
AM\757970HU.doc PE416.322v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Jogi Bizottság

2008/0157(COD)

9.12.2008

MÓDOSÍTÁS:
3 - 106

Jelentéstervezet
Brian Crowley
(PE416.322v01-00)

A szerzői jog és a szomszédos jogok védelmi ideje

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))



PE416.322v02-00 2/92 AM\757970HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\757970HU.doc 3/92 PE416.322v02-00

HU

Módosítás 3
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt a szerzői jog lejárati idejének a Bizottság javaslata szerint történő 
meghosszabbítása, mivel az egyáltalán nem járulna hozzá az előadók szociális és művészi 
helyzetének javulásához. Ezzel szemben a hangfelvétel-előállítók bevételeit növelné. A 
javasolt irányelv a gazdasági érdekek politikai érvényesítésének egyik legvisszataszítóbb 
példája, amely súlyosan károsíthatja Európa innovációs és kreativitási potenciálját.

Módosítás 4
Katalin Lévai

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szerzői jog és egyes szomszédos 
jogok védelmi idejéről szóló 2006, 
december 12-i 2006/116/EK irányelv 
alapján az előadóművészek és a 
hangfelvétel-előállítók számára 
megállapított védelmi idő 50 év. 

(1) A szerzői jog és egyes szomszédos 
jogok védelmi idejéről szóló 2006, 
december 12-i 2006/116/EK irányelv 
alapján az előadóművészek, a hangfelvétel-
előállítók és a filmkészítők számára 
megállapított védelmi idő 50 év.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak továbbra is azonos védelmi időt kell biztosítania a hangfelvétel-előállítók és a 
filmkészítők szomszédos jogai vonatkozásában. Sem politikai, sem kulturális, sem gazdasági 
okokból nem indokolt, hogy az EU hosszabb ideig védje a hangfelvételeket, mint a filmeket. 
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Ésszerű indokkal nem támasztható alá, miért maradna a filmek szerzőjogi védelmi ideje 50 év, 
ha azt az EU a hangfelvételek esetében 95 évre növelné.

Módosítás 5
Katalin Lévai

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A filmkészítők esetében ez az 
időtartam a film első rögzítésekor, vagy az 
első nyilvánosságra hozatal időpontjában, 
vagy a rögzítést követő 50 éven belül a 
nyilvánossághoz közvetítés időpontjában 
kezdődik.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak továbbra is azonos védelmi időt kell biztosítania a hangfelvétel-előállítók és a 
filmkészítők szomszédos jogai vonatkozásában. Sem politikai, sem kulturális, sem gazdasági 
okokból nem indokolt, hogy az EU hosszabb ideig védje a hangfelvételeket, mint a filmeket. 
Ésszerű indokkal nem támasztható alá, miért maradna a filmek szerzőjogi védelmi ideje 50 év, 
ha azt az EU a hangfelvételek esetében 95 évre növelné. 

Módosítás 6
Bert Doorn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és a hangfelvételeken 
rögzített előadások és a hangfelvételek 
tekintetében jelenleg érvényes 50 éves 
védelmi idő gyakran nem védi előadásaikat 
egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek. 

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és a hangfelvételeken 
rögzített előadások és a hangfelvételek 
tekintetében jelenleg érvényes 50 éves 
védelmi idő gyakran nem védi előadásaikat 
egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek. 
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Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását.

Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását. 
Ezért egy olyan rendszer kerül 
bevezetésre, amely szerint az alkotás 
védelmi ideje vagy a rögzítést vagy 
nyilvánossághoz közvetítést követő 50 év 
múlva jár le, vagy az előadóművész 
halálakor, aszerint, hogy melyik 
következik be később.

Or. en

Indokolás

Összhangban áll a 3. cikk (1) bekezdéséhez javasolt módosítással.

Módosítás 7
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és a hangfelvételeken 
rögzített előadások és a hangfelvételek
tekintetében jelenleg érvényes 50 éves 
védelmi idő gyakran nem védi előadásaikat 
egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek. 
Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását.

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és az előadások 
rögzítése tekintetében jelenleg érvényes 50 
éves védelmi idő gyakran nem védi 
előadásaikat egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek. 
Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását.

Or. en

Indokolás

Az előadók alkotói hozzájárulását el kell ismerni, és érvényre kell juttatni az irányelv 
módosításában. E cél elérése érdekében ki kell terjeszteni a javaslat hatályát, hogy az 
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audiovizuális előadók is élvezhessék a védelmi idő meghosszabbításának előnyeit. Ezért 
javaslom a hangfelvételeken és más hordozókon rögzített előadások közötti megkülönböztetés 
törlését. (A 2006/116/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdéséhez javasolt módosításhoz 
kapcsolódik.)

Módosítás 8
Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és a hangfelvételeken 
rögzített előadások és a hangfelvételek
tekintetében jelenleg érvényes 50 éves 
védelmi idő gyakran nem védi előadásaikat 
egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek. 
Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását.

(5) Az előadóművészek általában fiatalon 
kezdik karrierjüket és az előadások 
rögzítése tekintetében jelenleg érvényes 50 
éves védelmi idő gyakran nem védi 
előadásaikat egész életük során. Ezért az 
előadóművészek életük vége felé 
jövedelemkieséssel szembesülnek. 
Gyakran előfordul, hogy már nem marad 
joguk arra, hogy életük folyamán 
megakadályozzák vagy korlátozzák 
előadásaik kifogásolható felhasználását.

Or. en

Indokolás

Az előadók alkotói hozzájárulását el kell ismerni, és érvényre kell juttatni az irányelv 
módosításában. E cél elérése érdekében ki kell terjeszteni a javaslat hatályát, hogy az 
audiovizuális előadók is élvezhessék a védelmi idő meghosszabbításának előnyeit. Ezért 
javaslom a hangfelvételeken és más hordozókon rögzített előadások közötti megkülönböztetés 
törlését. (A 2006/116/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdéséhez javasolt módosításhoz 
kapcsolódik.)
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Módosítás 9
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Kéri a Bizottságot, hogy amint azt 
korábban a zenei ágazaton belül is 
megtette, indítson hatásvizsgálati eljárást 
az európai audiovizuális ágazat 
helyzetének értékelésére annak felmérése 
érdekében, hogy szükség volna-e a szerzői 
jog védelmi idejének meghosszabbítására 
az audiovizuális ágazatban működő 
gyártók és műsorszolgáltatók esetében.

Or. en

Módosítás 10
Eva Lichtenberger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságnak hatásvizsgálati 
eljárást kell indítania annak felmérése 
érdekében, hogy az audiovizuális 
ágazatban szükség volna-e a szerzői jog 
(előadóművészek, gyártók és 
műsorszolgáltatók tekintetében) jelenleg 
hatályos védelmi idejének 
meghosszabbítására.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a javaslat benyújtása előtt nem végzett beható hatásvizsgálatot, hiszen többek 
között azt is elmulasztotta megjelölni, hogy ki fizeti meg a védelmi idő meghosszabbítása 
következtében a zenei ágazatban állítólag keletkező előnyöket. 
Ezért új hatásvizsgálatot tartok szükségesnek, amely felméri az audiovizuális ágazatban a 
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védelmi idő meghosszabbítására felmerülő tényleges igényt.

Módosítás 11
Ignasi Guardans Cambó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Kéri a Bizottságot, hogy amint azt 
korábban a zenei ágazaton belül is 
megtette, indítson hatásvizsgálati eljárást 
az európai audiovizuális ágazat 
helyzetének értékelésére annak felmérése 
érdekében, hogy az audiovizuális 
ágazatban szükség volna-e az 
előadóművészeket, gyártókat és 
műsorszolgáltatókat megillető szerzői jog 
védelmi idejének meghosszabbítására.

Or. en

Módosítás 12
Bert Doorn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a hangfelvétel és az abban rögzített 
előadás nyilvánosságra hozatalától 
számított 95 évre meg kell hosszabbítani. 
Ha a hangfelvételt vagy a hangfelvételben 
rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 
védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

törölve

Or. en
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Indokolás

A védelmi idő puszta meghosszabbítása leginkább a gyártóknak és a neves művészeknek 
jelentene további előnyöket. Hovatovább, azt sem mérték fel körültekintően a 
meghosszabbítási javaslat benyújtása előtt, hogy az milyen további költségeket hárítana a 
fogyasztókra és a műsorszolgáltatókra. E költségek ugyanis vélhetően növekednének. A 
javasolt módosítás a jogbirtokosok és joghasználók érdekeinek egyensúlyba hozására 
törekszik.

