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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottság 2005. május 18-i, a jogszerű on-line zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és 
szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló ajánlásáról (2005/737/EC)
(2006/2008(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2005. október 12-i, a jogszerű on-line zeneszolgáltatás érdekében a 
szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló ajánlására 
(2005/737/EK)1 (a továbbiakban: az „ajánlás”),

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. és 151. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartája II. részének 77. és II. részének 82. cikkére,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés III. részének 181. cikkére,

– tekintettel a zenei jogokról szóló hatályos nemzetközi megállapodásokra, nevezetesen az 
1961. október 26-i, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó 
szervezetek védelméről szóló római egyezményre, az irodalmi és művészeti alkotások 
védelméről szóló berni egyezményre, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO –
World Intellectual Property Organization) 1996. december 20-i szerzői jogi szerződésére, 
a WIPO 1996. december 20-i előadóművészekről és hangfelvételekről szóló szerződésére, 
valamint az 1994. április 15-i, a szellemi tulajdonjogok kereskedelemmel kapcsolatos 
vonatkozásairól (TRIPS) szóló WTO-megállapodásra,

– tekintettel az Európai Közösségnek a zenei jogokra vonatkozó szerzői és szomszédos 
jogokról szóló joganyagára („acquis communautaire”), nevezetesen a bérleti jogról és a 
kölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos 
egyes jogokról szóló, 1992. november 19-i 92/100/EGK tanácsi irányelvre2, a műholdas 
műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és 
szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK 
tanácsi irányelvre3, a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejének 
összehangolásáról szóló 1993. október 29-i 93/98/EGK tanácsi irányelvre4, valamint az 
információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló 2001. május 22-i 2001/29/EK parlamenti és tanácsi irányelvre5, 

– tekintettel az Európai Bizottságnak az információs társadalom szerzői és szomszédos 
jogairól szóló zöld könyvére (COM(1995)0382),

– tekintettel 2003. május 15-i, az audiovizuális területen működő előadóművészek 

  
1 HL L 276, 2005.10.21., 54.o.
2 HL L 346, 1992.11.27., 61.o.
3 HL L 248, 1993.10.6., 15.o.
4 HL L 290, 1993.11.24., 9.o.
5 HL L 6, 2002.01.10., 70. o.
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védelméről szóló állásfoglalására1,

– tekintettel 2004. január 15-i, a szerzői és szomszédos jogokkal foglalkozó közös jogkezelő 
szervezetekre irányuló közösségi keretről szóló állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottság 2004. április 16-i, a szerzői és szomszédos jogok belső piaci 
kezeléséről szóló közleményére (COM(2004)0261),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére 
(A6-0000/2006),

A. mivel a Bizottság az ajánlás elfogadása előtt nem konzultált kellőképpen az érintett 
felekkel; mivel az igazságos és kiegyensúlyozott érdekképviselet biztosítása érdekében 
minden jogosulttal konzultálni kell az e területre irányuló jövőbeli szabályozó 
tevékenységekről,

B. mivel elfogadhatatlan, hogy a Bizottság nem vonja be hivatalosan a Parlamentet, 
különösen a Parlament fent említett 2004. január 15-i állásfoglalása fényében, hiszen az 
ajánlás a meglévő szabályok értelmezésénél és kiegészítésénél nyilvánvalóan tovább 
mutat,

C. mivel elfogadhatatlan, hogy a „puha törvények” megközelítés került elfogadásra a 
Parlament és a Tanács hivatalos bevonása nélkül, megkerülve ezzel a demokratikus 
eljárást, különösen mivel a kezdeményezés máris kihatott egyes piaci döntésekre, ami 
esetleg kárt okozhat a versenynek és a kulturális sokszínűségnek,

D. mivel fontos elkerülni az esetleges kockázatokat, valamint ésszerű egyensúlyt biztosítani 
az egyes érintettek jogai és érdekei között,

