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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja az előadóművészek, különösen a kísérő zenészek szociális helyzetének 
javítása, figyelembe véve azt, hogy az előadóművészek egyre többször tovább élnek 
előadásaik jelenlegi 50 éves védelmi időszakánál.

A hangfelvételek nagy mennyiségben történő előállítása lényegében az 1950-es években 
kezdődött. Beavatkozás híján a következő tíz évben egyre több, 1957 és 1967 között rögzített 
és kiadott előadás veszti el védelmét. Amikor az e hangfelvételen rögzített előadások védelme 
megszűnik, a nagy tagállamokban átlagosan mintegy 7000, a kisebb tagállamokban pedig 
ennek megfelelő kisebb számú előadó veszti el összes olyan jövedelmét, amely az előadások 
bárokban és diszkókban történő nyilvános közvetítése és sugárzása után járó szerződéses 
jogdíjakból és törvényes díjkövetelésekből ered. 

Ez érinti a vezető előadókat is (ők azok, akik a szerződéses jogdíjakat kapják), de főként azt a 
több ezer anonim kísérő zenészt sújtja (ők azok, akik nem kapnak jogdíjakat, csak a törvényes 
díjkövetelésre hagyatkozhatnak), akik az ötvenes évek végén és a hatvanas években járultak 
hozzá hangfelvételekhez és egy átalányösszeg fejében kizárólagos jogaikat hangfelvétel-
előállítóknak engedték át (kivásárlás). Ekképpen megszűnnének a nyilvánossághoz történő 
közvetítés és sugárzás után „egyszeri méltányos díjként” kapott kifizetéseik, amelyeket sosem 
engednek át hangfelvétel-előállítóknak. 

A vélemény előadója határozottan támogatja a bizottsági javaslatot, mivel az bővíti az 
előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók számára nyújtott előnyöket, továbbá a 20%-os 
díjjal kapcsolatos és a „felhasználod vagy elveszíted” elvről szóló záradék egyaránt biztosítja, 
hogy az előadóművészek – és különösen a kísérő zenészek – jelentős előnyökhöz jutnak majd 
a védelmi időszak meghosszabbításából, valamint abból, hogy jogaik megfelelő védelemben 
részesülnek.

A vélemény előadója úgy véli, hogy nincs szükség az előállítók tekintetében a 2 millió eurós 
korlátra, mivel ez megakadályozhatja, hogy néhány előadóművész megkapja azt a jövedelmet, 
amelyre szüksége van, így annak törlését ajánlja. Ehhez hasonlóan az előadóművészek 
jogainak törlésére irányuló javaslatokat is törölni kellene, mivel ez azt eredményezheti, hogy 
a művészek és előadók pénzügyi hátrányokat szenvednek el.

A vélemény előadója erőteljesen támogatja a nettó bevétel alkalmazását a 20%-os díj alapjául, 
ami biztosítja, hogy az előállítók levonhassák a hangfelvétel jogvédelmi ideje 
meghosszabbításának kezeléséből közvetlenül eredő, ésszerű költségeket. Biztosítani kell, 
hogy csak a közvetlenül kapcsolódó költségeket lehessen levonni, az előadóművészek 
tisztességes és állandó díjazásának biztosítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az új technológiák lehetőséget 
nyújtanak a hangfelvételek jogszerű 
online szolgáltatások révén történő 
digitális terjesztésére. Ez kiterjed a 
korábbi években készült hangfelvételekre 
is, ezáltal értékesítési lehetőséget teremt a 
kevésbé népszerű hangfelvételek számára, 
ami az idősebb és kevésbé népszerű 
művészek számára bevételt hoz.    

Indokolás

A szomszédos jogok védelmi idejének meghosszabbítása növelni fogja a hangfelvétel-
előállítók érdekeltségét állományuk digitalizálására. Az online terjesztésű szolgáltatások így 
új távlatot biztosítanak sok hangfelvétel számára, ezzel pedig új bevételi forrást az 
előadóművészek számára. Továbbá a régebbi hangfelvételek digitalizálása jövedelmet biztosít 
olyan idősebb vagy kevésbé népszerű művészek számára, akik részesülnek az esetleges 
„utóeladásokból”.  

