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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a szomszédos jogok védelmi idejének meghosszabbítására és a kiegészítő 
átmeneti védőintézkedések kidolgozására irányuló bizottsági javaslatot. A javaslat felismeri az 
előadóművészek kreatív és művészi hozzájárulásának jelentőségét, amelyet a védelmi idő 
hosszának megfelelő módon kell tükröznie.

Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy e célkitűzések könnyebb elérése érdekében a javaslatot 
úgy kellene tovább módosítani, hogy az figyelembe vegye a gazdasági és társadalmi valóságot és 
a legutóbbi technológiai fejleményeket; ezért a következő főbb irányvonalak mentén javasol 
módosításokat: 

(i) a hatály kiterjesztése az audiovizuális előadók bevonásával; 
(ii) a kisméretű hangfelvétel-előállítók a kísérő zenészek számára elkülönített alaphoz való 

hozzájárulás alóli felmentésének törlése; 
(iii)az alap kezelésének egyszerűsítése;
(iv)nagyobb rugalmasság biztosítása az ún. „ha nem használod fel, elveszíted” záradék 

tekintetében;
(v) az online közzététel további vizsgálata.

(i) A hatály kiterjesztése az audiovizuális előadók bevonásával

Az irányelv módosításában el kell ismerni és tükrözni kell valamennyi előadóművész kreatív 
hozzájárulását. E célkitűzés elérése érdekében a javaslat hatályát oly módon kellene 
kiterjeszteni, hogy az audiovizuális előadóművészek is élvezhessék a meghosszabbított 
védelmi idő előnyeit; ezért az előadás hangfelvételként vagy egyéb módon történő rögzítése 
közötti megkülönböztetést törölni kell. Ezenkívül az előadóművészek jogaira és a 
hangfelvétel-előállítók jogaira vonatkozó védelmi idő kiszámításához ugyanazt a kiinduló 
időpontot kell alkalmazni (ahogyan arról a 3. cikk (2) bekezdése rendelkezik). (Kapcsolódó 
módosítások: a véleménytervezetnek a 2006/116/EK irányelv 5. preambulumbekezdéséhez 
fűzött 1. módosítása, 7. preambulumbekezdéséhez fűzött 2. módosítása, valamint 3. cikkének 
(1) bekezdéséhez fűzött 10. módosítása.)

(ii) A kisméretű hangfelvétel-előállítók a kísérő zenészek számára elkülönített alaphoz való 
hozzájárulás alóli felmentésének törlése

A Bizottság a kisméretű hangfelvétel-előállítók számára felmentést javasolt az alól, hogy 
bevételeik legalább 20%-át elkülönítsék a kísérő zenészek javára létrehozott alaphoz való 
hozzájárulás céljával. Ez a felmentés igazságtalan helyzetet hozna létre az előadóművészek 
számára, és nem teremtene tisztességes egyensúlyt az előadóművészek és a kisméretű 
hangfelvétel-előállítók érdekei között. Ezenkívül a nagyobb méretű hanglemez-előállítók 
esetleg megpróbálnák elkerülni a kiegészítő díjazás kifizetését oly módon, hogy kisebb 
hangfelvétel-előállítókkal licencszerzõdést írnak alá. Ezért javasolt e felmentés törlése. 
(Kapcsolódó módosítások: a véleménytervezetnek a 2006/116/EK irányelv 12. 
preambulumbekezdéséhez fűzött 4. módosítása és 10a. (új) cikkének (4) bekezdése 2. 
albekezdéséhez fűzött 12. módosítása.)
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(iii) A fent említett alap kezelésének egyszerűsítése

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében a fent említett alap kezelését a közös 
jogkezelő szervezetekre kell bízni. (Kapcsolódó módosítások: a véleménytervezetnek a 
2006/116/EK irányelv 13. preambulumbekezdéséhez fűzött 5. módosítása, 14a. (új) 
preambulumbekezdéséhez fűzött 6. módosítása, valamint 10a. (új) cikkének (5) bekezdéséhez 
fűzött 13. módosítása.)

(iv) Nagyobb rugalmasság biztosítása az ún. „ha nem használod fel, elveszíted” záradék 
tekintetében

Habár a „ha nem használod fel, elveszíted” záradék bevezetése üdvözlendő, rugalmasabbá 
kellene tenni. Ha a jogok visszaszállnak az előadóművészre, az adott előadóművésznek a 
jogok ismételt elvesztése előtt tisztességes esélyt kell adni előadása felhasználására. Ezért 
ésszerűbb időtartamot, 5 évet kell biztosítani az előadóművész számára az új felhasználási 
lehetőség megvalósítására. (Kapcsolódó módosítás a véleménytervezetnek a 10a. (új) cikk (6) 
bekezdése 2. albekezdéshez fűzött 14. módosítása.)