E. mivel a zene nem árucikk és a közös jogkezelők főként nonprofit szervezetek, és mivel a 
korlátlan versenyen alapuló rendszer bevezetése nem feltétlenül szolgálja a jogosultak 
érdekeit, illetve a kulturális sokszínűség és a kreativitás előmozdítását,

F. mivel a nemzeti közös jogkezelőknek fontos szerepet kell játszaniuk az új és kisebbségi 
jogosultak, a kulturális sokszínűség, a kreativitás és a helyi repertoár előmozdításának 
támogatásában,

G. mivel a zenei ágazat szerzői és szomszédos jogainak közös kezelése területén kialakított 
nagyobb, de ellenőrzött verseny az összes résztvevő javát szolgálhatja és alátámaszthatja a 
kulturális sokszínűséget, feltéve, ha igazságos és átlátható, és a verseny kizárólag a szóban 
forgó szolgáltatás nyújtását érinti és nincs hatással a jogok értékére,

H. mivel az ajánlás néhány rendelkezésének a helyi repertoárokra és a kulturális 
sokszínűségre gyakorolt esetleges negatív hatásai nyugtalanítóak, hiszen ez támogathatja a 
jogok egy kézben összpontosulását a nagyobb közös jogkezelőknél, és mivel a jogkezelők 
közötti, a legkifizetődőbb jogosultak megszerzésére irányuló bármilyen verseny 
bevezetéséről szóló kezdeményezés hatásait össze kell mérni az ugyanezen megközelítés 

  
1 HL C 67 E, 2004.3.17., 293.o.
2 HL C 92 E, 2004.4.16., 425.o.
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kisebb jogosultakra és a kulturális sokszínűségre gyakorolt hatásával,
I. mivel a jogosultak azon lehetősége, hogy tartózkodási helyük tagállamától függetlenül 

választhatnak közös jogkezelőt, az alábbiakhoz van kötve:

− kísérjék megfelelő intézkedések a kulturális kifejezés sokszínűségének védelmére és 
előmozdítására, vagyis a felhasználók számára legyen elérhető sokféle repertoár, 
beleértve a helyi és szűkebb körű repertoárokat is,

− biztosítson a nemzetiségüktől és lakóhelyüktől függetlenül minden jogosult számára 
minél közvetlenebb, igazságos részesedést a jogdíjakból,

− ne engedje a legkifizetődőbb jogosultak számára uralkodó helyzetüknek a kevesebbet 
kereső jogosultak kárára történő erősítését,

J. mivel a jogdíjak közös beszedésének jelenlegi rendszerét meg kell őrizni annak 
érdekében, hogy a verseny a közös jogkezelők által nyújtott szolgáltatásokra és az általuk 
meghatározott díjakra legyen alapozva, valamint hogy a felhasználok a szerzői jog 
felhasználásának országában esedékes díjak szerint legyenek engedélyezve, és mivel a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden kereskedelmi felhasználó kérelmezi a 
megfelelő jogi engedélyeket és kellően kifizeti a jogosultaknak járó jogdíjakat,

K. mivel a közös jogkezelőknek jogosultaknak kell lenniük arra, hogy az Európai Unió 
területén bárhol élő kereskedelmi felhasználók számára pán-európai és többféle repertoárt 
tartalmazó engedélyeket adjanak ki határokon átnyúló és on-line használatra (beleértve a 
mobil telefonokat és egyéb digitális hálózatokat), amennyiben az engedélyezett jogok 
használatát megfelelően tudják igazgatni, és mivel az ilyen több területet lefedő 
engedélyek kiadását igazságos és egyenként tárgyalt feltételekhez kell kötni a 
felhasználók, illetve a különböző technológiai platformok közötti megkülönböztetés 
nélkül, annak érdekében, hogy a közös jogkezelők engedélyezési gyakorlata ne 
eredményezze a jogok különböző felhasználói közötti, valamint a különböző technológiai 
átviteli módot alkalmazók közötti verseny torzulását,

