amelyek – ha 

azokat közös jogkezelő szervezet végezné – 

e rendelkezések hatálya alá tartoznának. 

 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „közös jogkezelő szervezet”: a tagjai 

tulajdonában álló vagy általuk ellenőrzött 

szervezet, amely jogszabály, 

engedményezés, engedély vagy más 

szerződéses megállapodás általi 

felhatalmazás útján, egyetlen vagy fő 

céljaként kezeli egynél több jogtulajdonos 

szerzői és szomszédos jogait; 

a) „közös jogkezelő szervezet”: a tagjai 

tulajdonában álló vagy általuk ellenőrzött 

szervezet, vagy egy vagy több közös 

jogkezelő szervezet részleges vagy 100%-

os tulajdonában álló szervezet, 

amennyiben ezek a jogalanyok szerzői 

jogokat vagy szomszédos jogokat kezelnek, 
amely jogszabály, engedményezés, 

engedély vagy más szerződéses 
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megállapodás általi felhatalmazás útján, 

egyetlen vagy fő céljaként kezeli egynél 

több jogtulajdonos szerzői és szomszédos 

jogait; 

 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) „kereskedelmi szereplő”: a valamely 

szerződéses megállapodás útján a 

jogtulajdonosok nevében utóbbiak szerzői 

jogainak vagy szomszédos jogainak 

kereskedelmi alapon történő kezelésével 

megbízott gazdálkodási egység; 

Indokolás 

A jogkezelés keretén belül az egyenlő feltételek kialakítása érdekében a kiadókra és a 

lemezcégekre – amelyek jogtulajdonosok jogait is kezelik – vonatkoznia kell az átláthatósági 

szabályok egy minimális készletének. Összhangban van a CULT bizottság 

véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „közös jogkezelő szervezet tagja” olyan 

jogtulajdonos vagy jogtulajdonosokat 

közvetlenül képviselő szervezet, beleértve 

más közös jogkezelő szervezeteket és a 

jogtulajdonosok szövetségeit is, aki/amely 

megfelel a közös jogkezelő szervezet 

tagsági követelményeinek; 

c) „közös jogkezelő szervezet tagja” olyan 

jogtulajdonos vagy jogtulajdonosokat 

közvetlenül képviselő szervezet, beleértve 

más közös jogkezelő szervezeteket és a 

jogtulajdonosok szövetségeit is, aki/amely 

jogi formájától függetlenül megfelel a 

közös jogkezelő szervezet tagsági 

követelményeinek; 
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Indokolás 

Erre a pontosításra a különböző tagállamokban működő közös jogkezelő szervezetek jogi 

formájának változatossága miatt van szükség. Összhangban van a CULT bizottság 

véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „jogokból származó bevétel”: közös 

jogkezelő szervezet által a jogtulajdonosok 

nevében beszedett bevétel, amelynek alapja 

lehet akár kizárólagos jog, díjazáshoz való 

jog vagy ellentételezéshez való jog; 

f) „jogokból származó bevétel”: közös 

jogkezelő szervezet által a tagjainak 

nevében beszedett bevétel, amelynek alapja 

lehet akár kizárólagos jog vagy díjazáshoz 

való jog, és amely magában foglalja a 

jogokból származó bevétel befektetéséből 

származó bevételeket is; 

Indokolás 

A 10. cikk említi, hogy a befektetésekből származó bevételeket el kell különíteni a közös 

jogkezelő szervezet saját vagyonától, azt viszont nem, hogy ezeket valójában ki kell fizetni a 

jogtulajdonosoknak. Összhangban van a CULT bizottság véleménytervezetével. 

