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Módosítás 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban:
„Unió”) gazdasági jóléte a kreativitás és az 
innováció fenntartásán nyugszik. Ezért 
elengedhetetlenek az ezek hatékony 
védelmét szolgáló intézkedések a jövőbeli 
prosperitás biztosítása érdekében.

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban:
„Unió”) jóléte és társadalmi, gazdasági és 
kulturális fejlődése örökségének, 
kreativitásának és innovációra való 
képességének megőrzésén és 
előmozdításán nyugszik.  a 
technológiához, a tudáshoz és a 
kultúrához való hozzáférés és ezek 
átadása hozzájárul ehhez a fejlődéshez, és 
szerepüket ennek megfelelően kell 
figyelembe venni olyan, az információs 
társadalom új társadalmi igényeinek 
kielégítését szolgáló intézkedések
meghozatala révén, amelyek megfelelnek
a kulturális kifejezések sokszínűségének 
védelméről és előmozdításáról szóló 2005.
október 20-i UNESCO-egyezménynek. 

Or. fr

Módosítás 15
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban:
„Unió”) gazdasági jóléte a kreativitás és az 
innováció fenntartásán nyugszik. Ezért 
elengedhetetlenek az ezek hatékony 
védelmét szolgáló intézkedések a jövőbeli 
prosperitás biztosítása érdekében.

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban:
„Unió”) gazdasági jóléte a kreativitás és az 
innováció fenntartásán nyugszik. Ezért 
elengedhetetlenek az ezek előmozdítását és
hatékony védelmét egyaránt szolgáló 
intézkedések annak biztosítása érdekében, 
hogy továbbra is a prosperitás forrásai 
maradjanak.

Or. es
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Módosítás 16
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban: 
„Unió”) gazdasági jóléte a kreativitás és az 
innováció fenntartásán nyugszik. Ezért 
elengedhetetlenek az ezek hatékony 
védelmét szolgáló intézkedések a jövőbeli 
prosperitás biztosítása érdekében.

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban: 
„Unió”) gazdasági és kulturális jóléte a 
kreativitás és az innováció fenntartásán 
nyugszik. Ezért elengedhetetlenek az ezek 
hatékony védelmét szolgáló intézkedések, 
valamint az alkotásokhoz való hozzáférést 
biztosító új eszközök kialakításának és 
bevezetésének képessége a jövőbeli 
prosperitás biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
alapvető vagyoni értéket jelentenek,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
feltalálók és az alkotók méltányos
díjazásban részesüljenek a munkájukért,
továbbá hogy a kutatásba és az új ötletekbe
befektetett munkájuk védve legyen.

(2) A szellemi tulajdonhoz fűződő
jogoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
feltalálók és az alkotók méltányos
ellenszolgáltatásban részesüljenek 
munkájukért, valamint a kutatásba és az új 
ötletekbe való befektetéseikért, és a 
technológiák és ismeretek terjesztését kell 
szolgálniuk azáltal, hogy lehetővé teszik 
mindenki számára a kultúrához való 
hozzáférést.

Or. fr
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Módosítás 18
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
alapvető vagyoni értéket jelentenek,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
feltalálók és az alkotók méltányos 
díjazásban részesüljenek a munkájukért, 
továbbá hogy a kutatásba és az új ötletekbe 
befektetett munkájuk védve legyen.

(2) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
alapvető jogalapot teremtenek annak 
biztosításához, hogy a feltalálók és az 
alkotók méltányos díjazásban részesüljenek 
a munkájukért, továbbá hogy a kutatásba és 
az új ötletekbe befektetett munkájuk védve 
legyen.

Or. es

Módosítás 19
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
alapvető vagyoni értéket jelentenek, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
feltalálók és az alkotók méltányos 
díjazásban részesüljenek a munkájukért, 
továbbá hogy a kutatásba és az új ötletekbe 
befektetett munkájuk védve legyen.

(2) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
alapvető vagyoni értéket jelentenek, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
feltalálók és az alkotók méltányos 
díjazásban részesüljenek a munkájukért, 
továbbá hogy a kutatásba és az új ötletekbe 
befektetett munkájuk védve legyen.
Kiegyensúlyozott védelemre van szükség 
ahhoz, hogy az újítók és az alkotók olyan 
új eszközöket fejleszthessenek ki és 
találhassanak fel, amelyek biztosítják az 
alkotásokhoz való hozzáférést, ezáltal 
növelve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok által védett áruk és szolgáltatások 
piacát és jövedelmezőségét.