L. mivel az egyablakos ügyintéző hely (ahol a kereskedelmi felhasználók globális repertoárra 
szóló engedélyt kaphatnak az általuk igényelt területre) fenntartása érdekében meg kell 
őrizni a jogdíjak kölcsönös beszedésének jelenlegi rendszerét, összekapcsolva a 
jogosultak magas fokú védelmével annak érdekében, hogy a bevételekre gyakorolt 
kedvezőtlen hatást elkerüljék és egyúttal biztosítsák, hogy az igazságos verseny 
szempontjából káros, nem kívánatos kizárólagos megbízatásokat ne lehessen kiadni,

M. mivel szükség van a közös jogkezelők jobb irányítására azáltal, hogy a szolidaritás, az 
átláthatóság, a diszkriminációmentesség és az elszámoltathatóság szabályait vezetik be a 
tagállamokban, megfelelő ellenőrző mechanizmusok kíséretében,

N. mivel a tagállamokban minden érintett számára igazságos, pártatlan és hatékony
vitarendezési mechanizmusokat kell bevezetni,

O. mivel a Bizottságnak alapos hatástanulmányt kell készítenie az on-line szolgáltatások 
terén bevezetendő, több területre és több repertoárra érvényes engedélyezés kockázatairól 
és lehetséges eredményeiről, maradéktalanul figyelembe véve a kulturális, gazdasági és 
szociális dimenziót,

P. mivel közös eszközökre és összehasonlítható paraméterekre, valamint a közös jogkezelők 
tevékenységi körének összehangolására van szükség, előmozdítva ezáltal a jogkezelők 
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közötti együttműködést és tekintetbe véve az információs társadalom fejlődését,
Q. mivel a belső piaci verseny serkentésére és az európai zenei alkotások nemzetközi 

terjesztésének előmozdítására irányuló bármely erőfeszítés üdvözlendő (függetlenül attól, 
hogy melyik jogkezelő foglalkozik a szerzői jogokkal), és figyelembe véve, hogy minden 
repertoárt (akár széles körben ismert, akár nem) egyenlő módon kell kezelni,

1. felhívja a Bizottságot, hogy az érdekelt felekkel való szoros konzultációt követően, 
mielőbb nyújtson be javaslatot az Európai Parlament és a Tanács által együttdöntési 
eljárással meghozandó, rugalmas keretirányelvre, a szerzői és szomszédos jogok közös 
kezelése érdekében a zeneiparban, tekintetbe véve eközben a digitális kor sajátosságait és 
védelmet nyújtva az európai kulturális sokszínűség, az érdekeltek és a repertoárok 
számára;

2. hangsúlyozza, hogy a javasolt irányelvnek semmilyen módon sem szabad veszélyeztetnie 
az alapul szolgáló kreatív vállalkozások versenyképességét, illetve a jogkezelők által 
nyújtott szolgáltatások hatékonyságát vagy a kereskedelmi felhasználók 
versenyképességét – különös tekintettel a kisebb jogosultakra és felhasználókra –, továbbá 
a javasolt irányelvnek a következő igényeknek kell megfelelnie:

− garantáljon magas szintű védelmet a jogosultak számára,

− alapuljon a jogosultak közötti szolidaritásra és a megfelelő, jogszerű egyensúlyra a 
jogkezelők között;

− tegyen lépéseket a demokratikus, átlátható és elszámolható irányításra a 
jogkezelőkben, többek között minimális normák felállítása révén a szerkezeti 
felépítés, az átláthatóság, az elszámolás és a jogorvoslati lehetőségek tekintetében,

− segítse elő az alkotókészséget és a kulturális sokszínűséget,

− csak a tisztességes és ellenőrzött versenyt tegye lehetővé, területi megszorítások 
nélkül, de a szükséges és megfelelő minőségi feltételek megszabásával a szerzői 
jogok közös kezelése tekintetében,