 

 

 

 

Módosítás  19 

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 

(2) A jogtulajdonosok megbízhatják a 

választásuk szerinti, uniós székhelyű közös 

jogkezelő szervezetet, hogy kezelje a 

választásuk szerinti jogokat, 

jogcsoportokat vagy alkotástípusokat és 

egyéb teljesítményeket a választásuk 

szerinti tagállamok tekintetében, 

függetlenül attól, hogy melyik tagállamban 

van a jogtulajdonos székhelye vagy 
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székhelye vagy lakóhelye, illetve a 

jogtulajdonos mely tagállam állampolgára. 

lakóhelye, illetve mely tagállam 

állampolgára. 

 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 

hat hónapos felmondási idő mellett részben 

vagy teljes körűen felmondhatják a közös 

jogkezelő szervezetnek adott kezelési 

megbízást a választásuk szerint jogokra, 

jogcsoportokra vagy alkotástípusokra és 

egyéb teljesítményekre vonatkozóan, a 

választásuk szerinti tagállamok 

tekintetében. A közös jogkezelő szervezet 

eldöntheti, hogy az ilyen részleges vagy 

teljes körű felmondás a felmondási idő 

leteltét követően csak a pénzügyi év 

közepén vagy végén lépjen-e hatályba, 

attól függően, hogy melyikre kerül előbb 

sor. 

(3) A jogtulajdonosok ésszerű, legfeljebb 

hat hónapos felmondási idő mellett a 

megbízási időszak során bármikor részben 

vagy teljes körűen felmondhatják a közös 

jogkezelő szervezetnek adott kezelési 

megbízást a választásuk szerint jogokra, 

jogcsoportokra, alkotásokra vagy 

alkotástípusokra és egyéb teljesítményekre 

vonatkozóan, a választásuk szerinti 

tagállamok tekintetében. A közös 

jogkezelő szervezet eldöntheti, hogy az 

ilyen részleges vagy teljes körű felmondás 

a felmondási idő leteltét követően csak a 

pénzügyi év közepén vagy végén lépjen-e 

hatályba, attól függően, hogy melyikre 

kerül előbb sor. 

Indokolás 

A jogtulajdonosoknak meg kell őrizniük az ahhoz való jogot, hogy szabadon döntsenek a saját 

műveikhez fűződő jogokról. Más országokban, például az Egyesült Államokban, a 

jogtulajdonosoknak joguk van ahhoz, hogy közös jogkezelő szervezetükön belül egyes művek 

tekintetében visszavonják a megbízást. Összhangban van a CULT bizottság 

véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A közös jogkezelő szervezetek 

nyilvántartást vezetnek a tagjaikról, 

(5) A közös jogkezelő szervezetek 

nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást 
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amelyet rendszeresen frissíteni kell a tagok 

azonosíthatósága és elérhetőségük 

pontosítása érdekében. 

vezetnek a tagjaikról és azoknak azokról a 

jogairól és alkotásairól, amelyek 

kezelésével a jogtulajdonosok a közös 

jogkezelő szervezetet megbízzák. A 

nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell 

mind a tagok, mind pedig kezelt jogaik és 

alkotásaik azonosíthatósága és 

elérhetőségük pontosítása érdekében. 

 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tag által egy meghatározott pénzügyi 

időszakban kapott vagy a részére esedékes 

összegek. 

törölve 

Indokolás 

A szavazáshoz való jog kapott összegektől való függővé tétele nem demokratikus. Mivel a 

jövedelem jogtulajdonosok közötti elosztása a közös jogkezelő szervezeteken belül rendkívül 

egyenlőtlen, a szavazáshoz való jog kapott összegek szerinti korlátozása indokolatlanul nagy 

befolyásbeli különbségekhez vezethet. 

 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 

tagjának jogában áll bármely más 

természetes vagy jogi személyt 

képviselőnek kijelölni abból a célból, hogy 

a nevében részt vegyen és szavazzon a 

közgyűlésen. 

