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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri a Bizottság ajánlását, és felhívja a Bizottságot, hogy az érdekelt felekkel való 
konzultációt és a piac alapos vizsgálatát követően mielőbb nyújtson be megfelelő jogi 
javaslatot a szerzői és szomszédos jogok közös kezelésének hatékony szabályozására a 
zeneiparban, figyelembe véve a digitális korszak sajátosságát és annak szükségességét, 
hogy Európa kulturális sokszínűsége, a helyi repertoárok megőrzése, a kreativitás 
elősegítése, illetve a jogosultak és a kereskedelmi felhasználók érdekeinek védelme között 
egyensúly alakuljon ki;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság ezen ajánlás elfogadása előtt nem indított 
átfogó és alapos konzultációs folyamatot az érdekelt felekkel és az Európai Parlamenttel, 
és hangsúlyozza a jogosultak valamennyi csoportjával való megfelelő konzultáció 
szükségességét e folyamatban valamennyi jövőbeli jogalkotási tevékenysége során, 
érdekeik igazságos és kiegyensúlyozott képviseletének biztosítása érdekében;

3. elismeri, hogy a zeneiparban a szerzői és szomszédos jogok terén folyó nagyobb verseny, 
ha az tisztességes és átlátható, és megvédheti az európai szerzők pozícióját (beleértve a 
helyi és kisebbségi repertoárokat is), megerősítheti Európa kulturális sokszínűségét,

4. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azokat a megfelelő kezdeményezéseket, amelyek 
biztosítják a folyamatos széleskörű hozzáférést a repertoárokhoz, beleértve a helyi és 
kisebb repertoárokat is, figyelemmel az UNESCO kulturális kifejezések sokszínűségének 
védelméről és előmozdításáról szóló egyezményére, tekintettel a digitális kor 
sajátosságára, ugyanakkor figyelembe véve ennek a szerzők és a kulturális sokszínűség 
általános helyzetére gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait is,

5. megerősíti, hogy a zene nem áru, és hogy a közös jogkezelők (CRM) többnyire non-profit 
szervezetek, valamint hogy emiatt egy korlátlan versenyen alapuló rendszer bevezetése 
nem lehet a szerzők és Európa kulturális sokszínűségének és a kreativitás elősegítésének 
érdeke,

6. érti és támogatja azon rendelkezéseket, miszerint a jogosultaknak lehetőségük van közös 
jogkezelőt választani, meghatározni a rájuk bízott on-line jogokat és azok területi hatályát, 
valamint jogukban áll visszavonni a jogokat a közös jogkezelőtől és másik jogkezelőre 
bízni, valamint hangsúlyozza annak szükségességét, hogy tekintetbe vegyék a közös 
jogkezelők közötti együttműködés hatékonyságát a kisebb és a helyi jogosultak 
érdekeinek védelme és a kulturális sokszínűség megőrzése érdekében is,

7. aggodalmát fejezi ki az ajánlásnak a helyi repertoárokról és a kulturális sokszínűségről 
szóló egyes rendelkezéseinek esetleges kedvezőtlen hatásai miatt, mivel ezek azzal a 
kockázattal járhatnak, hogy a jogok nagyobb közös jogkezelőknél koncentrálódnak; úgy 
véli, hogy fel kellene mérni a jogkezelők közötti, a legjövedelmezőbb jogosultak 
vonzásával kapcsolatos verseny bevezetésére irányuló bármely kezdeményezés hatását,
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8. úgy véli, hogy a kölcsönös képviseleti megállapodások rendszerét fenn kell tartani, mivel 
diszkriminációmentesen valamennyi kereskedelmi és egyéni felhasználó számára lehetővé 
teszi a világrepertoárhoz való egyenlő hozzáférést, a jogosultak számára jobb védelmet 
biztosít, szavatolja a valós kulturális sokszínűséget és elősegíti a tisztességes versenyt a 
belső piacon,

9. úgy véli, hogy a jogosultak azon jogának, hogy jogkezelőjüket annak tartózkodási 
tagállamára való tekintet nélkül válasszák ki, a belső piaci verseny fokozása mellett

- megfelelő intézkedésekkel kell kiegészülnie a kulturális kifejezések sokszínűségének 
megőrzésére és elősegítésére, különösen azáltal, hogy a felhasználók számára kiterjedt, 
sokszínű repertorárokat, főleg helyi repertoárokat biztosít,

- nemzetiségre és tartózkodási helyre való tekintet nélkül valamennyi  jogosult számára 
biztosítania kell, hogy a lehető leghamarabb tisztességes jogdíjban részesüljön,

- nem szabad megengednie, hogy a legjövedelmezőbb jogosultak a kisebb jövedelmű 
jogosultak kárára erősítsék dominanciájukat,