Módosítás 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a hangfelvétel és az abban rögzített 
előadás nyilvánosságra hozatalától 
számított 95 évre meg kell hosszabbítani. 
Ha a hangfelvételt vagy a hangfelvételben 
rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 
védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

törölve

Or. en

Indokolás

A védelmi idő meghosszabbítása leginkább a gyártóknak és a neves művészeknek jelentene 
további előnyöket. Az előadóművészek jövedelme elsősorban a szerződésektől függ, nem a 
szerzői jogtól. Ha a javaslatot elfogadnánk, a művészeknek sokkal több jogbirtokossal kellene 
osztozniuk a joghasználati engedélyek után beszedett illetékek változatlan összegén. 
Hovatovább, azt sem mérték fel körültekintően a meghosszabbítási javaslat benyújtása előtt, 
hogy az milyen további költségeket hárítana a fogyasztókra és a műsorszolgáltatókra. E 
költségek ugyanis vélhetően növekednének.



PE416.322v02-00 10/92 AM\757970HU.doc

HU

Módosítás 14
Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a hangfelvétel és az abban rögzített 
előadás nyilvánosságra hozatalától 
számított 95 évre meg kell hosszabbítani.
Ha a hangfelvételt vagy a hangfelvételben 
rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 
védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

(7) Az előadások rögzítésére vonatkozó 
védelmi időt ezért meg kell hosszabbítani.
Amennyiben az előadó még életben van a 
szerzői jog 2006/116/EK irányelvben 
rögzített védelmi idejének lejártakor, az 
előadásokra vonatkozó szerzői jogok 
védelme az előadó haláláig 
meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A hosszabbításnak csak az előadókra kell vonatkoznia, és csak haláluk időpontjáig. Ez a 
javaslat a hatályos görög jog egy eddig nem harmonizált elemét tartalmazza. A Bizottság 
jelezte, hogy nem kíván végrehajtási eljárást kezdeményezni Görögországgal szemben, mivel 
a görög jogszabályt megfelelőbbnek tartja a hatályos harmonizált közösségi rendelkezéseknél. 
A hangfelvételek előállítói esetében indokolatlan a védelmi idő meghosszabbítása, hiszen 50 
év több mint elegendő befektetetéseik megtérüléséhez. 

Módosítás 15
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a hangfelvétel és az abban rögzített 
előadás nyilvánosságra hozatalától
számított 95 évre meg kell hosszabbítani.
Ha a hangfelvételt vagy a hangfelvételben 
rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a megfelelő kezdési időponttól
számított 95 évre meg kell hosszabbítani.
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védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

Or. en

Indokolás

Az előadók alkotói hozzájárulását el kell ismerni, és érvényre kell juttatni az irányelv 
módosításában. E cél elérése érdekében ki kell terjeszteni a javaslat hatályát, hogy az 
audiovizuális előadók is élvezhessék a védelmi idő meghosszabbításának előnyeit. Ezért 
javaslom a hangfelvételeken és más hordozókon rögzített előadások közötti megkülönböztetés 
törlését. (A 2006/116/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik.)

Módosítás 16
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt
ezért a hangfelvétel és az abban rögzített 
előadás nyilvánosságra hozatalától 
számított 95 évre meg kell hosszabbítani.
Ha a hangfelvételt vagy a hangfelvételben 
rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 
védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

(7) Az előadások rögzítésére vonatkozó 
védelmi időnek ezért elégtelen díjazás 
esetén 95 évre meghosszabbíthatónak kell 
lennie. Az ilyen jellegű meghosszabbítást 
csak az előadóművész vagy hagyatékának 
örököse kérelmezheti, és a kérelmeket a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz 
(OHIM) kell benyújtani. Egyszerű 
szabályokat kell létrehozni az olyan esetek 
alapján, amikor a hosszabbítás prima 
facie megadható.

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint az elégtelen díjazás alapján megítélt hosszabbításokat egy nyilvántartási 
rendszerben kell rögzíteni, hogy azok számát a minimumra csökkentsük, és csak a tényleges 
szükség, illetve a hasznosság valószínűsége határozza meg a hosszabbítás megadhatóságát.
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Módosítás 17
Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előadások rögzítésére és a 
hangfelvételekre vonatkozó védelmi időt 
ezért a hangfelvétel és az abban rögzített 
előadás nyilvánosságra hozatalától 
számított 95 évre meg kell hosszabbítani. 
Ha a hangfelvételt vagy a hangfelvételben
rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 
védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

(7) Az előadások rögzítésére és a 
felvételekre vonatkozó védelmi időt ezért a 
felvétel és az azon rögzített előadás 
nyilvánosságra hozatalától számított 95 
évre meg kell hosszabbítani. Ha a felvételt
vagy az azon rögzített előadást nem hozzák 
nyilvánosságra az első 50 éven belül, a 
védelmi idő az első nyilvánossághoz 
történő közvetítéstől számított 95 évig tart.

Or. en

Indokolás

Az előadók alkotói hozzájárulását el kell ismerni, és érvényre kell juttatni az irányelv 
módosításában. E cél elérése érdekében ki kell terjeszteni a javaslat hatályát, hogy az 
audiovizuális előadók is élvezhessék a védelmi idő meghosszabbításának előnyeit. Ezért 
javaslom a hangfelvételeken és más hordozókon rögzített előadások közötti megkülönböztetés 
törlését. (A 2006/116/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdéséhez javasolt módosításhoz 
kapcsolódik.)

Módosítás 18
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Szerzői jogdíj meghosszabbítása 
utáni időszakban a jogok használatát 
engedélyhez kell kötni. Továbbá, bizonyos 
nyilvános lejátszások vagy közvetítések 
esetében, ahol a közönség létszáma 
várhatóan nem haladja meg a 250 főt, az 
engedélynek díjmentesnek kell lennie. A 
magánszemélyek által saját használatra 
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történő másolás díjmentes.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés mind a Bizottság javaslatával, mind egy nyilvántartáshoz kötött 
hosszabbítási rendszerrel összeegyeztethető. A hosszabbítást a haszonélvezők körének 
szélesítése érdekében joghasználati engedélyhez kell kötni. Az ilyen esetekben alkalmazandó 
jogdíjak kapcsán még egyeztetni kell. Bizonyos automatikus díjmentes engedélyek azért 
kerültek a javaslatba, hogy ne lehetetlenítsük el a „sixties nights” típusú, slágerekre épülő 
rendezvényeket, amilyenek mind magán-, mind jótékonysági célból gyakorta kerülnek 
megrendezésre. 

Módosítás 19
Katalin Lévai

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A filmek első rögzítése előállítóinak 
jogait is a nyilvánosságra hozataltól 
számított 95 évre meg kell hosszabbítani. 
Ha a filmet nem hozzák nyilvánosságra az 
első 50 éven belül, a védelmi idő az első 
nyilvánossághoz történő közvetítéstől 
számított 95 évig tart.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak továbbra is azonos védelmi időt kell biztosítania a hangfelvétel-előállítók és a 
filmkészítők szomszédos jogai vonatkozásában. Sem politikai, sem kulturális, sem gazdasági 
okokból nem indokolt, hogy az EU hosszabb ideig védje a hangfelvételeket, mint a filmeket. A 
filmek készítőinek jogait ezért szintén meg kell hosszabbítani 50-ről 95 évre.
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Módosítás 20
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az előadóművészeknek általában át 
kell ruházniuk a többszörözésre, 
terjesztésre, bérletre és előadásaik 
rögzítésének hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó kizárólagos jogukat a 
hangfelvétel-előállítóra, amikor 
szerződéses kapcsolatba lépnek egy 
hangfelvétel-előállítóval. Az 
előadóművészek cserébe jogdíjelőleget 
kapnak, és csak azután részesülhetnek 
díjfizetésben, ha a hangfelvétel-előállító 
számára megtérült a kezdeti előleg és 
megtörténtek a szerződésben 
meghatározott esetleges levonások. Azok 
az előadóművészek, akik a háttérben 
játszanak és nem jelennek meg a 
közreműködők listájában (nem 
megnevezett előadóművészek), általában 
egyszeri díjfizetés ellenében átruházzák 
kizárólagos jogaikat (nem ismétlődő 
díjazás). 

törölve

Or. en

Indokolás

Erre egy nyilvántartási rendszerben nincs szükség.

Módosítás 21
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az előadóművészeknek általában át 
kell ruházniuk a többszörözésre, 

(8) Az előadóművészeknek általában át 
kell ruházniuk a többszörözésre, 
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terjesztésre, bérletre és előadásaik 
rögzítésének hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó kizárólagos jogukat a 
hangfelvétel-előállítóra, amikor 
szerződéses kapcsolatba lépnek egy 
hangfelvétel-előállítóval. Az 
előadóművészek cserébe jogdíjelőleget 
kapnak, és csak azután részesülhetnek 
díjfizetésben, ha a hangfelvétel-előállító 
számára megtérült a kezdeti előleg és 
megtörténtek a szerződésben 
meghatározott esetleges levonások. Azok 
az előadóművészek, akik a háttérben 
játszanak és nem jelennek meg a 
közreműködők listájában (nem 
megnevezett előadóművészek), általában 
egyszeri díjfizetés ellenében átruházzák 
kizárólagos jogaikat (nem ismétlődő 
díjazás).

terjesztésre, bérletre és előadásaik 
rögzítésének hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó kizárólagos jogukat a 
hangfelvétel-előállítóra, amikor 
szerződéses kapcsolatba lépnek egy 
hangfelvétel-előállítóval. Az 
előadóművészek cserébe jogdíjelőleget 
kapnak, és csak azután részesülhetnek 
díjfizetésben, ha a hangfelvétel-előállító 
számára megtérült a kezdeti előleg és 
megtörténtek a szerződésben 
meghatározott esetleges levonások. Azok 
az előadóművészek, akik a háttérben 
játszanak és nem jelennek meg a 
közreműködők listáján (nem megnevezett 
előadóművészek), valamint a 
közreműködők listáján megjelenő egyes 
további művészek (megnevezett 
előadóművészek) általában egyszeri 
díjfizetés ellenében átruházzák kizárólagos 
jogaikat (nem ismétlődő díjazás).