− kerülje el a szerzői jogdíj szintjeinek leszorítását, valamint a piaci erők és a 
repertoárok túlzó központosítását,

− őrizze meg a közös jogkezelők kulturális és szociális szerepét, biztosítva egyúttal, 
hogy a lehető leghatékonyabb módon igazgassák a jogosultak alapjait és nyújtsanak 
szolgáltatásokat a jogfelhasználók és a jogosultak számára,

− biztosítsa a jogbiztonság magas fokát a felhasználók számára, és az engedélyeztetés 
révén őrizze meg a globális repertoár lehetőségét, 

− mozdítsa elő a jogosultak azon képességét, hogy a zenékre vonatkozóan az EU-ban 
kifejlesszék a kollektív használati engedélyezési modellek új nemzedékét, amely 
jobban alkalmazkodik az on-line környezethez,

− elégítse ki megfelelő a modern on-line piaci jövőbeli igényeit a tisztességes verseny 
és a kulturális sokszínűség veszélyeztetése nélkül;

− vegye figyelembe a szabályosan működő on-line zenei szolgáltatások különböző 
formáit, és állapítsa meg a fejlődésük előmozdítását célzó sajátos szabályokat,
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az előadó a javaslat érdemeinek tárgyalása előtt hangsúlyozni szeretné, hogy teljes mértékben 
támogatja a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményében említett javaslatokat, amelyek 
közül többet be is épített a jelentéstervezetbe.

Bevezetés

Az EU GDP-jének 5-7%-át szerzői és szomszédos jogok által védett javakból és 
szolgáltatásokból származó jövedelem teszi ki. Ez kiemeli, hogy e jogok megfelelő kezelése 
és az azoknak való érvényszerzés rendkívüli fontosságú, különösen a mostani digitális korban.

2005. október 18-án az Európai Bizottság az EK-Szerződés 211. cikke értelmében ajánlást 
fogadott el a jogszerű on-line zeneszolgáltatás határokon átnyúló kezeléséről. McCreevy 
biztos ezt az ajánlást olyan nem-kötelező érvényű (soft-law) eszköznek nevezte, amelynek 
rendeltetése az, hogy a piacot a helyes irányba terelje1.

Az ajánlás nagy horderejű következményeket gyakorol a szerzői jogdíjak piacára, és a piac 
legfőbb szereplői már ezen az alapon cselekszenek. Az ajánlás a meglévő szabályok 
értelmezésénél és kiegészítésénél nyilvánvalóan tovább mutat, és hatása magában foglalja a 
teljes jogalkotási kezdeményezés minden jellemzőjét.

Az ajánlás elsődleges célja az on-line zenei szolgáltatások szerzői jogainak közös kezelését 
azon új technológiák fejlődéséhez igazítani, amelyek a szerzői jogok határokon átnyúló 
kereskedelmi felhasználóinak új generációja (az on-line zeneszolgáltatók) kialakulásához 
vezettek. 

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az on-line zenei szolgáltatások szerzői jogainak 
kezelésére alkalmazott elvek oda vezethetnek – és a maguk idejében valószínűleg oda is 
vezetnek majd –, hogy az off-line környezetre, például a műsorszórásra is ki kell azokat 
terjeszteni. Az on-line környezettel kapcsolatban megvalósított előzmények ekképpen a 
próbakövet jelenthetik a szerzői jogok szélesebb piacának jövőbeni fejlődéséhez. Ez 
ugyancsak az e területen tett bármely kezdeményezés fontosságát emeli ki.

A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy aggodalmak léptek fel a kisebb jogkezelők 
és jogosultak részéről, mert a gyakorlatban az ajánlást egyértelmű jelzésként fogták fel a 
nagyobb kiadók számára, hogy az úgynevezett „nemzetközi repertoárt” vonják ki a közös 
jogkezelő társaságok nemzeti hálózatából, és adják egyetlen vagy rendkívül csekély számú,
nagy jogkezelő kezébe, kizárólagos felhatalmazással felruházva azokat e jogoknak az Európai 
Unió egész területén való képviseletére.