Or. en
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Módosítás 20
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az állandóan változó digitális 
gazdaság hatással volt a jelenlegi 
intézkedési keretrendszer hatékonyságára 
és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmére szolgáló eszközökre, különösen 
az online tartalmak tekintetében. Az új 
digitális környezet a fogyasztók és a 
felhasználók ilyen jogokkal védett 
tartalmakhoz és árukhoz való viszonyát is 
megváltoztatta.  Ezért a hamisítás és 
szerzői jogi kalózkodás európai uniós 
megfigyelőközpontja számára biztosítani 
kell a feladatainak hatékony ellátásához 
és a digitális környezethez szabott 
eszközök igénybevételéhez szükséges 
korszerű infrastruktúrát és finanszírozást.

Or. es

Módosítás 21
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A digitális gazdaság fejlődésével a 
hamisításból, az engedély nélküli 
sokszorosításból és a szerzői jogi 
kalózkodásból származó, szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések is 
megszaporodtak, ami jelentős hatást 
gyakorol az európai gazdaságra, valamint 
a kulturális és kreatív ágazatokra. Ezért 
létre kell hozni a hamisítás és szerzői jogi 
kalózkodás európai uniós 
megfigyelőközpontját, és biztosítani kell 
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számára a feladatainak hatékony 
ellátásához és a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogsértések elleni fellépéshez való 
hozzájárulásához szükséges 
infrastruktúrát és finanszírozást.

Or. en

Módosítás 22
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
megalapozott, összehangolt és progresszív 
megközelítése alapvetően fontos az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérése 
érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 23
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
megalapozott, összehangolt és progresszív
megközelítése alapvetően fontos az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése érdekében.

(3) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
globális és kiegyensúlyozott, uniós szinten
összehangolt, a Kereskedelmi 
Világszervezet szabályait, a vonatkozó jogi 
keretrendszert, valamint a kulturális 
kifejezések sokszínűségének védelméről és
előmozdításáról szóló UNESCO-
egyezményt (2005) kellőképpen 
figyelembe vevő megközelítése alapvetően 
fontos az Európa 2020 stratégia és az 
európai digitális menetrend céljainak 
elérése érdekében.
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Módosítás 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
megalapozott, összehangolt és progresszív 
megközelítése alapvetően fontos az
Európa 2020 stratégia céljainak elérése 
érdekében.

(3) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
összehangolt és progresszív megközelítése 
alapvetően fontos a technológiák, az
ismeretek és a kultúra terjesztésének és 
átadásának – az Unió lakosságának és 
harmadik országok népeinek kulturális és 
társadalmi igényeit a maguk 
sokszínűségében kifejezetten figyelembe 
vevő – előmozdítására irányuló törekvés 
szempontjából.

Or. fr

Módosítás 25
Jean-Marie Cavada

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
hatékonyabb európai védelmének 
biztosítása érdekében szükség van a Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatalra.

Or. fr

Módosítás 26
Maria Badia i Cutchet
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Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hatályos jogi keretrendszer 
megfelelő érvényesítése és a jövőbeli 
változások és módosítások megfontolása 
során kellőképpen tiszteletben kell tartani 
a nyilvánosság jogát a kultúrához és az új 
információs és kommunikációs 
technológiák által biztosított új, 
kreativitást és személyes fejlődést szolgáló 
eszközökhöz való hozzáféréshez.

Or. es

Módosítás 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése 
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 
biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen 
fel lehessen venni a harcot.

törölve

Or. de

Módosítás 28
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése 
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 
biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen 
fel lehessen venni a harcot.

törölve

Or. en

Módosítás 29
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése 
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 
biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen 
fel lehessen venni a harcot.

(4) Hatékony, azonnali és összehangolt 
cselekvésre van szükség európai és globális 
szinten is a hamisított termékek 
kereskedelmének leállítása érdekében,
elsősorban az uniós fogyasztók egészségét 
és biztonságát veszélyeztető területeken.

Or. en

Módosítás 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő (4) A szellemi tulajdonhoz fűződő



AM\876756HU.doc 11/59 PE472.123v01-00

HU

jogsértéseknek a folyamatos növekedése 
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 
biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot.

jogsértések az Unió gazdaságát és az uniós, 
valamint a harmadik országbeli
fogyasztók egészségét és biztonságát
egyaránt veszélyeztethetik.   Hatékony és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen –
a közérdeket figyelembe véve és a 
kulturális kifejezések sokszínűségének 
veszélyeztetése nélkül – fel lehessen venni 
a harcot.