(v) Az online közzététel további vizsgálata

Az online szolgáltatások iránti növekvő kereslet és azok használatának terjedése miatt az 
előadások online közzétételét részletesebben kellene tanulmányozni. A Bizottságot 
ösztönözni kell a jelenlegi jogi és gazdasági helyzet értékelésére és e lehetőség hatásainak 
további vizsgálatára. E vizsgálat keretei között különös figyelmet kell fordítani az 
előadóművészeknek nyújtandó méltányos díjazás iránti igény gyakorlati kezelésére (például a 
pénzügyi előnyök számszerűsítésének módjára, illetve arra, hogy ki állja a díjazást); a 
vonatkozó nemzetközi egyezményekből eredő szabályokat és kötelezettségeket ugyancsak 
szigorúan figyelembe kell venni. (Kapcsolódó módosítás a 19c. (új) preambulumbekezdéshez 
fűzött 9. módosítás.)

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogbiztonság érdekében rendelkezni 
kell arról, hogy amennyiben nincs 

(9) Annak biztosítása érdekében, hogy
inkább az előadóművészek, és ne a 
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egyértelmű utalás az ellenkezőjére, az
előadás rögzítésére vonatkozó jogok 
szerződéses átruházása vagy 
engedményezése a meghosszabbított
időtartamra is érvényben marad, ha erről 
az irányelvet végrehajtó intézkedések 
tagállamok általi elfogadásának időpontja 
előtt állapodtak meg.

hanglemez-előállítók tudjanak élni a 
meghosszabbított védelmi idő nyújtotta 
előnyökkel, az irányelvnek biztosítania 
kell, hogy a védelmi időszak 
meghosszabbítását lehetővé tevő 
semmilyen érvényes szerződés ne legyen 
hatással az 50 évről az előadóművész 
élettartamára meghosszabbított védelmi 
időszakra.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a meghosszabbított időszak valóban az előadóművészeknek 
kedvezzen. A meglévő szerződéses megállapodásokat ezért nem szabad úgy tekinteni, hogy 
azok ezt az időszakot a hangfelvétel-előállítóra ruházzák. A meghosszabbított időszakból 
eredő koordinációs gondok elkerülése érdekében a jogok kezelését jogkezelő szervezetekre 
kell bízni. Ez szükségessé teszi, hogy a meghosszabbított időszakban a közös jogkezelő 
szervezetek kezeljék az előadások rögzítésére vonatkozóan a többszörözési és terjesztési 
jogokat. Tekintve, hogy a közös jogkezelő szervezetek bármilyen üzemeltető számára lehetővé 
teszik, hogy felhasználja az előadást, nem lesz szükség a „ha nem használod fel, elveszíted” 
záradékra. Mivel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartást fognak vezetni azon előadókról, 
akiknek előadása a hangfelvételeken szerepel, így kiküszöbölhetők az azzal kapcsolatos 
aggodalmak, hogy nem lesz egyértelmű, mikortól minősül egy adott mű közkincsnek.

Módosítás 2

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

A javasolt felmentés igazságtalan helyzetet hoz létre az előadóművészek számára, és nem 
teremt tisztességes egyensúlyt az előadóművészek és a kisméretű hangfelvétel-előállítók 
érdekei között. Ezenkívül a nagyobb méretű hanglemezvállalatok esetleg megpróbálnák 
elkerülni a kiegészítő díjazás kifizetését oly módon, hogy kisebb hangfelvétel-előállítókkal 
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licencszerződést írnak alá. (A 2006/116/EK irányelv 10a. (új) cikke (4) bekezdésének 2. 
albekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik.)

Módosítás 3

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 
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. 

(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 
előírhatják, hogy a pénzek szétosztásával 
előadóművészeket képviselő jogkezelő 
szervezeteket kell megbízni.