Az ajánlás kinyilvánított célja a tisztességes verseny előmozdítása, ez az intézkedés azonban 
potenciálisan versenyellenes, mivel valószínűsíthetően tényleges oligópóliumhoz vezet, ahol a 
piaci hatalom néhány nagy jogtulajdonos és szintén kis számú, jelentős jogkezelő kezében 
összpontosul. Ez az intézkedés ugyancsak veszélyezteti a kulturális sokszínűséget és 
élénkséget Európában, mert a nemzetközi repertoár kivonása a nemzeti közös jogkezelők 

  
105/588 beszéd
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hálózatából valószínűleg számos nemzeti jogkezelőt a tevékenysége felszámolására 
kényszerít, ez pedig káros hatással van a helyi és a kisebbségi repertoárokra.

Az ajánlás Bizottság általi elfogadása megfosztotta az Európai Parlamentet és a tagállamokat 
attól a lehetőségtől, hogy jelentősen befolyásolják azokat a változásokat, amelyeknek 
messzire ható következményei lesznek az e téren folyó versenyre és a kulturális sokszínűségre 
Európában. Az ügy túlságosan fontos ahhoz, hogy az Európai Parlament hivatalos 
tájékoztatását mellőzni lehessen.

A Parlament számára biztosítani kell, hogy betölthesse szerepét a demokratikus eljárásban. A 
Bizottságot ezért fel kell kérni, hogy a lehető legrövidebb időn belül nyújtson be javaslatot az 
Európai Parlament és a Tanács által együttdöntési eljárással elfogadandó, kötelező érvényű 
jogalkotási eszközre e téren. 

A piac működése

A jogdíjakat beszedő társaságok a szerzők és egyéb jogosultak, így például kiadók társaságai. 
Működésük célja a jogosultak megillető szerzői jogdíjak csoportos beszedése. A gyakorlatban 
a jogkezelők (természetes) monopolhelyzetben vannak nemzeti szinten. A jogosultakat saját 
országukban a jogkezelők közvetlenül képviselik, harmadik országokban pedig választott 
jogkezelőjük és a többi európai és más országokbeli jogkezelők között kétoldalú 
tárgyalásokon létrejött kölcsönös megállapodásokon keresztül.

Évtizedeken keresztül az európai és nemzetközi zenei szerzői jogok piaca az ilyen kétoldalú 
megállapodások hálózatára épült. A „kölcsönös megállapodások rendszere” ebben a formában 
a szerzői jogok felhasználói számára „one-stop-shop” rendszert biztosít (azaz egyetlen, a saját 
nemzeti területén működő jogkezelőn keresztül a felhasználók hozzáférhetnek a világ bármely 
repertoárjához), és egyben biztosítja a világpiac megfelelő ellenőrzését, annak érdekében, 
hogy a jogosultak hozzájussanak jogdíjaikhoz, valamint jogérvényesítési mechanizmust 
biztosít az összes nemzeti és nemzetközi jogosult számára.

Ez a rendszer garantálja nem csak a nagy jogosultak, hanem a kis és helyi szerzők megfelelő 
piaci képviseletét, és a begyűjtött jogdíjakhoz való hozzájutásukat.

Piaci változások és a verseny megjelenése

Az európai zenei piac további fejlődésének részeként, az egységes európai piac változásainak, 
a technológiai fejlődésnek, az új üzleti modellek megjelenésének, valamint az ezekből 
következő fogyasztói preferenciák és magatartás változásainak történő megfelelés érdekében 
szükség van az ellenőrzött verseny bevezetésére.