Or. fr

Módosítás 31
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése 
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 
biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot.

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése és 
a fogyasztóknak súlyos kárt okozó áruk 
értékesítése nemcsak az Unió gazdaságát 
veszélyezteti, hanem az uniós fogyasztók 
egészségét és biztonságát is. Ezért 
hatékony, azonnali és összehangolt 
cselekvésre van szükség európai és globális 
szinten is annak érdekében, hogy e 
jelenséggel sikeresen fel lehessen venni a 
harcot.

Or. lt

Módosítás 32
László Tőkés

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése 
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 
biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot.

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése 
nemcsak az Unió gazdaságát, hanem az 
uniós fogyasztók egészségét és biztonságát, 
az európai kulturális és nyelvi 
sokféleséget és örökséget, valamint tartós 
megőrzésüket és előmozdításukat is
veszélyezteti. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot.

Or. en

Módosítás 33
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 
biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot.

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése
veszélyezteti az Unió gazdaságát, az uniós 
fogyasztók egészségét és biztonságát, 
valamint a szerzők számára tisztességes 
javadalmazást, a nyilvánosság számára 
pedig méltányos hozzáférést biztosító, 
kulturális és kreatív alkotást eredményező 
környezet további fennmaradását.   Ezért 
hatékony, azonnali és összehangolt 
cselekvésre van szükség európai és globális 
szinten is annak érdekében, hogy e 
jelenséggel sikeresen fel lehessen venni a 
harcot.

Or. es



AM\876756HU.doc 13/59 PE472.123v01-00

HU

Módosítás 34
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hamisítás és a szerzői jogi 
kalózkodás elleni küzdelemre irányuló 
átfogó európai tervről szóló 2008. 
szeptember 25-i tanácsi állásfoglalásban 
meghatározott, a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok átfogó stratégia 
összefüggésében a Tanács felkérte a 
Bizottságot arra, hogy hozza létre a 
hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
európai uniós megfigyelőközpontját (a 
továbbiakban: „Megfigyelőközpont”). A 
Bizottság ezért egy olyan szakértői 
hálózatot alakított ki a közszféra és a 
magánszektor részvételével, amelynek 
feladatait a „A szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok belső piaci érvényesítésének 
megerősítéséről” című közleményben 
határozta meg.

törölve

Or. en

Módosítás 35
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közlemény meghatározza, hogy a 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
összefüggő információk és adatok 
összegyűjtésének, figyelemmel kísérésének 
és elemzésének a központi forrásává kell 
válnia. Együttműködési platformként kell 
működnie a nemzeti hatóságok és az 
érdekeltek képviselői között, hogy 

törölve
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megoszthassák egymással elképzeléseiket 
és szakértelmüket a gyakorlati 
kérdésekben, közös jogérvényesítő 
stratégiákat alakítsanak ki, és ajánlásokat 
fogalmazzanak meg a döntéshozók 
számára. A közlemény rendelkezik arról, 
hogy a Megfigyelőközpont a bizottsági 
szolgálatok segítségével és irányításával 
működjön.

Or. en

Módosítás 36
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közlemény meghatározza, hogy a 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
összefüggő információk és adatok 
összegyűjtésének, figyelemmel kísérésének 
és elemzésének a központi forrásává kell 
válnia. Együttműködési platformként kell 
működnie a nemzeti hatóságok és az 
érdekeltek képviselői között, hogy 
megoszthassák egymással elképzeléseiket 
és szakértelmüket a gyakorlati 
kérdésekben, közös jogérvényesítő 
stratégiákat alakítsanak ki, és ajánlásokat
fogalmazzanak meg a döntéshozók 
számára. A közlemény rendelkezik arról, 
hogy a Megfigyelőközpont a bizottsági 
szolgálatok segítségével és irányításával 
működjön.

(6) A közlemény meghatározza, hogy a 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
összefüggő információk és adatok 
összegyűjtésének, figyelemmel kísérésének 
és elemzésének a központi forrásává kell 
válnia. Együttműködési platformként kell 
működnie a nemzeti hatóságok és az
érdekeltek képviselői között, hogy 
megoszthassák egymással elképzeléseiket 
és szakértelmüket a gyakorlati 
kérdésekben, közös jogérvényesítő 
stratégiákat alakítsanak ki, értékeljék a 
végrehajtási intézkedések költségeit, 
elemezzék a legális online ajánlatokkal és
ezek kalózkodás szintjére gyakorolt 
hatásával kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat, és bizonyítékokon alapuló 
szakpolitikai ajánlásokat dolgozzanak ki a 
döntéshozók számára. A közlemény 
rendelkezik arról, hogy a 
Megfigyelőközpont a bizottsági 
szolgálatok segítségével és irányításával 
működjön.