Indokolás

E pénzek kezelését közös jogkezelő szervezetekre kell bízni annak érdekében, hogy az említett 
pénzeket ténylegesen az Európai Bizottság eredeti javaslatában említett 
kedvezményezetteknek, azaz a kísérő zenészek javára utalják.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az első kísérő átmeneti intézkedés 
részeként kötelezővé kell tenni az 
előadóművészek és hanfelvétel-előállítók 
jogainak kollektív gyakorlását a 
jogszerűen nyilvánosságra hozott 
hangfelvételből származó zenét szerves 
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módon tartalmazó rádió- vagy televízió-
műsoraik sugárzói által biztosított 
lekérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
A közös jogkezelés 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 műsorok 
védelmének teljes ideje alatt a sugárzott 
előadás lekérésre történő felhasználása 
utáni díjazásból tisztességes részesedést 
kapjanak.

Indokolás

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében többek között a rádiós és televíziós 
műsorszolgáltatók számára a termékeikre vonatkozó szükséges lekérhető jogok megszerzése 
tekintetében, az éves kiegészítő díjazás kezelését a közös jogkezelő szervezetekre kell bízni. (A 
2006/116/EK irányelv 10a. cikkének (új) (5) bekezdésére vonatkozó módosításhoz 
kapcsolódik.)

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az irányelvnek biztosítania kell az 
előadóművészek jogi védelmének újbóli 
megvizsgálását. A digitális környezet új 
lehetőségeket biztosít a védett tartalmak 
felhasználására, amelyből minden 
jogosultnak részesednie kell. E cél elérése 
érdekében közösségi szinten és a 
tagállamok által hatásvizsgálatokat kell 
végezni annak felmérésére, hogyan 
lehetne az előadóművészek jogi védelmét 
biztosítani, nevezetesen egy kizárólagos 
jog bevezetése révén az előadásuk 
nyilvánosság számára való rendelkezésre 
bocsátásért az előadóművészek javára oly 
módon, hogy a nyilvánosság tagjai a 
hozzáférés helyét és idejét egyénileg 
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megválaszthassák (pl. lekérhető 
szolgáltatások).  E vizsgálatok keretei 
között különös figyelmet kell fordítani az 
előadóművészeknek nyújtandó méltányos 
díjazás iránti igény gyakorlati kezelésére 
(például a pénzügyi számszerűsítésének 
módjára, valamint a díjazás iránti 
felelősségre).  A vonatkozó nemzetközi 
egyezményekben rögzített szabályokat és 
kötelezettségeket ugyancsak szigorúan 
figyelembe kell venni.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Azon szerződések egyensúlyának 
helyreállítása érdekében, amelyek 
értelmében az előadóművészek 
kizárólagos jogaikat jogdíj mellett egy 
hangfelvétel-előállítóra átruházzák, a 
védelmi idő meghosszabbításához 
kapcsoló további feltételnek kell lennie 
egy „tiszta lapnak” azon előadóművészek 
számára, akik ezeket a jogokat a 
hangfelvétel-előállítókra jogdíj vagy 
díjazás ellenében ruházták át. Annak 
érdekében, hogy az előadóművészek teljes 
egészében részesülhessenek a védelmi idő 
meghosszabbításának előnyeiből, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
hangfelvétel-előállítók és az 
előadóművészek közötti megállapodások 
értelmében az előlegfizetésekkel vagy a 
szerződésben meghatározott levonásokkal 
meg nem terhelt jogdíjat megfizessék az 
előadóművészeknek a meghosszabbított 
védelmi idő alatt.

Indokolás

E rendelkezés alapvető fontossággal bír az előadóművészek számára azért, mert így a 
meghosszabbított idő alatt az őket illető valamennyi jogdíjat megkaphatják – a kiadók 
elutasításának ellenére – olyan alapon, hogy a művészeket megillető előlegfizetések még nem 
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térültek meg. E további rendelkezés hiányában a védelmi idő meghosszabbítása végső soron a 
művészek kis százaléka számára járna csak haszonnal.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Amennyiben szükséges, a 
tagállamok biztosítják, hogy az 
előadóművészek jogaira vonatkozó 
védelmi idő meghosszabbításához olyan 
jogalkotási javaslatok is kapcsolódjanak, 
amelyek átruházás vagy engedményezés 
esetén méltányos szerződési feltételek 
biztosításával védelmet nyújtanak az 
előadóművészek számára.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2006/116/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (1) bekezdése második 
mondatának helyébe a következő szöveg 
lép:

(1) A 3. cikk (1) bekezdése a következő
albekezdéssel egészül ki:

„Mindazonáltal, „Mindazonáltal, ha ennek az időszaknak a 
végén az előadóművész életben van, 
annak az előadóművésznek a jogai 
továbbra is védelem alatt maradnak az 
előadóművész élete során.”