(8) A közös jogkezelő szervezet minden 

tagjának jogában áll bármely más 

természetes vagy jogi személyt 

képviselőnek kijelölni abból a célból, hogy 

a nevében részt vegyen és szavazzon a 

közgyűlésen. A felhatalmazás akkor 

érvényes, ha azt a tag legalább három 

hónappal az alkalmazást megelőzően 

megadta a képviselőnek. 
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Indokolás 

A cél annak elkerülése, hogy a zeneműkiadók és/vagy lemezcégek szokásos gyakorlattá 

tegyék, hogy állandó felhatalmazást kérnek az új művészektől, akikkel szerződést írnak alá, 

amely felhatalmazás idővel lehetővé tenné számukra, hogy ellenőrzésük alá vonják a közös 

jogkezelő szervezeteket. Összhangban van a CULT bizottság véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  24 

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;  

b) nettó árbevétel: 700 000 EUR;  

c) a pénzügyi év során az alkalmazottak 

átlagos száma: tíz. 

 

Indokolás 

A kisebb közös jogkezelő szervezetek mindenfajta felügyeleti funkcióból való kizárása 

ellentétes az irányelv céljával. Még a kisebb vállalatoknak és szervezeteknek is jellemzően 

szükségük van felügyelőbizottságra. Összhangban van a CULT és az IMCO bizottság 

véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A közös jogkezelő szervezetek 

gondosan kötelesek eljárni a jogokból 

származó bevételek beszedése és kezelése 

során. 

(1) A közös jogkezelő szervezetek 

gondosan, pontos és átlátható módon 

kötelesek eljárni a jogokból származó 

bevételek beszedése és kezelése során. A 
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kiterjesztett közös engedélyezési 

rendszerekkel rendelkező tagállamoktól 

eltérő tagállamokban a közös jogkezelő 

szervezet biztosítja, hogy csak azon 

jogtulajdonosok nevében szedjen be 

bevételt, amelyek jogainak képviseletével 

megbízták. 

Indokolás 

Összehangolás a 12. cikk (1) bekezdésével és a 14. cikk (2) bekezdésével, amely kimondja, 

hogy a kifizetéseket pontosan kell teljesíteni. Ha a kifizetéseknek pontosnak kell lenniük, akkor 

ésszerűen a beszedésnek és a kezelésnek is pontosnak kell lennie. Ezen túlmenően a közös 

jogkezelő szervezeteknek csak azoknak a tényleges tagoknak és jogtulajdonosoknak a nevében 

szabad pénzt beszedniük, akiknek a jogait képviseleti megállapodás alapján kezelik. 

Összhangban van a CULT bizottság véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  26 

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 közös jogkezelő szervezet a jogokból 

származó bevételeket és a befektetéseiből 

származó bevételeket nem használhatja 

saját számlájára, kizárólag a kezelési 

díjakat vonhatja le a 7. cikk (5) 

bekezdésének d) pontjában említett 

szabályok szerint. 

Indokolás 

Pontosítás. Összhangban van az IMCO bizottság véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

gondosan ossza el és fizesse ki az által 

képviselt valamennyi jogtulajdonost 

megillető összegeket. A közös jogkezelő 

szervezet legkésőbb 12 hónappal a 

jogokból származó bevétel beszedése 

szerinti pénzügyi év végét követően 
teljesíti az említett felosztást és kifizetést, 

kivéve, ha a közös jogkezelő szervezetet 

objektív – különösen a felhasználói 

jelentésekkel, a jogok vagy a 

jogtulajdonosok azonosításával, illetve a 

művekre és egyéb teljesítményekre 

vonatkozó információknak a 

jogtulajdonosokkal való 

összekapcsolásával összefüggő – okok 

akadályozzák abban, hogy betartsa ezt a 

határidőt. A közös jogkezelő szervezet 

köteles az ilyen elosztást és kifizetést 

pontosan teljesíteni, biztosítva a 

jogtulajdonosok valamennyi csoportjával 

szembeni egyenlő bánásmódot. 

jogkezelő szervezet rendszeresen és 

gondosan ossza el és fizesse ki az által 

képviselt valamennyi jogtulajdonost 

megillető összegeket. A közös jogkezelő 

szervezet indokolatlan késedelem nélkül, 

de legkésőbb hat hónappal a jogokból 

származó bevétel beszedése után 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. 