és hogy ezért a következmények alapos felmérése szükséges,

10. úgy véli továbbá, hogy a szerzők és Európa kulturális sokszínűségének érdekeit a 
legjobban egy tisztességes és átlátható, versenyen alapuló rendszer bevezetése szolgálja, 
amely mellőzi a szerzők bevételeinek csökkentésére irányuló nyomást,

11. üdvözöl minden, a belső piaci verseny ösztönzésére, valamint az európai zeneművek 
nemzetközi terjesztésének elősegítésére szolgáló erőfeszítést, tekintet nélkül a szerzői 
jogokat kezelő közös jogkezelőre, figyelemmel arra, hogy minden repertoárt, annak
ismertségétől függetlenül azonos bánásmód illet meg,

12. úgy véli, hogy a nemzeti jogok alapján működő közös jogkezelők már létező hálózatának 
továbbra is fontos szerepet kell játszania a kisebbségi szerzőknek nyújtott pénzügyi 
támogatás és a kulturális sokszínűség ösztönzése terén, a fokozottabb verseny feltételi 
között is,

13. hangsúlyozza, hogy a nemzeti jogok alapján működő közös jogkezelők már létező 
hálózata fontos szerepet játszik, pénzügyi támogatással ösztönözve az új és kisebbségi 
repertoárokat Európában, és e hálózatot nem szabad elveszíteni,

14. emellett úgy véli, hogy a kölcsönösségi rendszer teljes körű, valamennyi jogosult javára 
szolgáló működésének biztosítása érdekében létfontosságú a jelentősebb jogosultak és 
közös jogkezelők közötti, a jogdíjak közvetlen beszedésére irányuló kizárólagos 
megbízások megtiltása valamennyi tagállamban, mivel ez a nemzeti közös jogkezelők 
gyors megszűnéséhez vezetne és aláaknázná a kisebbségi repertoárok, valamint az európai 
kulturális sokszínűség helyzetét,

15. üdvözli a közös jogkezelőknek az átláthatóság javítása, a diszkriminációmentesség és az 
elszámoltathatósági szabályok általi helyesebb igazgatására vonatkozó felhívást,
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16. felhívja a tagállamokat és a közös jogkezelőket, hogy biztosítsák valamennyi jogosult 
tisztességes képviseletét a közös jogkezelők által és így kiegyensúlyozott részvételüket a 
belső döntéshozatali eljárásban,

17. úgy véli, hogy a jogdíjak kölcsönös beszedésének jelenlegi rendszerét meg kell őrizni 
ahhoz, hogy a verseny a közös jogkezelők által nyújtott szolgáltatások és az általuk 
felszámított kezelési díjak alapján jöjjön létre, és a felhasználók a zene felhasználási 
országának közös jogkezelője által alkalmazott díjszabás alapján jussanak az engedélyhez, 
felhívja továbbá a tagállamokat annak biztosítására, hogy a kereskedelmi felhasználók 
szerezzék be a szükséges jogi hozzájárulásokat és a jogosultak valamennyi csoportja 
számára fizessék meg a jog szerint járó jogdíjat,

18. úgy véli, hogy amennyiben közös jogkezelés történik, olyan tisztességes és hatékony 
vitarendezési mechanizmusokat kell bevezetni a tagállamokban, amelyek biztosítják, hogy 
a jogosultak és a felhasználók rendelkezzenek a viták rendezéséhez szükséges eszközzel, 
valamennyiük bírósági felülvizsgálathoz való jogának sérelme nélkül,

19. támogatja azt az ötletet, hogy a közös jogkezelők egész Európára és több repertoárra 
kiterjedő on-line felhasználási engedélyeket nyújthassanak az Európai Unión belüli 
székhelyű kereskedelmi felhasználók részére (beleértve a mobiltelefonos felhasználást is), 
tisztességes és egyedileg megállapított feltételek mellett, a felhasználók közötti 
diszkrimináció nélkül; felhívja a Bizottságot, hogy az on-line szolgáltatásokra vonatkozó 
általános engedélyről és annak a szerzők gazdasági és társadalmi helyzetére gyakorolt 
hatásairól készítsen hatástanulmányt,

20. úgy véli, hogy a közös jogkezelők együttműködésének középpontjában az egyablakos 
ügyintézőhelyeknek kell állniuk – ahol a kereskedelmi felhasználók a világrepertoárra 
kiterjedő engedélyt szerezhetnek az általuk kívánt területre –, illetve ezzel összekapcsolva 
a jogosultak magas szintű védelmének, a forum shopping (a legolcsóbb engedélyeket 
kínáló közös jogkezelők keresése a felhasználók részéről) elkerülése révén.
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