- ha az előadás hangfelvételtől eltérő 
rögzítését ezen az időn belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a 
nyilvánossághoz közvetítik, a védelmi idő 
az első nyilvánosságra hozataltól vagy –
ha ez korábbi – az első nyilvánossághoz 
közvetítéstől számított 50 év,
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- ha az előadás hangfelvételen való 
rögzítését ezen az időn belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a 
nyilvánossághoz közvetítik, a védelmi idő 
az első nyilvánosságra hozataltól vagy –
ha ez korábbi – az első nyilvánossághoz 
közvetítéstől számított 95 év.”

Indokolás

A meghosszabbítás csak előadóművészekre és csak halálukig alkalmazandó. Ez a javaslat a 
jelenlegi görög jogszabályozást tükrözi, amely nincs harmonizálva. A Bizottság jelezte, hogy 
nem hajlandó végrehajtási eljárást indítani Görögország ellen, mert úgy véli, hogy a görög 
rendelkezések jobbak, mint a jelenlegi harmonizált jogszabályok. A hangfelvétel-előállítók 
számára a meghosszabbítás nem megalapozott, mivel egy 50 évre kiterjedő rögzített időszak 
bőven elegendő a befektetések visszanyerésére.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2006/116/EK irányelv
3 cikk - 2 bekezdés – második és harmadik mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (2) bekezdésének második és 
harmadik mondatában az „50” szám 
helyébe a „95” szám lép.

törölve

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a hangfelvételek ötvenéves védettségi időszakuk során 
történő felhasználásából származó előnyök az előadót illessék, a hangfelvétel-előállítók jogait 
további feltételekhez kötik. Ha egy már kiadott hangfelvétel hároméves időszakon át nem 
elérhető a nyilvánosság számára, az előadóknak jogukban áll visszakövetelni mind az 
előadáshoz, mind a hangfelvételhez kapcsolódó jogokat (amelyek nélkül az előbbi jogok 
érvényesítése nem lenne lehetséges). Ha valamennyi előadó egymással egyetértésben lép fel, e 
jogok az előadóművészeket illetik meg, és ez lehetővé teszi számukra, hogy új felhasználási 
szerződést kössenek vagy közzétegyék a rögzített felvételt vagy a rögzített felvételt közkincsnek 
nyilvánítsák.  Ha az előadók nem tudnak vagy nem akarnak egymással egyetértésben fellépni, 
a jogokat egy jogkezelő szervezetre kell ruházni, amely a bevételeket igazságosan osztja el az 
egyes előadók között.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben nincs egyértelmű utalás az 
ellenkezőjére, a [beillesztendő a lenti 2. 
cikkben említettek alapján a dátum, amely 
előtt a tagállamoknak át kell ültetniük a 
módosító irányelvet] előtt megkötött 
szerződés – amellyel az előadóművész 
előadásának rögzítéséhez kapcsolódó jogait 
egy hangfelvétel-előállítóra ruházta vagy 
engedményezte (a továbbiakban: átruházási 
vagy engedményezési szerződés) –
érvényesnek tekintendő azon időponton túl
is, amikor a 3. cikk (1) és (2) bekezdésének 
a(z) [// beillesztendő: a 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.

1. A [beillesztendő a lenti 2. cikkben 
említettek alapján a dátum, amely előtt a 
tagállamoknak át kell ültetniük a módosító 
irányelvet] előtt megkötött szerződés –
amellyel az előadóművész előadásának 
rögzítéséhez kapcsolódó jogait egy, a 
közös jogkezelő szervezettől eltérő
hangfelvétel-előállítóra ruházta vagy 
engedményezte (a továbbiakban: átruházási 
vagy engedményezési szerződés) – nem 
tekintendő érvényesnek azon időponton 
túl, amikor a 3. cikk (1) bekezdésének a(z) 
[// beillesztendő: a módosító irányelv 
száma] irányelv általi módosítását 
megelőző változata értelmében az előadás 
rögzítése tekintetében az előadóművész 
védelmi ideje lejár.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a meghosszabbított időszak valóban az előadóművészeknek 
kedvezzen. A meglévő szerződéses megállapodásokat ezért nem szabad úgy tekinteni, hogy 
azok ezt az időszakot a hangfelvétel-előállítóra ruházzák. A meghosszabbított időszakból 
eredő koordinációs gondok elkerülése érdekében a jogok kezelését jogkezelő szervezetekre 
kell bízni. Ez szükségessé teszi, hogy a meghosszabbított időszakban a közös jogkezelő 
szervezetek kezeljék az előadások rögzítésére vonatkozóan a többszörözési és terjesztési 
jogokat. Tekintve, hogy a közös jogkezelő szervezetek bármilyen üzemeltető számára lehetővé 
teszi, hogy felhasználja az előadást, nem lesz szükség a „ha nem használod fel, elveszíted” 
záradékra. Mivel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartást fognak vezetni azon előadókról, 
akiknek előadása a hangfelvételeken szerepel, így kiküszöbölhetők az azzal kapcsolatos 
aggodalmak, hogy nem lesz egyértelmű, mikortól minősül egy adott mű közkincsnek.