Or. en

Indokolás

A közreműködők listáján megjelenő „megnevezett előadóművészek” közül egyesek szintén 
átruházzák kizárólagos jogaikat egyszeri díjfizetés ellenében. Ezek az előadóművészek 
rendesen kiegészítő díjazásban is részesülnek.

Módosítás 22
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogbiztonság érdekében rendelkezni 
kell arról, hogy amennyiben nincs 
egyértelmű utalás az ellenkezőjére, az 
előadás rögzítésére vonatkozó jogok 
szerződéses átruházása vagy 
engedményezése a meghosszabbított 
időtartamra is érvényben marad, ha erről 

törölve
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az irányelvet végrehajtó intézkedések 
tagállamok általi elfogadásának időpontja 
előtt állapodtak meg. 

Or. en

Indokolás

Erre egy nyilvántartási rendszerben nincs szükség, mivel lehetőséget adna az újratárgyalásra.

Módosítás 23
Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
meghosszabbított védelmi idő ne a 
hangfelvétel-előállítók, mint inkább az 
előadóművészek érdekeit szolgálja,
rendelkezni kell arról, hogy a védelmi 
időszak bármilyen meghosszabbítását 
lehetővé tevő bárminemű futó szerződés 
ne legyen érvényes az 50 évről az 
előadóművész élettartamára 
meghosszabbított védelmi időnek az 50 év 
lejártát követő részére.

Or. en

Indokolás

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.
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Módosítás 24
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Kísérő átmeneti intézkedéseket kell 
bevezetni annak érdekében, hogy azok az 
előadóművészek, akik a védelmi idő 
meghosszabbítása előtt ruházták át 
kizárólagos jogaikat a hangfelvétel-
előállítókra, ténylegesen részesüljenek a 
meghosszabbítás előnyeiből. Ezek az 
intézkedések az előadóművészek és a 
hangfelvétel-előállítók közötti azon 
szerződésekre alkalmazandók, amelyek 
valóban érvényben maradnak a 
meghosszabbított időtartamra.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre egy nyilvántartási rendszerben nincs szükség.

Módosítás 25
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 

törölve
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jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének. 

Or. en

Indokolás

Erre egy nyilvántartási rendszerben nincs szükség, bár nem összeegyeztethetetlen azzal. 
Mindazonáltal a szóban forgó kis mennyiségek miatt nem valószínű, hogy megérné.

Módosítás 26
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni – a kérdéses 
hangfelvételek védelmi idejének 
meghosszabbításával kapcsolatos 
adminisztráció miatt közvetlenül 
felmerülő költségek levonása után – olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.

Or. en

Indokolás

Ésszerű, hogy – mielőtt a hangfelvétel-előállítókat arra köteleznék, hogy pénzeket utaljanak át 
az előadóművészeknek – levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi 
idejének kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják az 
HÉA-kifizetéseket, a jogdíjakkal és szerzői jogokkal, az előállítással, terjesztéssel és 
forgalmazással kapcsolatos, vagy egyéb működési költségek miatt felmerülő ésszerű 
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költségeket, de csak azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a meghosszabbított 
időszakhoz.

Módosítás 27
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
nettó bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.

Or. de

Indokolás

Ésszerű, hogy a hangfelvétel-előállítók – az előadóművészek díjainak kifizetése előtt –
levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi idejének kezeléséhez 
közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják az HÉA-kifizetéseket, a 
jogdíjakkal és szerzői jogokkal, az előállítással, terjesztéssel és forgalmazással kapcsolatos 
költségek miatt felmerülő ésszerű költségeket, de csak azokat, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a meghosszabbított időszakhoz.

Módosítás 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés (11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
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keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.

keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
nettó bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.

Or. en

Indokolás

Ésszerű, hogy – mielőtt a hangfelvétel-előállítókat arra köteleznék, hogy pénzeket utaljanak át 
az előadóművészeknek – levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi 
idejének kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják az 
HÉA-kifizetéseket, a jogdíjakkal és szerzői jogokkal, az előállítással, terjesztéssel és 
forgalmazással kapcsolatos, vagy egyéb működési költségek miatt felmerülő ésszerű 
költségeket, de csak azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a meghosszabbított 
időszakhoz.

Módosítás 29
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.

(11) Egy első kísérő átmeneti intézkedés 
keretében a hangfelvétel-előállítók 
kötelesek legalább évente egyszer legalább 
20% tartalékot képezni olyan 
hangfelvételek terjesztésének, 
többszörözésének és hozzáférhetővé 
tételének kizárólagos jogaiból származó 
nettó bevételekből, amelyek a védelmi idő 
jogszerű nyilvánosságra hozatal vagy 
jogszerű nyilvánossághoz közvetítés révén 
történő meghosszabbítása nélkül 
közkincsnek minősülnének.
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Or. en

Indokolás

Ésszerű, hogy – mielőtt a hangfelvétel-előállítókat arra köteleznék, hogy pénzeket utaljanak át 
az előadóművészeknek – levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi 
idejének kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják az 
HÉA-kifizetéseket, a jogdíjakkal és szerzői jogokkal, az előállítással, terjesztéssel és 
forgalmazással kapcsolatos, vagy egyéb működési költségek miatt felmerülő ésszerű 
költségeket, de csak azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a meghosszabbított 
időszakhoz.

Módosítás 30
Jacques Toubon

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

Or. en

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.
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Módosítás 31
Sharon Bowles

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

Or. en

Indokolás

Erre egy nyilvántartási rendszerben nincs szükség. Ez a törlés a Bizottság általános 
alkalmazhatóságra irányuló javaslatával is összeegyeztethető.

Módosítás 32
Sharon Bowles

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 

törölve
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meg, a nem szétosztható bevételekre 
vonatkozó nemzeti szabályok 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Erre egy nyilvántartási rendszerben nincs szükség.

Módosítás 33
Jacques Toubon

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 az ilyen előadóművészek 
között. A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzek szétosztásával előadóművészeket 
képviselő jogkezelő szervezeteket bízzák 
meg. A nem szétosztható bevételekre 
vonatkozó nemzeti szabályok 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében az éves kiegészítő díjazás kezelését a közös 
jogkezelő szervezetekre kell bízni. (A 2006/116/EK irányelv 10a. (új) cikke (5) bekezdéséhez 
fűzött módosításhoz kapcsolódik.)
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Módosítás 34
Eva Lichtenberger

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. Ha a pénzek 
szétosztásával közös jogkezelőket 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.

Or. en

Módosítás 35
Renate Weber

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 

(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 
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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.

legalább évente egyszer, egyéni alapon szét 
kell osztani a nem megnevezett 
előadóművészek között. A tagállamok 
biztosítják, hogy a pénzek szétosztásával 
előadóművészeket képviselő jogkezelő 
szervezeteket bízzák meg. A nem 
szétosztható bevételekre vonatkozó 
nemzeti szabályok alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében az éves kiegészítő díjazás kezelését a közös 
jogkezelő szervezetekre kell bízni. (A 2006/116/EK irányelv 10a. (új) cikke (5) bekezdéséhez 
fűzött módosításhoz kapcsolódik.)

Módosítás 36
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A bérleti jogról és a 
haszonkölcsönzési jogról, valamint a 
szellemi tulajdon területén a szerzői joggal 
szomszédos bizonyos jogokról szóló 
2006/115/EK irányelv 5. cikke azonban 
már biztosítja az előadóművészek számára 
a méltányos díjazáshoz való 
elidegeníthetetlen jogot többek között a 
hangfelvételek bérletéért. Hasonlóképpen, 
a szerződéses gyakorlatban az 
előadóművészek általában nem ruházzák 
át a hangfelvétel-előállítókra a 
2006/115/EK irányelv 8. cikkének (2) 
bekezdése szerinti, a nyilvánossághoz 
történő közvetítés és sugárzás egyszeri 
méltányos díjára való jogukat, sem a 
2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja szerinti, a 

törölve
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magáncélú többszörözésért biztosított 
méltányos díjazásra való jogukat. Ezért a 
hangfelvétel-előállítónál a hangfelvételek 
bérbeadásából, a nyilvánossághoz történő 
közvetítés és sugárzás egyszeri méltányos 
díjából és a magáncélú többszörözésért 
biztosított méltányos díjazásból keletkező 
bevételeket nem kell figyelembe venni a 
hangfelvétel-előállító által a kiegészítő 
díjazás kifizetéséhez biztosítandó teljes 
összeg kiszámításakor. 