Or. en
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Módosítás 37
László Tőkés

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közlemény meghatározza, hogy a 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
összefüggő információk és adatok 
összegyűjtésének, figyelemmel kísérésének 
és elemzésének a központi forrásává kell 
válnia. Együttműködési platformként kell 
működnie a nemzeti hatóságok és az
érdekeltek képviselői között, hogy 
megoszthassák egymással elképzeléseiket 
és szakértelmüket a gyakorlati 
kérdésekben, közös jogérvényesítő 
stratégiákat alakítsanak ki, és ajánlásokat 
fogalmazzanak meg a döntéshozók 
számára. A közlemény rendelkezik arról, 
hogy a Megfigyelőközpont a bizottsági 
szolgálatok segítségével és irányításával 
működjön.

(6) A közlemény meghatározza, hogy a 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
összefüggő információk és adatok 
összegyűjtésének, figyelemmel kísérésének 
és elemzésének a központi forrásává kell 
válnia. Együttműködési platformként kell 
működnie a nemzeti hatóságok és az összes 
köz- és magánszférabeli érdekelt fél
képviselői között, hogy megoszthassák 
egymással elképzeléseiket és 
szakértelmüket a gyakorlati kérdésekben, 
közös jogérvényesítő stratégiákat 
alakítsanak ki, és ajánlásokat 
fogalmazzanak meg a döntéshozók 
számára. A közlemény rendelkezik arról, 
hogy a Megfigyelőközpont a bizottsági 
szolgálatok segítségével és irányításával 
működjön.

Or. en

Módosítás 38
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Tanács a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok belső piaci érvényesítéséről 
szóló 2010. március 1-i állásfoglalásában 
felkérte a Bizottságot, a tagállamokat és az 
ipart arra, hogy a Megfigyelőközpontot 
lássák el a hamisítás és szerzői jogi 

(7) A Tanács a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok belső piaci érvényesítéséről 
szóló 2010. március 1-i állásfoglalásában 
felkérte a Bizottságot, a tagállamokat és az 
ipart arra, hogy a Megfigyelőközpontot 
lássák el a hamisítás és szerzői jogi 
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kalózkodás terén rendelkezésre álló 
megbízható és összehasonlítható adatokkal, 
és közösen alakítsák ki és fogadják el a 
Megfigyelőközponttal kapcsolatos, a 
további információk gyűjtésére vonatkozó 
terveket. A Tanács arra is felkérte a 
Bizottságot, hogy minden évben tegyen 
közzé egy átfogó éves jelentést a hamisítás 
és szerzői jogi kalózkodás elterjedtségéről, 
mértékéről és fő jellemzőiről, valamint a 
belső piacra gyakorolt hatásáról. Az éves 
jelentést a tagállamok hatóságai, a 
Bizottság és a magánszektor által, az 
adatvédelmi jogszabályok keretei között 
szolgáltatott adatok alapján kell elkészíteni 
a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
elterjedtségéről, mértékéről és fő 
jellemzőiről, valamint a belső piacra 
gyakorolt hatásáról.

kalózkodás terén rendelkezésre álló 
megbízható és összehasonlítható adatokkal, 
és közösen alakítsák ki és fogadják el a 
Megfigyelőközponttal kapcsolatos, a 
további információk gyűjtésére vonatkozó 
terveket. A Tanács arra is felkérte a 
Bizottságot, hogy minden évben tegyen 
közzé egy átfogó éves jelentést a hamisítás 
és szerzői jogi kalózkodás elterjedtségéről, 
mértékéről és fő jellemzőiről, valamint a 
belső piacra gyakorolt hatásáról. Az éves 
jelentést nem a tagállamok hatóságai, a 
Bizottság és a magánszektor által, az 
adatvédelmi jogszabályok keretei között 
szolgáltatott adatok alapján kell elkészíteni 
a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
elterjedtségéről, mértékéről és fő
jellemzőiről, valamint a belső piacra 
gyakorolt hatásáról, mivel ez súlyos, 
szükségtelen és költséges bürokratikus 
terhekkel és a meglévő feladatkörök –
például a helyi hatóságok kereskedelmet 
felügyelő hivatalai közötti –
megkettőzésével járna.