Módosítás 11

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



PE415.141v02-00 12/19 AD\758814HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E cikk (3)–(6) bekezdése olyan 
átruházási vagy engedményezési 
szerződésekre alkalmazandó, amelyek 
érvényesek azon az időponton túl is, 
amikor a 3. cikk (1) és (2) bekezdésének 
a(z) [// beillesztendő: e módosító irányelv 
száma]/EK irányelv általi módosítását 
megelőző változata értelmében az előadás 
rögzítése, illetve a hangfelvétel 
tekintetében az előadóművész és a 
hangfelvétel-előállító védelmi ideje 
lejárna.

2. Amennyiben egy előadóművész nem 
ruházta át jogainak kezelését egy közös 
jogkezelő szervezetnek az ezen irányelv 
eredményeként biztosított további védelmi 
idő tekintetében, az előadóművész 
jogainak kezelőjeként az azonos 
kategóriájú jogokat kezelő közös jogkezelő 
szervezetet kell tekinteni. Az
előadóművész megtartja a személyhez 
fűződő jogokat.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a meghosszabbított időszak valóban az előadóművészeknek 
kedvezzen. A meglévő szerződéses megállapodásokat ezért nem szabad úgy tekinteni, hogy 
azok ezt az időszakot a hangfelvétel-előállítóra ruházzák. A meghosszabbított időszakból 
eredő koordinációs gondok elkerülése érdekében a jogok kezelését közös jogkezelő 
szervezetekre kell bízni. Ez szükségessé teszi, hogy a meghosszabbított időszakban a közös 
jogkezelő szervezetek kezeljék az előadások rögzítésére vonatkozóan a többszörözési és 
terjesztési jogokat. Tekintve, hogy a közös jogkezelő szervezetek bármilyen üzemeltető 
számára lehetővé teszi, hogy felhasználja az előadást, nem lesz szükség a „ha nem használod 
fel, elveszíted” záradékra. Mivel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartást fognak vezetni 
azon előadókról, akiknek előadása a hangfelvételeken szerepel, így kiküszöbölhetők az azzal 
kapcsolatos aggodalmak, hogy nem lesz egyértelmű, mikortól minősül egy adott mű 
közkincsnek.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben egy előadóművész 
kizárólagos jogait ismétlődő díjazás 
ellenében átruházza, az előadóművészt 
megillető ismétlődő díjazást sem 
előlegfizetéssel, sem szerződésben 
meghatározott levonással nem lehet 
csökkenteni.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2006/116/EK irányelv
10a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha az átruházási vagy engedményezési 
szerződés az előadóművész számára nem 
ismétlődő díjazás igénylésére jogot 
biztosít, az előadóművész jogosult a 
hangfelvétel-előállítótól kapott éves 
kiegészítő díjazásra minden egyes olyan 
teljes év vonatkozásában, amelyben a 3.
cikk (1) és (2) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv 
száma]/EK irányelv általi módosítását 
megelőző változata értelmében az előadás 
rögzítése, illetve a hangfelvétel 
tekintetében az előadóművész és a 
hangfelvétel-előállító védelmi ideje már 
lejárt.