Or. en

Indokolás

Erre egy nyilvántartási rendszerben nincs szükség.

Módosítás 37
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Annak érdekében, hogy a 
kizárólagos jogaikat rendszeres kifizetés 
vagy díjazás ellenében az előállítóra 
átruházó előadóművészek teljes 
mértékben ki tudják használni a 
meghosszabbított védelmi időt, a 
tagállamok biztosítják, hogy az előadók 
számára a meghosszabbítás időszakában 
kifizessék a jogdíjak vagy díjazás azon 
részét, amelyet nem terhel előlegfizetés 
vagy szerződésben meghatározott levonás.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés alapvető fontossággal bír az előadóművészek számára azért, mert így a 
meghosszabbítás időszakában őket illető valamennyi jogdíjat megkaphatják, még akkor is, ha 
a kiadók ezt elutasítják olyan alapon, hogy a művészeknek kifizetett előlegek még nem térültek 



AM\757970HU.doc 27/92 PE416.322v02-00

HU

meg. E kiegészítő rendelkezés hiányában a védelmi idő meghosszabbítása végső soron a 
megnevezett művészek kisebbsége számára járna csak haszonnal.

Módosítás 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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. Következésképpen a 
hangfelvétel-előállítónak az adott
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.

Or. en

Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye. Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos jogainak átruházását.
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Módosítás 39
Georgios Papastamkos

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. Következésképpen a 
hangfelvétel-előállítónak az adott
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.

Or. en

Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye. Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha 
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos jogainak átruházását.
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Módosítás 40
Hans-Peter Mayer

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 az előadás rögzítéséhez 
kapcsolódó jogok visszaszállnak az 
előadóművészre, 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 ilyen esetben megkérheti 
a hangfelvétel-előállítót, hogy pótolja ezt a 
mulasztását, ha pedig az előállító ennek a 
kérésnek ésszerű időn belül nem tesz 
eleget, az előadóművész az előadás 
rögzítéséhez kötődő jogainak 
engedményezését megszüntetheti.
Következésképpen a hangfelvétel-előállító 
adott 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.

Or. de

Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye. Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha 
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos jogainak átruházását.
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Módosítás 41
Sajjad Karim

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. Következésképpen a 
hangfelvétel-előállítónak az adott
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;

Or. en

Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.  Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha 
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos jogainak átruházását.
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Módosítás 42
Sharon Bowles

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 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.

Or. en

Indokolás

A módosítás a korábbiakból következik, amennyiben a megelőző szakaszok a nyilvántartási 
rendszer bevezetésével feleslegessé válásuk okán töröltetnek.

Módosítás 43
Sajjad Karim

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 

(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 
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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.

a jogosultak nem használják fel vagy mert 
a hangfelvétel-előállítót vagy az 
előadóművészt nem lehet azonosítani vagy 
fellelni.

Or. en

Indokolás

A „felhasználod vagy elveszíted” elvvel kapcsolatos záradék célja az előadóművészek 
jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a hangfelvétel-előállítók ne tudják 
tisztességtelenül csorbítani a jogokat. 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 44
Sharon Bowles

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 

(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 
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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.

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. A meghosszabbított védelmi 
idő lejártát közzéteszik a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (OHIM) 
honlapján, és elegendő idő elteltével a 
meghosszabbított jogvédelemről szóló 
bejegyzést törlik. 

Or. en

Indokolás

A nyilvántartási rendszerben közzé kell tenni a státuszváltozásokat. A „felhasználod vagy 
elveszíted” elv a nyilvántartás mellett is hasznos, hiszen törölhetővé teszi a fel nem használt 
jogokat. A meghosszabbított, de fel nem használt védelmi időről szóló bejegyzéseket egy 
ésszerű idő elteltével törölni kell. 

Módosítás 45
Renate Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Egy harmadik kísérő intézkedés a 
tiszta lappal történő újraindulás 
lehetőségének biztosítása, azon 
szerződéses feltételek újbóli, 
kiegyensúlyozott rögzítése érdekében, 
amelyek keretében az előadók kizárólagos 
jogaikat ismétlődő díjazás ellenében az 
előállítóra ruházták át. A tagállamoknak 
meg kell hozni a szükséges jogszabályokat 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
érintett előadóművészek számára a 
meghosszabbítás időszakában kifizessék 
az előlegfizetés vagy szerződésben 
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meghatározott levonás által nem terhelt 
szerződéses jogdíjak vagy díjazás teljes 
összegét.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés alapvető fontossággal bír az előadóművészek számára azért, mert így a 
meghosszabbítás időszakában őket illető valamennyi jogdíjat megkaphatják, még akkor is, ha 
a kiadók ezt elutasítják olyan alapon, hogy a művészeknek kifizetett előlegek még nem térültek 
meg. E kiegészítő rendelkezés hiányában a védelmi idő meghosszabbítása végső soron a 
megnevezett művészek kisebbsége számára járna csak haszonnal.

Módosítás 46
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az előadók arra való ösztönzése 
érdekében, hogy a jelenlegi ötvenéves 
védelmi időt minél nyereségesebbé tegyék, 
minden új szerződésbe bele kellene 
foglalni egy olyan rendelkezést, amely 
feljogosítja az előadókat a hangfelvételek 
saját célú, illetve adott esetben a 
társelőadókkal közösen történő 
felhasználására, amennyiben a 
hangfelvételt az előállító öt éven keresztül 
nem teszi elérhetővé a nyilvánosság 
számára. 

Or. en

Indokolás

Kívánatosabb, ha a bevételek a jogvédelem alapidőszakában keletkeznek, ezért ezt támogatni 
kell.
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Módosítás 47
Hartmut Nassauer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel a javasolt kísérő intézkedések 
céljait tagállami szinten nem lehet kellő 
mértékben megvalósítani, hiszen ezen a 
területen a nemzeti intézkedések vagy a 
versenyfeltételek torzulásához vezetnének 
vagy a hangfelvétel-előállítónak a 
közösségi jogszabályokban meghatározott 
kizárólagos jogai hatályát befolyásolnák, 
ezek a célok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 
5. cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvével összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvvel összhangban az irányelv 
nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket.

(17) Mivel a javasolt kísérő intézkedések 
céljait tagállami szinten nem lehet kellő 
mértékben megvalósítani, hiszen ezen a 
területen a nemzeti intézkedések vagy a 
versenyfeltételek torzulásához vezetnének 
vagy a hangfelvétel-előállítónak a 
közösségi jogszabályokban meghatározott 
kizárólagos jogai hatályát befolyásolnák, 
ezek a célok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 
5. cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvével összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvvel összhangban az irányelv 
nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket. A kísérő 
átmeneti intézkedések egyikeként 
kötelezővé kell tenni az előadóművészek és 
hanfelvétel-előállítók 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 is tisztességes részesedést 
kapnak.

Or. en
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Indokolás

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Módosítás 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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 hanfelvétel-előállítók 
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 
kapnak.

Or. en
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Indokolás

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

Módosítás 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 hanfelvétel-előállítók 
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 is tisztességes részesedést 
kapnak. 

Or. en

Indokolás

A védelmi idő előadóművészek és hangfelvétel-előállatók számára történő meghosszabbítása 
növeli a rádiós és televíziós műsorszolgáltatók adminisztrációs nehézségeit a műsoraikhoz, és 
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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 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 hanfelvétel-előállítók 
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 is tisztességes részesedést 
kapnak.

Or. en

Indokolás

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
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is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Módosítás 51
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Következésképpen, a szöveggel 
rendelkező zenei alkotások védelmi 
idejének harmonizálása nem teljes, és ez 
gátolhatja az áruk és olyan szolgáltatások 
szabad mozgását, mint például a határokon 
átnyúló közös jogkezelési szolgáltatások.

(19) Következésképpen, a szöveggel 
rendelkező zenei alkotások védelmi 
idejének harmonizálása nem teljes, és ez 
gátolhatja az áruk és olyan szolgáltatások 
szabad mozgását, mint például a határokon 
átnyúló közös jogkezelési szolgáltatások. 

Az ilyen akadályok elhárítása érdekében 
minden [ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontja]-án/én védelem alatt álló ilyen 
alkotást minden tagállamban egységesen 
azonos védelmi idő illet meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottság célja e javaslattal a társszerzők által alkotott művekre vonatkozó rendelkezések 
harmonizálása, az áruk és szolgáltatások szabad mozgását gátló körülmények felszámolása, 
valamint a több területre szóló engedélyezés megkönnyítése érdekében. A módosítás annak 
pontosítására törekszik, hogy a rendelkezésnek az irányelvvel együtt kell hatályba lépnie az 
EU-ban ezen időpontban még védelem alatt álló valamennyi műalkotás vontakozásában. 