 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A közös jogkezelő szervezet köteles a 

más közös jogkezelő szervezeteket 

megillető összegek rendszeres, gondos és 

pontos elosztására és kifizetésére. 

(2) A közös jogkezelő szervezet köteles a 

más közös jogkezelő szervezeteket 

megillető összegek rendszeres, gondos, 

pontos és indokolatlan késedelem nélküli 

elosztására és kifizetésére. 

 

Módosítás 29 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az engedélyezésnek objektív feltételek 

alapján kell történnie, különösen a 

(2) Az engedélyezésnek tisztességes, 

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

a díjszabások tekintetében.  

Indokolás 

Az engedélyezés területén a tisztességes, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

képezik a standard megfogalmazást. 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kizárólagos jogok díjszabásának 

tükröznie kell az átruházott jogok és a 

közös jogkezelő szervezet által nyújtott 

szolgáltatás értékét. 

A kizárólagos jogok díjszabásának 

tükröznie kell az átruházott jogok értékét, 

és ésszerűnek kell lennie a közös 

jogkezelő szervezet által nyújtott 

szolgáltatás gazdasági értékéhez 

viszonyítva.  

Indokolás 

A módosítás bevezetésének célja, hogy a szöveg jobban tükrözze a Bíróság ítélkezési 

gyakorlatát (C-52/07 sz. Canal 5 kontra STIM ügy). 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jogtulajdonosok, tagok, más közös 

jogkezelő szervezetek és felhasználók 

kérelmére szolgáltatott információk 

A jogtulajdonosok, tagok, más közös 

jogkezelő szervezetek és felhasználók 

számára szolgáltatott információk  

Indokolás 

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

bekezdésének módosítását. 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 

jogkezelő szervezet a következő 

információkat elektronikus úton, 

indokolatlan késedelem nélkül elérhetővé 

tegye, amennyiben azt kérelmezi bármely 

általa képviselt jogtulajdonos, bármely 

olyan közös jogkezelő szervezet, amelynek 

nevében képviseleti megállapodás alapján 

jogokat kezel, vagy bármely felhasználó: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 

jogkezelő szervezet a következő 

információkat elektronikus úton, 

indokolatlan késedelem nélkül elérhetővé 

tegye bármely általa képviselt 

jogtulajdonos számára, bármely olyan 

közös jogkezelő szervezet számára, 

amelynek nevében képviseleti 

megállapodás alapján jogokat kezel, vagy 

bármely felhasználó számára: 

Indokolás 

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

bekezdésének módosítását. 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az általa kötött képviseleti 

megállapodások felsorolása, beleértve az 

egyéb érintett közös jogkezelő 

szervezetekre, a képviselt repertoárra és az 

ilyen megállapodás területi hatályára 

vonatkozó információkat. 

c) az általa kötött képviseleti 

megállapodások felsorolása, beleértve az 

egyéb érintett közös jogkezelő 

szervezetekre, köztük az Unión kívüli 

székhellyel rendelkezőkre, a képviselt 

repertoárra és az ilyen megállapodás 

területi hatályára vonatkozó információkat. 

 

 

Módosítás  34 

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 

(2) Ezenkívül a közös jogkezelő szervezet 

bármely jogtulajdonos vagy közös 

jogkezelő szervezet számára köteles 

elérhetővé tenni az azokra a művekre 

vonatkozó összes információt, amelyek 
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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. 

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. 

Indokolás 

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

bekezdésének módosítását. 