Or. en

Módosítás 39
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Tanács a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok belső piaci érvényesítéséről 
szóló 2010. március 1-i állásfoglalásában 
felkérte a Bizottságot, a tagállamokat és az 
ipart arra, hogy a Megfigyelőközpontot 
lássák el a hamisítás és szerzői jogi 
kalózkodás terén rendelkezésre álló 
megbízható és összehasonlítható adatokkal, 
és közösen alakítsák ki és fogadják el a 
Megfigyelőközponttal kapcsolatos, a 
további információk gyűjtésére vonatkozó 

(7) A Tanács a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok belső piaci érvényesítéséről 
szóló 2010. március 1-i állásfoglalásában 
felkérte a Bizottságot, a tagállamokat és az 
ipart arra, hogy a Megfigyelőközpontot 
lássák el a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések terén rendelkezésre álló 
megbízható és összehasonlítható adatokkal, 
és közösen alakítsák ki és fogadják el a 
Megfigyelőközponttal kapcsolatos, a 
további információk gyűjtésére vonatkozó 



AM\876756HU.doc 17/59 PE472.123v01-00

HU

terveket. A Tanács arra is felkérte a 
Bizottságot, hogy minden évben tegyen 
közzé egy átfogó éves jelentést a hamisítás 
és szerzői jogi kalózkodás elterjedtségéről, 
mértékéről és fő jellemzőiről, valamint a 
belső piacra gyakorolt hatásáról. Az éves 
jelentést a tagállamok hatóságai, a 
Bizottság és a magánszektor által, az 
adatvédelmi jogszabályok keretei között 
szolgáltatott adatok alapján kell elkészíteni 
a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás
elterjedtségéről, mértékéről és fő 
jellemzőiről, valamint a belső piacra 
gyakorolt hatásáról.

terveket. A Tanács arra is felkérte a 
Bizottságot, hogy minden évben tegyen 
közzé egy átfogó éves jelentést a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések
elterjedtségéről, mértékéről és fő 
jellemzőiről, valamint a belső piacra 
gyakorolt hatásáról. Az éves jelentést a 
tagállamok hatóságai, a Bizottság és a 
magánszektor által, az adatvédelmi 
jogszabályok keretei között szolgáltatott 
adatok alapján kell elkészíteni a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések
elterjedtségéről, mértékéről és fő 
jellemzőiről, valamint a belső piacra 
gyakorolt hatásáról.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértésekbe a jogsértések összes típusa beletartozik.

Módosítás 40
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Tanács a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok belső piaci érvényesítéséről 
szóló 2010. március 1-i állásfoglalásában 
felkérte a Bizottságot, a tagállamokat és az 
ipart arra, hogy a Megfigyelőközpontot 
lássák el a hamisítás és szerzői jogi 
kalózkodás terén rendelkezésre álló 
megbízható és összehasonlítható adatokkal, 
és közösen alakítsák ki és fogadják el a 
Megfigyelőközponttal kapcsolatos, a 
további információk gyűjtésére vonatkozó 
terveket. A Tanács arra is felkérte a 
Bizottságot, hogy minden évben tegyen 
közzé egy átfogó éves jelentést a hamisítás 
és szerzői jogi kalózkodás elterjedtségéről, 
mértékéről és fő jellemzőiről, valamint a 

(7) A Tanács a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok belső piaci érvényesítéséről 
szóló 2010. március 1-i állásfoglalásában 
felkérte a Bizottságot, a tagállamokat és az 
ipart arra, hogy a Megfigyelőközpontot 
lássák el a hamisítás és szerzői jogi 
kalózkodás terén rendelkezésre álló 
megbízható és összehasonlítható adatokkal, 
és közösen alakítsák ki és fogadják el a 
Megfigyelőközponttal kapcsolatos, a 
további információk gyűjtésére vonatkozó 
terveket. A Tanács arra is felkérte a 
Bizottságot, hogy minden évben tegyen 
közzé egy átfogó éves jelentést a hamisítás 
és szerzői jogi kalózkodás elterjedtségéről, 
mértékéről és fő jellemzőiről, valamint a 
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belső piacra gyakorolt hatásáról. Az éves 
jelentést a tagállamok hatóságai, a 
Bizottság és a magánszektor által, az 
adatvédelmi jogszabályok keretei között 
szolgáltatott adatok alapján kell elkészíteni 
a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
elterjedtségéről, mértékéről és fő 
jellemzőiről, valamint a belső piacra 
gyakorolt hatásáról.

belső piacra gyakorolt hatásáról. Az éves 
jelentést elsősorban a Megfigyelőközpont 
megbízásából átlátható módon elkészített 
és közzétett kiterjedt, független, 
multidiszciplináris és megbízható 
kutatásokból nyert információk, 
másodsorban pedig a tagállamok 
hatóságai, a Bizottság és a magánszektor 
által, az adatvédelmi jogszabályok keretei 
között szolgáltatott adatok alapján kell 
elkészíteni a hamisítás és a szerzői jogi 
kalózkodás elterjedtségéről, mértékéről és 
fő jellemzőiről, valamint a belső piacra 
gyakorolt hatásáról.