Módosítás 52
Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Azon előadókat, akik a lekérhető 
szolgáltatásokra vonatkozó kizárólagos 
jogaikat átruházták az előállítókra, a 
továbbiakban is meg kell illetnie azon 
elvitathatatlan jognak, hogy felvételeken 
rögzített előadásaik lekérhető 
szolgáltatások keretében való 
felhasználásáért méltányos díjazásban 
részesüljenek. Ezt a jogot a 2006/115/EK 
irányelvben rögzített bérleti joggal 
összhangban kell meghatározni. 
Hatásvizsgálatot kell lefolytatni arra 
vonatkozóan, hogy mi lenne a 
legmegfelelőbb módja egy ilyen 
mechanizmus uniós jogba való 
beépítésének.

Or. en

Indokolás

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Módosítás 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 

törölve
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lép: 
„Mindazonáltal, 
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,
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.”

Or. en

Indokolás

A védelmi idő meghosszabbítása leginkább a gyártóknak és a neves művészeknek jelentene 
további előnyöket. Az előadóművészek jövedelme elsősorban a szerződésektől függ, nem a 
szerzői jogtól. Ha a javaslatot elfogadnánk, a művészeknek sokkal több jogbirtokossal kellene 
osztozniuk a joghasználati engedélyek után beszedett illetékek változatlan összegén. 
Hovatovább, azt sem mérték fel körültekintően a meghosszabbítási javaslat benyújtása előtt, 
hogy az milyen további költségeket hárítana fogyasztókra és műsorszolgáltatókra. E költségek 
ugyanis vélhetően növekednének.

Módosítás 54
Sharon Bowles

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: 

törölve

„Mindazonáltal, 
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- 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,
- 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.”

Or. en

Indokolás

Az automatikus hosszabbítási rendszer helyett egy olyan nyilvántartási rendszer bevezetése 
javasolt, amely képes kezelni az előadók elégtelen díjazásából eredő problémás eseteket. 
Ezért a szakasz törlése javasolt. 

Módosítás 55
Jacques Toubon

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

Mindazonáltal, Ha azonban az előadásról készített 
felvételt ezen időszakon belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák, az említett jogok 
az első jogszerű nyilvánosságra hozatal 
időpontját követő 95 év elteltével szűnnek 
meg.

- 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 

Amennyiben az első mondatban említett 
időszakon belül jogszerű nyilvánosságra 
hozatal nem történt, de az előadásról 
készült felvételt ezen az időn belül 
jogszerűen a nyilvánossághoz közvetítik, a 
védelmi idő az első jogszerű
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közvetítéstől számított 50 év, nyilvánossághoz közvetítéstől számított 95 
év.

- 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.”

Or. en

Indokolás

Az irányelvben el kell ismerni és tükrözni kell valamennyi előadóművész kreatív 
hozzájárulását; a javaslat hatályát oly módon kellene kiterjeszteni, hogy valamennyi 
előadóművész élvezhesse a meghosszabbított védelmi idő előnyeit. Ezért az előadás 
hangfelvételként vagy egyéb módon történő rögzítése közötti megkülönböztetést törölni kell. A 
módosítás ezenkívül az előadóművészek jogaira és a hangfelvétel-előállítók jogaira vonatkozó 
védelmi idő kiszámításához ugyanazt a kiinduló időpontot kívánja alkalmazni (ahogyan arról 
a 3. cikk (2) bekezdése rendelkezik).

Módosítás 56
Bert Doorn

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

Mindazonáltal, Mindazonáltal, 

- 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,

- ha az előadásról készült – hangfelvételtől 
eltérő – felvételt ezen az időn belül 
jogszerűen nyilvánosságra hozzák vagy 
jogszerűen a nyilvánossághoz közvetítik, a 
szerzői jogok

- az első nyilvánosságra hozataltól vagy –
ha ez korábbi – az első nyilvánossághoz 
közvetítéstől számított 50 év elteltével; 
vagy
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- az előadóművész halálakor szűnnek 
meg, 
attól függően, hogy melyik következik be 
később.

- 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.

- ha az előadásról készült hangfelvételt
ezen az időn belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a 
nyilvánossághoz közvetítik, a szerzői jogok  

- az első nyilvánosságra hozataltól vagy –
ha ez korábbi – az első nyilvánossághoz 
közvetítéstől számított 50 év elteltével;
- az előadóművész halálakor szűnnek 
meg,
attól függően, hogy melyik következik be 
később.

Or. en

Indokolás

A védelmi idő puszta meghosszabbítása leginkább a gyártóknak és a neves művészeknek 
jelentene további előnyöket. Hovatovább, azt sem mérték fel körültekintően a 
meghosszabbítási javaslat benyújtása előtt, hogy az milyen további költségeket hárítana a 
fogyasztókra és a műsorszolgáltatókra. E költségek ugyanis vélhetően növekednének. A 
javasolt módosítás a jogbirtokosok és joghasználók érdekeinek egyensúlyba hozására 
törekszik.

Módosítás 57
Eva Lichtenberger

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

Mindazonáltal, Mindazonáltal,

- ha az előadás hangfelvételtől eltérő - ha az előadásról készült – hangfelvételtől 
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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,

eltérő – felvételt 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,

- 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.

- ha az előadásról készült hangfelvételt
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.

Mindazonáltal, ha ennek az időszaknak a 
végén az előadóművész életben van, 
szerzői jogai haláláig védelem alatt 
maradnak.

Or. en

Indokolás

A hosszabbításnak csak az előadókra kell vonatkoznia, és csak haláluk időpontjáig. Ez a 
javaslat a hatályos görög jog egy eddig nem harmonizált elemét tartalmazza. A Bizottság 
jelezte, hogy nem kíván végrehajtási eljárást kezdeményezni Görögországgal szemben, mivel 
a görög jogszabályt megfelelőbbnek tartja a hatályos harmonizált közösségi rendelkezéseknél. 
A hangfelvételek előállítói esetében indokolatlan a védelmi idő meghosszabbítása, hiszen 50 
év több mint elegendő a befektetetések megtérüléséhez. 

Módosítás 58
Nicolae Vlad Popa

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

Mindazonáltal, Mindazonáltal, 

- ha az előadás hangfelvételtől eltérő - ha az előadásról készült – hangfelvételtől 
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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,

eltérő – felvételt 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 
100 év,

- 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.”

- ha az előadásról készült hangfelvételt
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 100 év.”

Or. en

Indokolás

Hosszabb védelmi időre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az előadók és 
örököseik hozzájussanak az őket megillető bevételekhez.

Módosítás 59
Renate Weber

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

Mindazonáltal, Ha azonban az előadásról készített 
felvételt ezen időszakon belül jogszerűen 
nyilvánosságra hozzák, az említett jogok 
az első jogszerű nyilvánosságra hozatal 
időpontját követő 95 év elteltével szűnnek 
meg.

- 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 

Amennyiben az első mondatban említett 
időszakon belül jogszerű nyilvánosságra 
hozatal nem történt, de az előadásról 
készült felvételt ezen az időn belül 
jogszerűen a nyilvánossághoz közvetítik, a 
védelmi idő az első jogszerű 
nyilvánossághoz közvetítéstől számított 95 
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közvetítéstől számított 50 év, év.
- 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.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben el kell ismerni és tükrözni kell valamennyi előadóművész kreatív 
hozzájárulását; a javaslat hatályát oly módon kellene kiterjeszteni, hogy valamennyi 
előadóművész élvezhesse a meghosszabbított védelmi idő előnyeit. Ezért az előadás 
hangfelvételként vagy egyéb módon történő rögzítése közötti megkülönböztetést törölni kell. A 
módosítás ezenkívül az előadóművészek jogaira és a hangfelvétel-előállítók jogaira vonatkozó 
védelmi idő kiszámításához ugyanazt a kiinduló időpontot kívánja alkalmazni (ahogyan arról 
a 3. cikk (2) bekezdése rendelkezik).

Módosítás 60
Bert Doorn

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

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

Or. en

Indokolás

A védelmi idő puszta meghosszabbítása leginkább a gyártóknak és a neves művészeknek 
jelentene további előnyöket. Hovatovább, azt sem mérték fel körültekintően a 
meghosszabbítási javaslat benyújtása előtt, hogy az milyen további költségeket hárítana 
fogyasztókra és műsorszolgáltatókra. E költségek ugyanis vélhetően növekednének. A javasolt 
módosítás a jogbirtokosok és joghasználók érdekeinek egyensúlyba hozására törekszik.
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Módosítás 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

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

Or. en

Indokolás

A védelmi idő meghosszabbítása leginkább a gyártóknak és a neves művészeknek jelentene 
további előnyöket. Az előadóművészek jövedelme elsősorban a szerződésektől függ, nem a 
szerzői jogtól. Ha a javaslatot elfogadnánk, a művészeknek sokkal több jogbirtokossal kellene 
osztozniuk a joghasználati engedélyek után beszedett illetékek változatlan összegén. 
Hovatovább, azt sem mérték fel körültekintően a meghosszabbítási javaslat benyújtása előtt, 
hogy az milyen további költségeket hárítana fogyasztókra és műsorszolgáltatókra. E költségek 
ugyanis vélhetően növekednének.