 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 

jogkezelő szervezet nyilvánosságra hozza a 

következő információkat: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közös 

jogkezelő szervezet lehetőség szerint 

nyilvánosan elérhető és kereshető 

felületeken nyilvánosságra hozza a 

következő információkat: 

Indokolás 

Az átláthatóság javítása. Összhangban van a CULT bizottság véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) az általa kezelt repertoár és jogok, 

továbbá a lefedett tagállamok; 

Indokolás 

Megerősíti az átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget. Összhangban van a CULT bizottság 

véleménytervezetével. 
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Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) alkalmazandó díjak. 

Indokolás 

Az átláthatóságra vonatkozó követelményeknek magukban kell foglalniuk az alkalmazandó 

díjakat. 

 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) amennyiben rendelkezésre áll, a mű 

címe, a szerző neve, a kiadó neve és 

bármilyen egyéb rendelkezésre álló 

lényeges információ, amely szükséges 

lehet az olyan művek jogtulajdonosai 

személyazonosságának megállapításához, 

amelyek esetében egy vagy több 

jogtulajdonost nem azonosítottak. 

 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A közös jogkezelő szervezetek 

biztosítják, hogy az (1) bekezdés 

ab) pontjával összhangban a repertoárra 

vonatkozó információk pontosak legyenek 

és azokat rendszeresen naprakésszé 

tegyék. E tekintetben különösen azt 

biztosítják, hogy a lejáró védelmi idejű 
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művekkel kapcsolatos információk 

pontosak legyenek és azokat rendszeresen 

naprakésszé tegyék, valamint hogy a 

nyilvánosság számára elérhetővé tegyék 

azokat. 

Indokolás 

A nyilvánosság számára fontos a pontos tájékoztatás arról, hogy egy meghatározott mű mikor 

kerül köztulajdonba. Ezeket az információkat rendszeresen naprakésszé kell tenni. 

Összhangban van a CULT bizottság véleménytervezetével. 

 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 

I. melléklet 1. pontjának a), f) és 

g) alpontjait nem kell alkalmazni azokra a 

közös jogkezelő szervezetekre, amelyek a 

mérlegfordulónapjukon az alábbi három 

kritérium közül kettő esetében nem lépik 

túl a küszöbértékeket: 

törölve 

a) mérlegfőösszeg: 350 000 EUR;  

b) nettó árbevétel: 700 000 EUR;  

c) a pénzügyi év során az alkalmazottak 

átlagos száma: tíz. 

 

Indokolás 

A közös jogkezelő szervezetek elszámoltathatóságának biztosítása érdekében az éves 

átláthatósági jelentés közzétételére vonatkozó követelménynek minden jogkezelő szervezetre 

érvényesnek kell lennie. 

 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) képes legyen biztosítani mind a 

többszörözési (mechanikus), mind pedig a 

közvetítési jogot (előadás) ahhoz a 

zeneműhöz, amelyre vonatkozóan több 

területre érvényes engedélyek útján 

engedélyt igyekszik adni. 

Indokolás 

Az engedélyek külön mechanikus és előadási jogokra való felbontásának az online 

környezetben nincs sok értelme. Ez a felaprózás többletköltséget jelent a felhasználóknak, és 

emeli a tranzakciós költségeket. 

 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A közös jogkezelő szervezet ésszerű 

lépéseket tehet az adatok pontosságának és 

integritásának védelme, az ismételt 

hasznosításuk ellenőrzése, valamint a 

személyes adatok és a kereskedelmileg 

érzékeny információk védelme érdekében. 

(2) A közös jogkezelő szervezet ésszerű 

lépéseket tehet az adatok pontosságának és 

integritásának védelme, valamint a 

személyes adatok és szükség esetén a 

kereskedelmileg érzékeny információk 

védelme érdekében. 