Or. en

Módosítás 41
Marek Henryk Migalski

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Megfigyelőközpontra ruházott 
feladatok körének figyelembevételével 
megoldást kell találni arra, hogy hogyan 
biztosítsák a megfelelő és fenntartható 
infrastruktúrát a Megfigyelőközpont 
feladatainak elvégzéséhez.

(11) A Megfigyelőközpontra ruházott 
feladatok körének figyelembevételével 
megoldást kell találni arra, hogy hogyan 
biztosítsák további költségek nélkül a 
megfelelő és fenntartható infrastruktúrát a 
Megfigyelőközpont feladatainak 
elvégzéséhez.

Or. pl

Módosítás 42
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Megfigyelőközpontra ruházott (11) A Megfigyelőközpontra ruházott 



AM\876756HU.doc 19/59 PE472.123v01-00

HU

feladatok körének figyelembevételével 
megoldást kell találni arra, hogy hogyan 
biztosítsák a megfelelő és fenntartható 
infrastruktúrát a Megfigyelőközpont 
feladatainak elvégzéséhez.

feladatok körének figyelembevételével 
megoldást kell találni arra, hogy hogyan 
biztosítsák a megfelelő és fenntartható 
infrastruktúrát a Megfigyelőközpont 
feladatainak elvégzéséhez, valamint az 
ezek elvégzéséhez szükséges forrásokat.
Az alkalmazott eszközöket a 
Megfigyelőközpont hatáskörének 
összetettségéhez kell szabni, amely 
számos, egymástól nagyon különböző, 
különösen érzékeny – a polgárok jogait 
érintő – területet foglal magában.

Or. es

Módosítás 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A feladatoknak ki kell terjedniük az 
uniós jog vagy a tagállamok e területet 
felölelő nemzeti joga által szabályozott 
valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogra, mivel sok esetben a jogsértő 
cselekmény több szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogot is érint. Ahhoz, hogy a 
fennálló helyzetről az érintettek teljes képet 
kapjanak, tisztában kell lenniük a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos 
adatokkal, meg kell osztani velük a bevált 
gyakorlatokat, és lehetővé kell tenni az 
átfogó stratégiák tervezését a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
csökkentése érdekében. E feladatokkal 
összefüggésben a Hivatal feladatkörét ki 
kell terjeszteni a szabadalmak, a szerzői 
jogok és a kapcsolódó jogok, valamint a 
földrajzi árujelzők védelmére is.

(14) A feladatoknak ki kell terjedniük az 
uniós jog vagy a tagállamok e területet 
felölelő nemzeti joga által szabályozott 
valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogra, mivel sok esetben a jogsértő 
cselekmény több szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogot is érint. Ahhoz, hogy a
tagállamokban fennálló helyzetről az 
érintettek teljes képet kapjanak,
eszmecserére van szükség a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok teljes köréről. E 
feladatokkal összefüggésben a Hivatal 
feladatkörét ki kell terjeszteni a 
szabadalmak, a szerzői jogok és a 
kapcsolódó jogok, valamint a földrajzi 
árujelzők védelmére is.

Or. de
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Módosítás 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Hivatal keretében működő 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
kapcsolatos információk és adatok 
kezelésére alkalmas központtá kell válnia, 
és fel kell használnia a Hivatal 
szakértelmét, tapasztalatait és forrásait.

törölve

Or. de

Módosítás 45
Marek Henryk Migalski

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Hivatal keretében működő 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
kapcsolatos információk és adatok 
kezelésére alkalmas központtá kell válnia, 
és fel kell használnia a Hivatal 
szakértelmét, tapasztalatait és forrásait.

(16) A Hivatal keretében működő 
Megfigyelőközpontnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
kapcsolatos információk és adatok 
kezelésére alkalmas központtá kell válnia, 
és fel kell használnia a Hivatal és a 
tagállami kutatóintézetek szakértelmét, 
tapasztalatait és forrásait.