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

   (5b) Az Európai Parlament kéri a 
Bizottságot, hogy indítson a zenei 
ágazatban lefolytatotthoz hasonló 
hatásvizsgálati eljárást annak felmérése 
érdekében, hogy az audiovizuális 
ágazatban szükség volna-e a szerzői jog 
(művészek, előadók, gyártók és 
műsorszolgáltatók tekintetében) jelenleg 
hatályos védelmi idejének 
meghosszabbítására.
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Indokolás

Az irányelvnek elvben el kell ismernie és tükröznie kell valamennyi előadóművész kreatív 
hozzájárulását. Mivel azonban az Európai Bizottság más ágazatokban nem folytatott le 
hatásvizsgálatot az előadók jogai védelmi idejének esetleges meghosszabbításából eredő 
következmények tekintetében, e pillanatban a védelmi idő ilyen meghosszabbítása nem 
célszerű. Ezúton is kérjük a Bizottságot, hogy végezzen hatásvizsgálatot az audiovizuális 
ágazatban. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az első kísérő átmeneti intézkedés 
nem róhat aránytalan adminisztratív 
terhet a kis- és közepes méretű 
hangfelvétel-előállítókra. Ezért a 
tagállamok szabadon mentesíthetnek 
egyes hangfelvétel-előállítókat, akiket a 
hangfelvételek kereskedelmi 
felhasználásából elért éves bevétel alapján 
kis- és közepes méretűnek ítélnek.

törölve

Indokolás

Mivel a kísérő átmeneti intézkedést (a 20%-ot) nettó bevételek alapján fogják mérni, a kkv-
knál nem merülnek fel aránytalan költségek, ennélfogva annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi előadóművész részesüljön ezekből a pénzekből, ésszerű azokat belefoglalni az 
intézkedésbe.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ezt a pénzt kizárólag azon 
előadóművészek javára kell tartalékolni, 
akiknek előadásait hangfelvételen rögzítik 
és akik egyszeri díjfizetés ellenében a 
hangfelvétel-előállítóra ruházták jogaikat. 
Az e módon tartalékolt pénzösszegeket 
legalább évente egyszer, egyéni alapon szét 
kell osztani a nem megnevezett 
előadóművészek között. A tagállamok 

(13) Ezt a pénzt kizárólag azon 
előadóművészek javára kell tartalékolni, 
akiknek előadásait hangfelvételen rögzítik 
és akik egyszeri díjfizetés ellenében a 
hangfelvétel-előállítóra ruházták jogaikat. 
Az e módon tartalékolt pénzösszegeket 
legalább évente egyszer, egyéni alapon szét 
kell osztani a nem megnevezett 
előadóművészek között. A tagállamok 
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előírhatják, hogy a pénzek szétosztásával 
előadóművészeket képviselő jogkezelő 
szervezeteket kell megbízni. Ha a pénzek 
szétosztásával közös jogkezelőket bíznak 
meg, a nem szétosztható bevételekre 
vonatkozó nemzeti szabályok 
alkalmazhatók. 

biztosítják, hogy a pénzek szétosztásával 
előadóművészeket képviselő jogkezelő 
szervezeteket bíznak meg. A nem 
szétosztható bevételekre vonatkozó 
nemzeti szabályok alkalmazhatók. Az 
UNESCO kulturális sokszínűségről szóló 
egyetemes nyilatkozatában foglalt elvekkel 
összhangban a jogkezelő szervezeteknek 
alapvető szerepet kell játszaniuk a 
kulturális sokszínűség megőrzésében.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Egy második kísérő átmeneti 
intézkedés alapján az előadás rögzítéséhez 
kapcsolódó jogok visszaszállnak az 
előadóművészre, ha a hangfelvétel-
előállító elmulaszt megfelelő mennyiségű 
példányban értékesítésre felkínálni vagy a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni
egy olyan hangfelvételt, amely a védelmi 
idő meghosszabbítása nélkül közkinccsé 
válna. Következésképpen a hangfelvétel-
előállító hangfelvételhez kapcsolódó jogai 
megszűnnek egy olyan helyzet elkerülése 
érdekében, amelyben ezek a jogok egymás 
mellett léteznének az előadóművésznek az 
előadás rögzítéséhez kötődő jogaival, 
amelyeket már nem ruház át vagy 
engedményez a hangfelvétel-előállítóra.

(15) Egy második kísérő átmeneti 
intézkedés alapján, ha a hangfelvétel-
előállító már nem kínálja megfelelő 
mennyiségű példányban értékesítésre vagy 
már nem teszi a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé egy hangfelvétel legalább 
egyik változatát, amely a védelmi idő 
meghosszabbítása nélkül közkinccsé válna, 
az előadóművész erre megkérheti, ha 
pedig az előállító ennek a kérésnek 
ésszerű időn belül nem tesz eleget, az 
előadóművész az előadás rögzítéséhez 
kötődő jogainak engedményezését 
megszüntetheti. 