Az ajánlás célja, hogy lehetőséget biztosítson a jogosultak számára az igényeiket leginkább 
kielégítő jogkezelő kiválasztására. Más szóval, a jogkezelők közötti verseny alapjául az egyes 
jogkezelők közötti, a jogosultak megszerzésére irányuló versenynek kellene szolgálnia. 
Felületesen nézve ez a jogosultak érdekeit látszik szolgálni.

A gyakorlatban azonban az a helyzet, hogy a jogosultak már most a saját maguk által 
választottak jogkezelőket bízzák meg. A valóságban számos példa van arra, hogy a sikeresebb 
szerzők például saját országukon kívül működő jogkezelőkkel dolgoznak. A kis jogosultak 
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számára ez a gyakorlatban általában kevéssé kivitelezhető.

Az előadó megjegyzi továbbá, hogy a kisebb jogkezelők és ügyfeleik aggodalmukat fejezték
ki amiatt, hogy a nagy kiadók úgy értelmezték az ajánlást, mint lehetőséget arra, hogy az 
általuk ellenőrzött jogokat visszavonják az összes nemzeti jogkezelőtől, és helyettük kevesebb 
számú nagyobb jogkezelőt bízzanak meg. Így ez utóbbiak megkerülhetnék a kölcsönös 
megállapodások rendszerét, és a teljes európai piacon és arra vonatkozóan adhatnának 
engedélyeket, egyenes arányban csökkentve ezzel a nemzeti jogkezelők forgalmát.

A nemzeti jogkezelőknek a nemzetközi szerzői jogokból begyűjtött jogdíjakkal összefüggő 
forgalomvesztesége egyre nehezebbé tenné a nemzeti jogkezelők számára a működést, 
ugyanis költségeiket a kisebb számú helyi jogosultakra kellene hárítaniuk. Ha egy nemzeti 
jogkezelőnek be kell fejeznie tevékenységét, nem valószínű, hogy a kis jogosultak ugyanazt a 
szintű szolgáltatást kapnák egy másik országban működő jogkezelőtől, ahol például még a 
nyelv is különbözik.

A jogok kezelésének ez a fajta megközelítése világosan a nagy és sikeres kereskedelmi 
jogosultaknak kedvez a helyi és/vagy kisebbségi szerzők kárára. Gyakorlatilag ez a fajta 
verseny aláaknázná a jogosultak többségének helyzetét, amely nem lehet a Bizottság célja. 

És mégis, az internet nemzeti határokon túlívelő működése miatt, az on-line 
zeneszolgáltatóknak képesnek kell lenniük olyan páneurópai engedélyek megszerzésére, 
amelyek két vagy több nemzeti területet fednek le az európai kontinensen. És biztosítani kell 
számukra azt is, hogy annak alapján, hogy hol kapják a legversenyképesebb szolgáltatásokat, 
megválaszthassák, hogy honnan szerzik be ezeket az engedélyeket. Ez az egyik olyan helyzet, 
amelyben a jogkezelők versenyeznek a felhasználókért.

Ennek a rendszernek azonban az a veszélye, hogy az új üzletekért folytatott versenyben a 
nemzeti jogkezelők a jogosultaknak fizetendő jogdíjakra gyakorolnának nyomást. Lehetséges, 
sőt valószínű, hogy ez a szerzők jövedelmének spirális csökkenéséhez vezetne. Még egyszer, 
ez a rendszer nem a jogosultak érdekeit szolgálja, és kétségtelenül fordított hatása lenne 
Európa kulturális sokszínűségére, mivel a kisebb jogosultak jövedelme oly mértékben 
csökkenne, hogy képtelenné válnának a túlélésre.

Kulturális sokszínűség kontra verseny

A szerzői jogok közös kezelésének területén a verseny „ősrobbanáshoz” hasonló bevezetése 
nem kivitelezhető, mivel visszafordíthatatlan károkkal járna Európa kulturális sokszínűségére 
nézve. Inkább oly módon kellene bevezetni a versenyt, amely minden jogkezelő számára 
biztosítaná az egyenlő indulási alapot.