Or. pl

Módosítás 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek
szakértelmének növelése megfelelő 
képzési intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik 
országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
fejlesztése.

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére 
vonatkozó objektív, összehasonlítható és 
megbízható adatok összegyűjtését, 
elemzését és terjesztését, valamint a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
hatásainak a közvéleményben való 
tudatosítását. A Hivatalnak továbbá 
javítania kell a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének tudatosítását,
megfelelő képzési intézkedések révén 
fokoznia kell a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok érvényesítésében érintett 
személyek szakértelmét, és bővítenie kell a 
hamisítás és az engedély nélküli 
sokszorosítás megelőzését szolgáló 
technikai ismereteket.

Or. de

Módosítás 47
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
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összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő 
képzési intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik 
országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
fejlesztése.

összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. Ezzel 
kapcsolatban kellő figyelmet kell fordítani
a digitalizálásnak és az új 
technológiáknak a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmére irányuló 
stratégiákra gyakorolt hatására és a
szintén tisztességes és kiegyensúlyozott 
védelmet igénylő új kreatív területek 
számának szaporodására.

Or. es

Módosítás 48
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
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érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a hamisítás
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése.

érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogsértések megelőzését szolgáló 
technikai ismeretek bővítése, valamint a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
fejlesztése.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértésekbe a jogsértések összes típusa beletartozik.

Módosítás 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a hamisítás
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogsértések kreativitásra és 
innovációra gyakorolt hatásának 
értékelése az Unión belül, a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
értékelésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a kalózkodás
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
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együttműködés fejlesztése. bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése.

Or. en

Módosítás 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése.

(17) A Hivatalnak a közigazgatási 
hatóságok és valamennyi érdekelt fél –
köztük a civil társadalom – bevonásával
egy olyan fórumot kell biztosítania, amely
biztosítja a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok értékére és e jogok megsértésére 
vonatkozó objektív, összehasonlítható és 
megbízható adatok összegyűjtését, 
elemzését és terjesztését, a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok védelmét 
szolgáló bevált gyakorlatok és stratégiák 
kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak
és az ilyen jogsértésekkel kapcsolatos 
intézkedések érvényesítésével járó, a
gazdaságban és a kutatási és egészségügyi 
ágazatban – nem utolsósorban a fejlődő 
országokban – tapasztalható 
következményeknek a közvéleményben 
való tudatosítását. A Hivatalnak további 
feladatokat is el kell látnia, mint például a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
értékének a tudatosítása, a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítésében 
érintett személyek szakértelmének 
növelése megfelelő képzési intézkedések 
révén, a hamisítás megelőzését szolgáló 
technikai ismeretek bővítése, valamint a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
fejlesztése.
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Or. fr

Módosítás 51
Marek Henryk Migalski

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése.

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel és az e 
területre szakosodott nem kormányzati 
szervezetekkel való együttműködés 
fejlesztése.

Or. pl

Módosítás 52
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése.

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
magánszektort, biztosítja a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékére és e 
jogok megsértésére vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmét szolgáló bevált gyakorlatok és 
stratégiák kialakítását, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések hatásainak 
a közvéleményben való tudatosítását. A 
Hivatalnak további feladatokat is el kell 
látnia, mint például a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékének a tudatosítása, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szakértelmének növelése megfelelő képzési 
intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése. Emellett a 
Megfigyelőközpontnak elemeznie kell az 
engedély nélküli online tartalmakkal való 
hatékony verseny lehetőségét és a verseny 
hatását az engedély nélküli tartalmak 
szintjére.

Or. en

Módosítás 53
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Hivatalnak további feladatokat is 
el kell látnia, mint például a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok értékének a 
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tudatosítása, a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok érvényesítésében érintett 
személyek szakértelmének növelése 
megfelelő képzési intézkedések révén, a 
hamisítás megelőzését szolgáló technikai 
ismeretek bővítése, valamint a harmadik 
országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
javítása.

Or. es

Módosítás 54
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági ágazatok 
szereplőit, különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a Megfigyelőközpont 
feladatainak meghatározásába. Biztosítani 
kell azt is, hogy a fogyasztók és a kis- és
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviselve.

(18) A magánszektor képviselőire
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági ágazatok 
szereplőit, különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a Megfigyelőközpont 
feladatainak meghatározásába. A 
fogyasztókat és a kis- és
középvállalkozásokat mentesíteni kell ezen 
eljárások alól.