Indokolás

Ésszerű, hogy a hangfelvétel-előállítóknak a kérdéses hangfelvétel egy változatát elegendő 
mennyiségben kell a nyilvánosság rendelkezésére bocsátaniuk.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez a kísérő intézkedés biztosítja azt is, 
hogy a hangfelvétel nem áll többé védelem 
alatt, ha meghatározott idővel a védelmi 
idő meghosszabbítása után nem teszik a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé, mert 
a jogosultak nem használják fel vagy mert 
a hangfelvétel-előállítót vagy az 
előadóművészt nem lehet azonosítani vagy 
fellelni. Ha, miután szerzői joga 
visszaszállt rá, az előadóművésznek 
ésszerű időtartam állt rendelkezésére 
ahhoz, hogy a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tegyen egy olyan 
hangfelvételt, amely a védelmi idő 
meghosszabbítása nélkül már nem lenne 
védett, és nem teszi a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé, a 
hangfelvételhez kapcsolódó jogok és az 
előadás rögzítéséhez kapcsolódó jogok 
megszűnnek.

(16) Ez a kísérő intézkedés biztosítja azt is, 
hogy a hangfelvétel nem áll többé védelem 
alatt, ha meghatározott idővel a védelmi 
idő meghosszabbítása után nem teszik a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé, mert 
a jogosultak nem használják fel vagy mert 
a hangfelvétel-előállítót vagy az 
előadóművészt nem lehet azonosítani vagy 
fellelni.

Indokolás

A „felhasználod vagy elveszíted” elvvel kapcsolatos záradék célja az előadóművészek 
jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a hangfelvétel-előállítók ne tudják 
tisztességtelenül e jogokat csorbítani. A (15) preambulumbekezdéssel ez megvalósul, a (16) 
preambulumbekezdésben szereplő további intézkedések pedig nem járnak további előnyökkel 
az előadóművészek számára, sőt, sok esetben az előadóművészek veszteségéhez vezetnek 
majd.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (17a) A kísérő átmeneti intézkedések 
egyikeként kötelezővé kell tenni az 
előadóművészek és hangfelvétel-előállítók 
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jogainak kollektív gyakorlását a 
jogszerűen nyilvánosságra hozott 
hangfelvételekből származó zenét szerves 
módon tartalmazó rádió- vagy televízió-
műsorok sugárzói által biztosított 
lekérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
A közös jogkezelésnek e rendszere 
kiegészíti a jogszerűen nyilvánosságra 
hozott hangfelvételek sugárzásáért a 
2006/115/EK irányelv 8. cikkének (2) 
bekezdése szerint fizetett díjazás 
rendszerét, és biztosítja, hogy az érintett 
előadóművészek és hangfelvétel-előállítók 
a jogszerűen közzétett hangfelvételek 
védelmének teljes ideje alatt a sugárzott 
műsorok lekérésre történő felhasználása 
utáni díjazásból tisztességes részesedést 
kapjanak.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (19a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
előadóművészek jogai védelmi idejének 
meghosszabbítására vonatkozó 
javaslatokhoz olyan jogalkotási 
rendelkezések is kapcsolódjanak, amelyek 
átruházás vagy engedményezés esetén 
méltányos szerződési feltételek 
biztosításával védelmet nyújtanak az 
előadóművészek számára.

Indokolás

Nincs szükség az átruházási vagy engedményezési szerződések feltételeinek uniós szintű 
harmonizálására; ugyanakkor fel kell hívni a tagállamok figyelmét arra, hogy a kísérő 
zenészek a legtöbb esetben nem rendelkeznek valódi tárgyalóerővel, ezért az ilyen szerződések 
feltételei általában egyoldalúak.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírhatják, hogy az a 
hangfelvétel-előállító, akinek éves 
bevétele a szóban forgó díjazás 
kifizetésének tárgyévét megelőző év során 
nem éri el a 2 millió EUR minimális 
küszöböt, nem köteles a szóban forgó 
díjazás kifizetésének tárgyévét megelőző 
év során azoknak a hangfelvételeknek a 
többszörözéséből, terjesztéséből és 
nyilvánosságra hozatalából keletkezett 
bevételek legalább 20%-át biztosítani, 
amely hangfelvételek tekintetében a 3. 
cikk (1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv 
száma]/EK irányelv általi módosítását 
megelőző változata értelmében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje az érintett év december 31-
én lejárt.

törölve

Indokolás

Mivel a kísérő átmeneti intézkedést (a 20%-ot) nettó bevételek alapján fogják mérni, a kkv-
knál nem merülnek fel aránytalan költségek, ennélfogva annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi előadóművész részesüljön ezekből a pénzekből, ésszerű azokat belefoglalni az 
intézkedésbe.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok rendelkezhetnek arról, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek 
elláthatják-e, és milyen mértékben a (3) 
bekezdésben említett, az éves kiegészítő 
díjazáshoz való jog érvényesítését.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a (3) 
bekezdésben említett, az éves kiegészítő 
díjazáshoz való jogot a közös jogkezelő 
szervezet kezelje.