Módosítás 62
Sharon Bowles

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

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

Or. en
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Indokolás

Az előadóművészek nem megfelelő javadalmazásán alapuló nyilvántartási rendszer 
létrehozása érdekében történő törlés. 

Módosítás 63
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
(2a) A védelmi idő nem megfelelő 
javadalmazás miatti meghosszabbítása
Az előadóművész nem megfelelő 
javadalmazása esetén a szerzői jog 
védelmi idejét 95 évre  lehet hosszabbítani.
Az ilyen jellegű meghosszabbítást csak az 
előadóművész vagy örököse kérelmezheti, 
és a kérelmeket a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatalhoz (OHIM) kell 
benyújtani. 
Amennyiben a szerzői jog védelmi 
idejének meghosszabbítását az OHIM 
megadja, azt az erre a célra fenntartott 
online nyilvántartásban közzéteszi.  A 
meghosszabbítás tárgyát képező 
hangfelvételről készült valamennyi 
másolaton nyomtatott, elektronikus vagy 
digitális formában fel kell tüntetni a 
szerzői jogot.

Or. en

Indokolás

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
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must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it.  This provision applies to all performers not just musicians.
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed.

Módosítás 64
Eva Lichtenberger

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
(2a) Amennyiben egy hangfelvételen 
rögzített előadást többszörözött 
példányainak eladásával vagy egyéb 
módon bármikor a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tették vagy a 
nyilvánossághoz közvetítették, de ezt a 
hangfelvételt három éven keresztül nem 
teszik akár vezetékes, akár vezeték nélküli 
módon a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé úgy, hogy a nyilvánosság 
tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg megválaszthassák, azok az 
előadók, akiknek az előadása a 
hangfelvételen szerepel, jogosultak a 
hangfelvétel-előállítót felszólítani arra, 
hogy a hangfelvételhez és az előadáshoz 
kapcsolódó valamennyi jogot az előadókra 
ruházza.
Ha egy ilyen jogosult elmulasztja 
önkéntesen átruházni a jogokat az erre 
irányuló követelés kézhezvételétől 
számított három hónapon belül, úgy 
tekinthető, hogy a jogok az előadóművészt 
illetik meg.  Ellentételezés nem fizethető.
Ha egy vagy több előadóművész előadása 
szerepel a hangfelvételen, ezt a jogot 
minden előadóművész együttesen vagy 
minden előadóművész egyenként 
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gyakorolhatja, de amikor a jogot egy 
előadóművész egyénileg gyakorolja, a 
jogok egy közös jogkezelő szervezetet kell, 
hogy megillessenek.

Or. en

Indokolás

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain.  Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Módosítás 65
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 b pont (új)
2006/116/EK irányelv
3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 3. cikk a következő (2b) bekezdéssel 
egészül ki:
(2b) A meghosszabbás időszaka 
joghasználati engedélyek tárgyát képezi. 
Továbbá kell, hogy legyenek olyan 
ingyenes joghasználati engedélyek, 
amelyekhez nincs szükség hivatalos 
kérelemre, és amelyek ellenében a 
jogkezelő szervezetek vagy mások nem 
számíthatnak fel díjat, a következő 
esetekben:
a) Olyan magánklubokban vagy 
társaságokban történő bemutatás, ahol a 
résztvevők száma nem haladja meg a 250 
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főt.
b) Új vagy eltérő adathordozóra történő 
magáncélú másolás vagy frissítés.
A kétségek elkerülése végett a 
meghosszabbítás időszakában a szerzői 
jogdíjat nem terhelik illetékek.

Or. en

Indokolás

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer.

Módosítás 66
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 c bekezdés (új)
2006/116/EK irányelv
3 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A 3. cikk a következő (2c) bekezdéssel 
egészül ki:
(2c) Az előadóművészek előadásához 
személyhez fűződő jogok kapcsolódnak, 
melyeket átruházni nem lehet, és amelyek 
95 évig érvényesek. A személyhez fűződő 
jogok feljogosítják az előadóművészt és 
örököseit, hogy
a) megakadályozzák előadásuk 
kifogásolható módon történő 
felhasználását és eltorzítását
b) a meghosszabbított szerzői jog bármely 
időszakában tehermentes jogdíjat 



AM\757970HU.doc 53/92 PE416.322v02-00

HU

kapjanak.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja az előadóművészek számára a lehetőséget, hogy életük során meg tudják 
akadályozni az előadásukkal való visszaéléseket, és hogy a meghosszabbított időszakban 
alapvető joguk van a tehermentes jogdíjhoz. Ez a rendelkezés a bizottsági javaslattal és a 
nyilvántartáson alapuló meghosszabbítással is összhangban van.

Módosítás 67
Katalin Lévai

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 d bekezdés (új)
2006/116/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – 2 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„A 3. cikk (3) bekezdésének második 
mondatában az „50” szám helyébe a „95” 
szám lép.”

Or. en

Indokolás

A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv 
kimondja, hogy mind a hangfelvétel-előállítók, mind pedig a filmkészítők jogai 50 év elteltével 
megszűnnek. Az irányelv e két jogot egyenlő módon kezeli. Felismeri, hogy e két jogot magas 
szintű védelemben kell részesíteni a kreativitás fenntartásának és fejlődésének biztosítása 
érdekében a kulturális ipar és a társadalom egésze javára. 
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Módosítás 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2006/116/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10. cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„5. A 3. cikk (1) és (2) bekezdésének a [// 
beillesztendő: a módosító irányelv száma] 
irányelv által módosított változata 
továbbra is alkalmazandó kizárólag azon 
előadások rögzítésére és hangfelvételekre, 
amelyek tekintetében az előadóművész és 
a hangfelvétel-előállító [beillesztendő a 
lenti 2. cikkben említettek alapján a 
dátum, amely előtt a tagállamoknak át 
kell ültetniük a módosító irányelvet]-án/-
én e rendelkezések értelmében még 
védelem alatt áll.”

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a 3. cikk (1) és (2) bekezdéséhez kapcsolódik.  Ha azokat töröljük, ezt is törölni 
kell.

Módosítás 69
Bert Doorn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2006/116/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10. cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve
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„5. A 3. cikk (1) és (2) bekezdésének a [// 
beillesztendő: a módosító irányelv száma] 
irányelv által módosított változata 
továbbra is alkalmazandó kizárólag azon 
előadások rögzítésére és hangfelvételekre, 
amelyek tekintetében az előadóművész és 
a hangfelvétel-előállító [beillesztendő a 
lenti 2. cikkben említettek alapján a 
dátum, amely előtt a tagállamoknak át 
kell ültetniük a módosító irányelvet]-án/-
én e rendelkezések értelmében még 
védelem alatt áll.”

Or. en

Indokolás

A törlés a 3. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban történik.

Módosítás 70
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2006/116/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10. cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

 „5. A 3. cikk (1) és (2) bekezdésének a [// 
beillesztendő: a módosító irányelv száma] 
irányelv által módosított változata 
továbbra is alkalmazandó kizárólag azon 
előadások rögzítésére és hangfelvételekre, 
amelyek tekintetében az előadóművész és
a hangfelvétel-előállító [beillesztendő a 
lenti 2. cikkben említettek alapján a 
dátum, amely előtt a tagállamoknak át 
kell ültetniük a módosító irányelvet]-án/-
én e rendelkezések értelmében még 
védelem alatt áll.”

Or. en
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Indokolás

Ez a bekezdés a visszamenőleges meghosszabbítást akadályozza meg. Egy nyilvántartási 
rendszerben, ami tulajdonképpen a nem megfelelő javadalmazás alapján szerzett új jog, 
megfelelő védintézkedések biztosítása mellett elfogadható lehet a védelmi idő megszűnése 
utáni meghosszabbítás. 

Módosítás 71
Klaus-Heiner Lehne

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2006/116/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (1) és (2) bekezdésének a [// 
beillesztendő: a módosító irányelv száma] 
irányelv által módosított változata 
továbbra is alkalmazandó kizárólag azon 
előadások rögzítésére és hangfelvételekre, 
amelyek tekintetében az előadóművész és 
a hangfelvétel-előállító [beillesztendő a 
lenti 2. cikkben említettek alapján a 
dátum, amely előtt a tagállamoknak át 
kell ültetniük a módosító irányelvet]-án/-
én e rendelkezések értelmében még 
védelem alatt áll.