Indokolás 

A közös jogkezelő szervezeteket nem szabad olyan hatáskörrel felruházni, amelynek alapján 

korlátozhatják az információk ismételt hasznosítását, ami fontos és alapvető emberi jog. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A zeneművek online jogaira vonatkozó, 

több területre érvényes engedélyeket kiadó 

közös jogkezelő szervezetnek olyan 

(1) A zeneművek online jogaira vonatkozó, 

több területre érvényes engedélyeket kiadó 

közös jogkezelő szervezetnek olyan 
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eljárásokkal kell rendelkeznie, amely 

lehetővé teszi a jogtulajdonosok és a más 

közös jogkezelő szervezetek számára, hogy 

kifogásolják a 22. cikk (2) bekezdésében 

említett adatok vagy a 23. cikk szerint 

nyújtott információk tartalmát, amennyiben 

az ilyen jogtulajdonosok vagy közös 

jogkezelő szervezetek magalapozott 

bizonyítékok alapján úgy vélik, hogy az 

adatok vagy az információk pontatlanok a 

zeneművek online jogai tekintetében. 

Amennyiben az említett igények 

kellőképpen megalapozottak, a közös 

jogkezelő szervezet biztosítja az adatok 

vagy az információ késedelem nélküli 

kijavítását. 

eljárásokkal kell rendelkeznie, amely 

lehetővé teszi a jogtulajdonosok és a más 

közös jogkezelő szervezetek számára, hogy 

kifogásolják a 22. cikk (2) bekezdésében 

említett adatok tartalmát, és lehetővé teszi 

a jogtulajdonosok, más közös jogkezelő 

szervezetek és online zenei szolgáltatók 

számára, hogy kifogásolják a 23. cikk 

szerint nyújtott információk tartalmát, 

amennyiben az ilyen jogtulajdonosok, 

közös jogkezelő szervezetek és online 

zenei szolgáltatók megalapozott 

bizonyítékok alapján úgy vélik, hogy az 

adatok vagy az információk pontatlanok a 

zeneművek online jogai vagy engedélyei 

tekintetében. Amennyiben az említett 

igények kellőképpen megalapozottak, a 

közös jogkezelő szervezet biztosítja az 

adatok vagy az információ késedelem 

nélküli kijavítását. 

Indokolás 

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

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A felkért közös jogkezelő szervezetnek el 

kell fogadnia az ilyen felkérést, ha egy 

vagy több közös jogkezelő szervezet 

repertoárjában található zeneművek online 

jogainak ugyanazon csoportjára 

vonatkozóan már kiad vagy kínál több 

területre érvényes engedélyeket. 

A felkért közös jogkezelő szervezetnek 

ésszerű időn belül el kell fogadnia az ilyen 

felkérést, ha egy vagy több közös 

jogkezelő szervezet repertoárjában 

található zeneművek online jogainak 

ugyanazon csoportjára vonatkozóan már 

kiad vagy kínál több területre érvényes 

engedélyeket. 

Indokolás 

A felkért szervezet számára elő kell írni, hogy ésszerű időn belül elfogadja a felkérést. 

Összhang az IMCO és az ITRE bizottság véleménytervezetével. 
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Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 18. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 

18. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 22., 

23., 24., 25., 26., 27., 32. és 36. cikk azokra 

a gazdálkodó egységekre is vonatkozik, 

amelyek egészben vagy részben közös 

jogkezelő szervezet tulajdonában állnak, és 

amelyek a zeneművek online jogaira 

vonatkozó több területre érvényes 

engedélyeket kínálnak vagy adnak ki. 

Ez a cím, valamint a 36. és a 40. 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. 

 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) egy másik közös jogkezelő szervezettel 

folytatott viták a 24., 25., 26., 28. és 

29. cikk alkalmazásáról. 

c) egy másik közös jogkezelő szervezettel 

folytatott viták a 22., 23., 24., 25., 26., 

28. és 29. cikk alkalmazásáról. 

Indokolás 

A feldolgozási kapacitás és a repertoár átláthatósága tekintetében a közös jogkezelő 

szervezetek között felmerülő vitáknak a vitarendezés hatálya alá kell tartozniuk. Összhangban 

van az IMCO bizottság véleménytervezetével. 
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