3. A közös jogkezelő szervezet a 
hangfelvételek felhasználásából származó 
bevételeket egyenlően osztja szét, és oly 
módon, hogy tükrözze valamennyi olyan
előadóművész közreműködésének jellegét 
és mértékét, amelynek védelem alatt álló 
előadása szerepel a hangfelvételen.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a meghosszabbított időszak valóban az előadóművészeknek 
kedvezzen. A meglévő szerződéses megállapodásokat ezért nem szabad úgy tekinteni, hogy 
azok ezt az időszakot a hangfelvétel-előállítóra ruházzák. A meghosszabbított időszakból 
eredő koordinációs gondok elkerülése érdekében a jogok kezelését közös jogkezelő 
szervezetekre kell bízni. Ez szükségessé teszi, hogy a meghosszabbított időszakban a közös 
jogkezelő szervezetek kezeljék az előadások rögzítésére vonatkozóan a többszörözési és 
terjesztési jogokat. Tekintve, hogy a közös jogkezelő szervezetek bármilyen üzemeltető 
számára lehetővé teszi, hogy felhasználja az előadást, nem lesz szükség a „ha nem használod 
fel, elveszíted” záradékra. Mivel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartást fognak vezetni 
azon előadókról, akiknek előadása a hangfelvételeken szerepel, így kiküszöbölhetők az azzal 
kapcsolatos aggodalmak, hogy nem lesz egyértelmű, mikortól minősül egy adott mű 
közkincsnek.
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Módosítás 14

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

A javasolt felmentés igazságtalan helyzetet hoz létre az előadóművészek számára, és nem 
teremt tisztességes egyensúlyt az előadóművészek és a kisméretű hangfelvétel-előállítók 
érdekei között. Ezenkívül a nagyobb méretű hanglemezvállalatok esetleg megpróbálnák 
elkerülni a kiegészítő díjazás kifizetését oly módon, hogy kisebb hangfelvétel-előállítókkal 
licencszerződést írnak alá. Az 12. preambulumbekezdéshez fűzött módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

bekezdésben említett, az éves kiegészítő 
díjazáshoz való jogokat a közös jogkezelő 
szervezetek kezeljék.

Indokolás

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében a közös jogkezelő szervezeteket kell 
megbízni az éves kiegészítő díjazás kezelésével. Az 13. preambulumbekezdéshez fűzött 
módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 16

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

Indokolás

Míg a szerzői jogok területén a jogok tisztázása a mindenkori értékesítési társaság által 
fizetendő megfelelő díjazás ellenében lehetséges, a szomszédos jogok területén nincs 
megfelelő jogi kötelezettség.

Azt itt javasolt szabályozás megkönnyíti a műsorsugárzók számára a jogok tisztázását, a 
jogtulajdonosok számára megfelelő díjazást biztosít, és lehetővé teszi, hogy Európa polgárai 
a műsorszolgáltatók archívumaiból kulturális, kortörténeti és politikai szempontból fontos 
dokumentumokhoz férhessenek hozzá.
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Módosítás 17

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 
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.

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 
egyénileg megválaszthassák, az 
előadóművész felbonthatja az átruházási 
vagy engedményezési szerződést. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, az 
alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal 
összhangban együttesen vagy egyénileg 
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.

Módosítás 18

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

Ha öt 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.”

Indokolás

Habár a „ha nem használod fel, elveszíted” záradék bevezetése üdvözlendő, azt 
rugalmasabbá kellene tenni. Ha a jogok visszaszállnak az előadóművészre, az adott 
előadóművésznek a jogok ismételt elvesztése előtt tisztességes esélyt kell adni előadása 
felhasználására. Ezért ésszerűbb időtartamot, 5 évet kell biztosítani az előadóművész számára 
az új felhasználási lehetőség megvalósítására.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
„10aa. cikk
Ha egy előadóművész átruházta vagy 
átengedte arra vonatkozó kizárólagos 
jogát, hogy engedélyezze vagy megtiltsa, 
hogy akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tegyék előadásának 
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rögzítését oly módon, hogy ahhoz bárki 
hozzáférhessen arról a helyről és abban 
az időpontban, amelyet egyénileg 
kiválaszt, megőrzi az arra vonatkozó jogát, 
hogy méltányos díjazásban részesüljön a 
felhasználótól rögzített előadásának a 
nyilvánosság számára való rendelkezésre 
bocsátásért.
Az előadóművészek nem mondhatnak le 
arra vonatkozó jogukról, hogy méltányos 
díjazásban részesüljenek előadásuk 
nyilvánosság számára való rendelkezésre 
bocsátásért.
Ezt a díjazást az előadók közös jogkezelő 
szervezete gyűjti össze és kezeli.”

Indokolás

Az előadókat megillető díjazást az előadást a nyilvánosság számára elérhetővé tevőknek el 
kell ismerniük.
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