(5) A [// beillesztendő: a módosító irányelv 
száma] irányelv által módosított határidők 
meghosszabbítása a 3. cikk értelmében
kizárólag a 2009. január 1-től keletkező 
jogokra alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A védelmi idők új meghosszabbítása csak a 2009. január 1-től keletkezett jogok tekintetében 
alkalmazandó.  Ez elegendő időt hagy arra, hogy az érintettek alkalmazkodjanak az új jogi 
helyzethez.
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Módosítás 72
Eva Lichtenberger

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

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
jogkezelő szervezeten kívüli hangfelvétel-
előállítóra ruházta vagy engedményezte (a 
továbbiakban: átruházási vagy 
engedményezési szerződés) – azon 
időponton túl érvénytelennek tekintendő, 
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.

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 jogait.

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.

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.
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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.
4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.
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.
5. A tagállamok rendelkezhetnek arról, 
hogy a közös jogkezelő szervezetek 
elláthatják-e, és milyen mértékben a (3) 
bekezdésben említett, az éves kiegészítő 
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díjazáshoz való jog érvényesítését.
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.
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.”

Or. en
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Indokolás

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers.
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Módosítás 73
Sharon Bowles

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

törölve

2. E cikk (3)–(6) bekezdése olyan 
átruházási vagy engedményezési 
szerződésekre alkalmazandó, amelyek 
érvényesek azon az időponton túl is, 
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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.
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.
4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.
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 
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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.
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.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartási rendszerre irányuló javaslatban erre nincs szükség. Az előadóművészeknek 
lehetőségük lenne az újratárgyalásra.

Módosítás 74
Renate Weber

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

1. Amennyiben nincs 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 előállítóra ruházta vagy 
engedményezte (a továbbiakban: átruházási 
vagy engedményezési szerződés) –
érvényesnek tekintendő azon időponton túl 
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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.

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 felvétel tekintetében az 
előadóművész és az előállító védelmi ideje 
lejár.

Or. en

Indokolás

Az „egyértelmű" szó annak biztosítása érdekében kerül törlésre, hogy a felállított feltételezés 
megcáfolható legyen. Ahol szükséges, a „hangfelvétel” szót a „felvétel” szó váltja fel annak 
érdekében, hogy jellegétől függetlenül (hang vagy audiovizuális) valamennyi előadást egyenlő 
módon lehessen kezelni.

Módosítás 75
Jacques Toubon

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

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. E cikk (3)–(7) 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 76
Nicolae Vlad Popa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 30%-a, 
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.

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 
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előadóművész és a hangfelvétel-előállító 
védelmi ideje az érintett év december 31-
én lejárt.

Or. en

Indokolás

Az előadók számára biztosítani kell munkájuk elismerését, ezért a hangfelvétel-előállító 
részéről a (3) bekezdésben említett kiegészítő díjazás kifizetésére magasabb százalékarányt 
kell biztosítani.

Az olyan rendelkezés, amely a minimális küszöbértéket 2 millió euróban határozza meg, 
amely alatt az említett díjazás nem kerül kifizetésre, csalásra és visszaélésre ad lehetőséget.

Módosítás 77
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből a 
kérdéses hangfelvételek meghosszabbított 
védelmi idejének kezeléséhez közvetlenül 
kapcsolódó költségek levonása után
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.
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Or. en

Indokolás

Ésszerű, hogy – mielőtt a hangfelvétel-előállítókat arra köteleznék, hogy pénzeket utaljanak át 
az előadóművészeknek – levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi 
idejének kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják a 
HÉA-kifizetésekkel, a jogdíjjal és a szerzői jogdíjjal, előállítással, terjesztéssel és 
forgalmazással kapcsolatban felmerült ésszerű költségeket, és más felmerült operatív 
költségeket.

Módosítás 78
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.

(4) A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett nettó bevételek legalább 20%-a, 
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.

Or. de

Indokolás

Ésszerű, hogy a hangfelvétel-előállítók – az előadóművészek díjainak kifizetése előtt –
levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi idejének kezeléséhez 
közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják az HÉA-kifizetéseket, a 
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jogdíjakkal és szerzői jogokkal, az előállítással, terjesztéssel és forgalmazással kapcsolatos 
költségek miatt felmerülő ésszerű költségeket.

Módosítás 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett nettó bevételek legalább 20%-a, 
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.

Or. en

Indokolás

Ésszerű, hogy – mielőtt a hangfelvétel-előállítókat arra köteleznék, hogy pénzeket utaljanak át 
az előadóművészeknek – levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi 
idejének kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják a 
HÉA-kifizetésekkel, a jogdíjjal és a szerzői jogdíjjal, előállítással, terjesztéssel és 
forgalmazással kapcsolatban felmerült ésszerű költségeket, és más felmerült operatív 
költségeket.
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Módosítás 80
Georgios Papastamkos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett bevételek legalább 20%-a, 
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.

4. A hangfelvétel-előállító által a (3) 
bekezdésben említett kiegészítő díjazás 
kifizetésére biztosítandó teljes összeg a 
szóban forgó díjazás kifizetésének 
tárgyévét megelőző év során azoknak a 
hangfelvételeknek a többszörözéséből, 
terjesztéséből és hozzáférhetővé tételéből 
keletkezett nettó bevételek legalább 20%-a, 
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.

Or. en

Indokolás

Ésszerű, hogy – mielőtt a hangfelvétel-előállítókat arra köteleznék, hogy pénzeket utaljanak át 
az előadóművészeknek – levonhassák a kérdéses hangfelvételek meghosszabbított védelmi 
idejének kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket. Ezek például tartalmazhatják a 
HÉA-kifizetésekkel, a jogdíjjal és a szerzői jogdíjjal, előállítással, terjesztéssel és 
forgalmazással kapcsolatban felmerült ésszerű költségeket, és más felmerült operatív 
költségeket.

Módosítás 81
Jacques Toubon

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

Or. en

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 82
Renate Weber

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 

törölve
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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. 

Or. en

Indokolás

A 2 millió eurót nem meghaladó éves bevétellel rendelkező hangfelvétel-előállítókra 
vonatkozó külön rendelkezés nem megfelelő, mivel az ezen átmeneti intézkedés keretében az 
előadóművészeknek fizetendő díjazás mértéke arányban áll a hangfelvétel-előállító 
bevételével. Így tehát az alacsonyabb bevétellel rendelkező előállítóknak kevesebbet kell 
fizetniük.

Módosítás 83
Jacques Toubon

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, 
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 jogokat a közös jogkezelő 
szervezet kezelje.

Or. en
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Indokolás

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében az éves kiegészítő díjazás kezelését a közös 
jogkezelő szervezetekre kell bízni. (Az 13. preambulumbekezdéshez fűzött módosításhoz 
kapcsolódik.)

Módosítás 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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.
Tekintettel a jogszerűen nyilvánosságra 
hozott hangfelvételekből származó zenét 
tartalmazó rádió- vagy 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.

Or. en

Indokolás

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
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is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Módosítás 85
Hartmut Nassauer

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

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.
Tekintettel a jogszerűen nyilvánosságra 
hozott hangfelvételekből származó zenét 
tartalmazó rádió- vagy 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.

Or. en

Indokolás

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
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remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use

Módosítás 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 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.

Or. en

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.
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Módosítás 87
Katalin Lévai

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 kezelésére, a tagállamok 
biztosítják, hogy az előadóművészek és a
hangfelvétel-előállítók megfelelő 
használat engedélyezésére vagy 
megtiltására vonatkozó jogait elsősorban 
azon jogkezelő szervezeten keresztül 
lehessen érvényesíteni, amelyet az ilyen 
hangfelvételek sugárzásából származó 
bevételek beszedésére és elosztására 
hoztak létre.

Or. en

Indokolás

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Módosítás 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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 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.

Or. en

Módosítás 89
Nicolae Vlad Popa

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 

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 



PE416.322v02-00 76/92 AM\757970HU.doc

HU

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.

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, vagy már 
nem alkalmaz hatékony technológiai 
intézkedéseket a szabályok elkerülésének 
megakadályozására, az előadóművész 
legalább 10 napos felmondási idő után
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.

Or. en

Indokolás

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében felmondási időt kell bevezetni, mielőtt az 
előadóművész felbontja az átruházási vagy engedményezési szerződést.

Módosítás 90
Sharon Bowles

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

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 

6. Ha a szerzői jogi védelmi idő 
meghosszabbításának megadása után a 
hangfelvétel-előállító nem képes felkínálni 
vagy már nem kínálja fel a hangfelvétel 
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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.

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 szerződéseket. 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.

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 egy évvel a védelmi idő 
meghosszabbításának megadása után 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.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartási rendszerre irányuló javaslatból eredő módosítás.
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Módosítás 91
Jacques Toubon

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,
átruházási vagy engedményezési 
szerződéseiket az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokkal összhangban bonthatják 
fel. Ha az átruházási vagy engedményezési 
szerződést az első vagy a második 
mondatnak megfelelően felbontják, a 
hangfelvétel-előállító hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai megszűnnek.