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a közös jogkezelő szervezetek a legpontosabban és egyedi alapon 
osszák szét az előadóművészek nevében beszedett díjazást.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10 a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (5a) A közös jogkezelő szervezetek e 
díjakat egyedi alapon és az egyes 
előadóművészek előadásai 
felhasználásának figyelembe vételével 
osztják szét.

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a közös jogkezelő szervezetek a legpontosabban és egyedi alapon 
osszák szét az előadóművészek nevében beszedett díjazást.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10 a cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Tekintettel a jogszerűen 
nyilvánosságra hozott hangfelvételekből 
származó zenét tartalmazó rádió- vagy 
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televízió-műsorok sugárzói által nyújtott 
lekérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos 
használati jogok kezelésére, a tagállamok 
biztosítják, hogy az előadóművészek és a 
hangfelvétel-előállítók megfelelő 
használat engedélyezésére vagy 
megtiltására vonatkozó jogait kizárólag 
azon jogkezelő szervezeten keresztül 
lehessen érvényesíteni, amelyet az ilyen 
hangfelvételek sugárzásából származó 
bevételek beszedésére és elosztására 
hoztak létre.

Indokolás

A védelmi idő előadóművészek és hangfelvétel-előállatók számára történő meghosszabbítása 
növeli a rádiós és televíziós műsorszolgáltatók adminisztrációs nehézségeit a műsoraikhoz, és 
elsősorban az archívumaikhoz szükséges lekérhető jogok megszerzése tekintetében. A 2001. 
évi szerzői jogi irányelv 26. preambulumbekezdésében ösztönzött hatékony jogkezelés elérése 
érdekében, valamint a sugárzott előadás lekérésre történő felhasználása utáni díjazásból 
valamennyi jogbirtokos számára biztosított tisztességes részesedés céljából ezért helyénvaló e 
díjazási rendszert egy kötelező, kollektív engedélyezési rendszerrel kiegészíteni.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha azon időpont után, amikor a 3. cikk 
(1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv száma] 
irányelv általi módosítását megelőző 
változata értelmében az előadás rögzítése, 
illetve a hangfelvétel tekintetében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje lejár, a hangfelvétel-előállító 
már nem kínálja fel a hangfelvétel 
többszörözött példányait megfelelő 
mennyiségben értékesítésre, vagy már nem 
teszi akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé úgy, hogy a nyilvánosság 
tagjai a hozzáférés helyét és idejét 

(6) Ha azon időpont után, amikor a 3. cikk 
(1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv száma] 
irányelv általi módosítását megelőző 
változata értelmében az előadás rögzítése, 
illetve a hangfelvétel tekintetében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje lejár, a hangfelvétel-előállító 
már nem kínálja fel a hangfelvétel legalább 
egyik változatának többszörözött 
példányait megfelelő mennyiségben 
értékesítésre, vagy már nem teszi a 
hangfelvétel legalább egyik változatát akár 
vezetékes, akár vezeték nélküli módon a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé úgy, 
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egyénileg megválaszthassák, az 
előadóművész felbonthatja az átruházási 
vagy engedményezési szerződést. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, csak 
együttesen bonthatják fel átruházási vagy 
engedményezési szerződéseiket. Ha az 
átruházási vagy engedményezési 
szerződést az első vagy a második 
mondatnak megfelelően felbontják, a 
hangfelvétel-előállító hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai megszűnnek.

hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés 
helyét és idejét egyénileg 
megválaszthassák, az előadóművész erre 
megkérheti, ha pedig az előállító ennek a 
kérésnek ésszerű időn belül nem tesz 
eleget, az előadóművész az adott 
hangfelvétellel kapcsolatos jogok 
engedményezését megszüntetheti. 

Indokolás

Ésszerű, hogy a hangfelvétel-előállítóknak a kérdéses hangfelvétel egy változatát elegendő 
mennyiségben kell a nyilvánosság rendelkezésére bocsátaniuk.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy évvel azon időpont után, amikor a 
3. cikk (1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv száma] 
irányelv általi módosítását megelőző 
változata értelmében az előadás rögzítése, 
illetve a hangfelvétel tekintetében az 
előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje lejár, a hangfelvételt nem 
teszik akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé úgy, hogy a nyilvánosság 
tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg megválaszthassák, a 
hangfelvétel-előállító hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai és az előadóművész 
előadás rögzítéséhez kapcsolódó jogai 
megszűnnek.”

törölve

Indokolás
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A „felhasználod vagy elveszíted” elvvel kapcsolatos záradék célja az előadóművészek 
jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a hangfelvétel-előállítók ne tudják 
tisztességtelenül e jogokat csorbítani. A 10. cikk (1) bekezdésének első albekezdésével ez 
megvalósul, a (2) albekezdésben szereplő további intézkedések pedig nem járnak további 
előnyökkel az előadóművészek számára, és sok esetben az előadóművészek veszteségéhez 
vezetnek majd.
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