A megoldást egy olyan kompromisszumos alternatíva jelentené, amely erre a kifejezetten 
európai problémára lenne megoldás. A tisztességes és ellenőrzött versenyt oly módon kell 
bevezetni, hogy elkerüljük a szerzők jövedelmére kifejtett negatív hatásokat, miközben a 
felhasználók számára lehetővé kell tenni a jövőt képviselő új üzleti modelleknek megfelelő 
páneurópai engedélyekhez történő hozzájutást. 

Erre a célra a legjobb garancia egy olyan rendszer bevezetése, amelyben a szerzők bevételei 
annak az országnak az árfolyamán kerülnének meghatározásra, amelyben a fogyasztó az adott 
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zenedarabot megvásárolja (letölti). A „célország” szerinti tarifa alkalmazása a jogkezelők által 
kínált szolgáltatások hatékonyságán (különösen a költségcsökkentésen) alapuló, és nem pedig 
a jogosultak jogdíjainak leszorításán alapuló versenyhez vezet.

Ezen kívül, néhányan alapvetőnek gondolják megakadályozni azt, hogy a legnagyobb 
jogosultak kizárólagos megállapodásokat kössenek egyetlen vagy kis számú jogkezelővel, 
eltávolítva így a nemzetközi repertoárt az egész rendszerből.

A Kulturális és Oktatási Bizottság 2006. július 20-i jelentésében kifejezte afelett érzett 
aggodalmát, hogy az ajánlás negatív hatással lesz Európai kulturális sokszínűségére, mivel 
befolyásolná a közös megegyezéses rendszer működését, ami pedig a jogok nagy 
jogkezelőknél történő koncentrálódásához vezetne. Ez aláássa a kisebb jogkezelők 
működését, és egyúttal veszélyezteti a kis és helyi szerzők európai pozícióját. Éppen ezért 
kulcsfontosságú a kétoldalú megállapodások rendszerének fenntartása a repertoárok 
rendszerből történő kivonásának lehetősége nélkül. Nem szabad tehát megengedni a 
jogosultak és a jogkezelők közötti kizárólagos megbízatásokra vonatkozó megállapodások 
létrejöttét.

Nyomon követés

Az európai szerzői jogi piac megfelelő fejlődésének érdekében alapvetően fontos, hogy a 
hatóságok megfelelő nyomon követést hajtsanak végre. Ezzel kapcsolatban a Bizottságnak a 
lehető legrövidebb időn belül fel kell mérnie a több területre és repertoárra érvényes 
engedélyezésnek az on-line zenei szolgáltatásokra, valamint a kulturális sokszínűségre és a 
jogosultak gazdasági és társadalmi helyzetére kifejtett hatását.

Ezen kívül, a Bizottságnak kritikai elemzést kell végrehajtania a jogok kezelésének bizonyos 
ágazatokban történő horizontális koncentrációját, valamint e koncentrációnak a jogok 
felhasználóira és a jogosultakra kifejtett hatását illetően. Amennyiben szükséges, meg kell 
tenni a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az on-line zenei 
szolgáltatások európai piaca oly módon fejlődhessen tovább, amely nincs káros hatással 
Európa kulturális sokszínűségére.

Jogi keret

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló jelen jelentéstervezet elkészítésekor teljes 
mértékben figyelembe vettük a létező európai jogi keretet és a kapcsolódó politikaformáló 
kezdeményezéseket, valamint a szerzői és szomszédos jogok területén a zenei jogokra és az 
ide vonatkozó nemzetközi megállapodásokra is érvényes közösségi vívmányokat. A jogi keret 
teljes felsorolását lásd az állásfoglalási indítvány preambulumában.

Szintén figyelembe vettük a Jogi Bizottság által a Bizottság elé 2006. szeptember 11-én 
terjesztett, „A közös jogkezelés Európában - A hatékonyság keresése” című jelentését.