Or. en

Indokolás

Az előadóművészek együttes cselekvésre való kötelezése nem reális.
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Módosítás 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 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, 
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. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, csak 
együttesen bonthatják fel az átruházást 
vagy az engedményezést. Ha az átruházási 
vagy engedményezési szerződést az első és
a második mondatnak megfelelően 
felbontják, a hangfelvétel-előállító adott
hangfelvételhez kapcsolódó jogai 
megszűnnek.

Or. en
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Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.  Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha 
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos átruházást.

Módosítás 93
Hans-Peter Mayer

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 

(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, 
hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés 
helyét és idejét egyénileg 
megválaszthassák, az előadóművész erre 
megkérheti. Ha az előállító ennek a 
kérésnek ésszerű időn belül nem tesz 
eleget, az előadóművész az adott 
hangfelvétellel kapcsolatos jogok 
engedményezését megszüntetheti. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, csak 
együttesen bonthatják fel átruházási vagy 
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kapcsolódó jogai megszűnnek. engedményezési szerződéseiket. Ha az 
átruházási vagy engedményezési 
szerződést az első vagy a második 
mondatnak megfelelően felbontják, a 
hangfelvétel-előállító adott hangfelvételhez 
kapcsolódó jogai megszűnnek.

Or. de

Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye. Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha 
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos jogainak átruházását.

Módosítás 94
Georgios Papastamkos

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 

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, 
hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés 
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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.

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. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, csak 
együttesen bonthatják fel az átruházást 
vagy az engedményezést. Ha az átruházási 
vagy engedményezési szerződést az első és
a második mondatnak megfelelően 
felbontják, a hangfelvétel-előállító adott
hangfelvételhez kapcsolódó jogai 
megszűnnek.

Or. en

Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.  Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha 
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos átruházást.

Módosítás 95
Sajjad Karim

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 

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 
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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.

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, 
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. Ha a 
hangfelvétel több előadóművész 
előadásának rögzítését tartalmazza, csak 
együttesen bonthatják fel az átruházást
vagy az engedményezést. Ha az átruházási 
vagy engedményezési szerződést az első és
a második mondatnak megfelelően 
felbontják, a hangfelvétel-előállító adott
hangfelvételhez kapcsolódó jogai 
megszűnnek.

Or. en

Indokolás

Nem célravezető elvárni a hangfelvétel-előállítótól, hogy egy hangfelvétel valamennyi 
változatát eladásra kínálja vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.  Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a hangfelvétel-előállítónak legalább egy változatot 
hozzáférhetővé kell tennie, és azt is kimondja, hogy ha a hangfelvétel-előállító nem kínál fel 
vagy nem tesz hozzáférhetővé legalább egy változatot, akkor az előadó erre megkérheti, és ha 
a hangfelvétel-előállító ebbe ésszerű időn belül nem egyezik bele, akkor az előadó 
megszüntetheti az adott hangfelvétellel kapcsolatos átruházást.



PE416.322v02-00 84/92 AM\757970HU.doc

HU

Módosítás 96
Renate Weber

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,
együttesen vagy külön-külön 
felbonthatják 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.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha egy előadás elkészítésében jelentős számú előadóművész vett részt, 
irreális elvárni tőlük, hogy együttesen lépjenek fel. Az előadás rögzítésétől számított 50 év 
elteltével a még elő előadóművészek esetleg nem is emlékeznek a felvételen szereplő egyéb 
művészek neveire, vagy nem tudják ésszerű időn belül felvenni velük a kapcsolatot, vagy 
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nincsenek abban a helyzetben, hogy megegyezzenek velük a közös fellépésről. Ezért lehetővé 
kell tenni, hogy külön-külön is eljárhassanak.

Módosítás 97
Sajjad Karim

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

Or. en

Indokolás

A „felhasználod vagy elveszíted” elvvel kapcsolatos záradék célja az előadóművészek 
jogainak védelme, valamint annak biztosítása, hogy a hangfelvétel-előállítók nem tudják 
tisztességtelenül csorbítani a jogokat. A 10a. 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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Módosítás 98
Jacques Toubon

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.

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.

Or. en

Indokolás

Habár a „felhasználod vagy 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.

Módosítás 99
Bert Doorn

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.

Or. en

Indokolás

Az a méltányos, ha hosszabb idő áll rendelkezésre, mielőtt a jogok közkinccsé válnak.

Módosítás 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 

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 
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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.”

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.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az előadás új felhasználása megvalósítható legyen, az előadónak –
miután az előadói jogok visszaszálltak rá – valódi esélyt kell biztosítani arra, hogy a kérdéses 
előadást újra fel tudja használni. Egy év túl rövid az előadó számára ahhoz, hogy 
visszaszerezze előadásának jogait, szerződést kössön egy új előállítóval, és előadását a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye. Az öt év ésszerűbb időtartam.

Módosítás 101
Renate Weber

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 

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 
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megszűnnek. megszűnnek.

Or. en

Indokolás

Habár a „felhasználod vagy 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.

Módosítás 102
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Amennyiben az előadóművész 
ismétlődő díjazásra jogosult, az 
előadóművészt megillető díjazást sem 
előlegfizetéssel, sem szerződésben 
meghatározott levonással nem lehet 
csökkenteni azon időpont után, amikor a 
3. cikk (1) bekezdésének a(z) [// 
beillesztendő: e módosító irányelv 
száma]/EK irányelvvel történő 
módosítását megelőző változata 
értelmében az előadóművész védelmi ideje 
lejár.

Or. en

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 
térültek meg. E további rendelkezés hiányában a védelmi idő meghosszabbítása végső soron a 
művészek kis százaléka számára járna csak haszonnal.
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Módosítás 103
Renate Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a kizárólagos jogaikat kifizetés vagy 
ismétlődő díjazás ellenében az előállítóra 
átruházó előadóművészek számára a 
meghosszabbítás időszakában kifizessék 
az előlegfizetés vagy szerződésben 
meghatározott levonás által nem terhelt 
szerződéses jogdíjak vagy díjazás teljes 
összegét.

Or. en

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 
térültek meg. E további rendelkezés hiányában a védelmi idő meghosszabbítása végső soron a 
művészek kis százaléka számára járna csak haszonnal.

Módosítás 104
Nicolae Vlad Popa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2006/116/EK irányelv
1 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A szöveggel rendelkező zeneművek 
védelmi ideje a következő személyek közül 
utoljára elhunyt személy halálától számított 

„A szöveggel rendelkező zeneművek 
védelmi ideje a szerző harmadrendű 
örökösének halálával, vagy a következő 
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70 év, függetlenül attól, hogy azok 
szerzőtársként vannak-e feltüntetve: a 
szöveg szerzője és a zene szerzője.”

személyek közül utoljára elhunyt személy 
halálától számított 70 év elteltével (attól 
függően, melyik következik be később) 
szűnik meg, függetlenül attól, hogy azok 
szerzőtársként vannak-e feltüntetve: a 
szöveg szerzője és a zene szerzője.”

Or. en

Indokolás

Hosszabb védelmi időre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a szerző örökösei 
részesülhessenek az őket megillető előnyökből.  Fontos garantálni, hogy e jogok a 
harmadrendű örökösökig bezárólag minden örököst megillessenek.

Módosítás 105
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2006/116/EK irányelv
1 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A szöveggel rendelkező zeneművek 
védelmi ideje a következő személyek közül 
utoljára elhunyt személy halálától számított 
70 év, függetlenül attól, hogy azok 
szerzőtársként vannak-e feltüntetve: a 
szöveg szerzője és a zene szerzője.”

„A szöveggel rendelkező zeneművek 
védelmi ideje a következő személyek közül 
utoljára elhunyt személy halálától számított 
70 év: a szöveg szerzője és a zene 
szerzője.”

Or. en

Indokolás

Társszerzőség esetén ésszerű a szöveg és a zene szerzői joga védelmi idejének egyszerre 
történő megszüntetése. Azonban azokban az esetekben, amikor a szöveget és a zenét ugyan 
külön-külön szerezték, majd szokásból vagy véletlenül összekapcsolták, mindkettő megtartja 
saját védelmi idejét, lehetővé téve a különböző kombinációkat (például gyakran fordul elő 
ilyen a himnuszok esetében).
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Módosítás 106
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk
Legkésőbb ...-ig*, majd azt követően 
négyévenként, a Bizottság jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, valamint a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
alkalmazásáról és hatásairól, melyben –
többek között – a tagállamok által 
szolgáltatott konkrét információk alapján 
megvizsgálja, hogy az irányelv 
felülvizsgálatakor hozott intézkedések 
hatékonyan hozzájárultak-e a kitűzött 
célok eléréséhez. A Bizottság nevezetesen 
azt vizsgálja, hogy a jogok védelmi 
idejének meghosszabbítása pozitív 
hatással volt-e az előadóművészek 
szociális helyzetére és a zenei 
alkotótevékenységre, valamint hogy 
szükség van-e további kiegészítő 
intézkedésekre e célok eléréséhez.
* Az ezen irányelv átültetésének időpontját követő 
három évvel.”

Or. en
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