Or. en

Módosítás 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a
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szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági ágazatok 
szereplőit, különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a Megfigyelőközpont 
feladatainak meghatározásába. Biztosítani 
kell azt is, hogy a fogyasztók és a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviselve.

gazdasági, társadalmi és kulturális 
ágazatok szereplőit – elsősorban azokat, 
amelyek a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések elleni küzdelemben leginkább
érintettek lehetnek – és különösen a 
jogosultakat és az internetszolgáltatókat a 
Megfigyelőközpont feladatainak 
meghatározásába. Biztosítani kell azt is, 
hogy a kis- és középvállalkozások 
megfelelően legyenek képviselve. A civil 
társadalom képviselői tekintetében és az 
Európai Unióról szóló szerződés 11. 
cikkével összhangban a Hivatalnak a 
Megfigyelőközpont felállításakor meg kell 
hoznia a fogyasztó- és felhasználóvédelmi 
szervek, az adatvédelem terén működő 
szervezetek és egyesületek, a szociális 
partnerek és a kulturális szereplők –
ideértve az egyesületekben 
tevékenykedőket is – képviseletéhez 
szükséges intézkedéseket.  

Or. fr

Módosítás 56
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági ágazatok 
szereplőit, különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a 
Megfigyelőközpont feladatainak 
meghatározásába. Biztosítani kell azt is, 
hogy a fogyasztók és a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviselve.

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági és kulturális
ágazatok szereplőit, különösen a 
jogosultakat, az internetes közvetítőket és a
kulturális és kreatív ágazat szereplőit a
Megfigyelőközpont feladatainak 
meghatározásába. Biztosítani kell azt is, 
hogy a fogyasztók és a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviselve.
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Or. en

Módosítás 57
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági ágazatok 
szereplőit, különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a Megfigyelőközpont 
feladatainak meghatározásába. Biztosítani 
kell azt is, hogy a fogyasztók és a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviselve.

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb ágazatok szereplőit, 
különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a Megfigyelőközpont 
feladatainak meghatározásába. Ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani azokra az ágazatokra, amelyek 
jellegük folytán nagyrészt nem 
kézzelfogható értékeket állítanak elő, mint 
például a kulturális és a kreatív ágazat. 
Biztosítani kell azt is, hogy a fogyasztók, a 
kis- és középvállalkozások, valamint a 
kulturális szolgáltatások és platformok 
létrehozói és felhasználói megfelelően 
legyenek képviselve.

Or. es

Módosítás 58
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági ágazatok 

(18) A magánszektor képviselőire 
tekintettel a Hivatalnak be kell vonnia a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni küzdelemben leginkább érintett és 
legtapasztaltabb gazdasági ágazatok 
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szereplőit, különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a Megfigyelőközpont 
feladatainak meghatározásába. Biztosítani 
kell azt is, hogy a fogyasztók és a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviselve.

szereplőit, különösen a jogosultakat és az 
internetszolgáltatókat a Megfigyelőközpont 
feladatainak meghatározásába. Biztosítani 
kell azt is, hogy a fogyasztók és a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviselve, és az iparnak, a közigazgatási 
hatóságoknak és a fogyasztóknak 
szorosabban együtt kell működniük a 
hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
elleni fellépés érdekében.

Or. lt

Módosítás 59
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet tárgya A rendelet tárgya, hatálya és céljai

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a rendelet tárgyánál szélesebb körű kérdésekkel foglalkozik.

Módosítás 60
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmével kapcsolatos 
feladatokat ruház a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatalra (a továbbiakban:
„Hivatal”). A Hivatal e feladatok 
végrehajtásába rendszeresen szakértőket, 
hatóságokat és érintett feleket von be, ők 

Ez a rendelet a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmével kapcsolatos 
feladatokat ruház a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatalra (a továbbiakban:
„Hivatal”) a nemzeti hatóságok, a 
magánszektor és az Európai Bizottság 
tevékenységeinek előmozdítása és 
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alkotják a hamisítás és a szerzői jogi 
kalózkodás európai uniós 
megfigyelőközpontját (a továbbiakban:
„Megfigyelőközpont”).

támogatása érdekében. A Hivatal e 
feladatok végrehajtásába rendszeresen 
szakértőket, hatóságokat és érintett feleket 
von be, ők alkotják a hamisítás és a szerzői 
jogi kalózkodás európai uniós 
megfigyelőközpontját (a továbbiakban:
„Megfigyelőközpont”).

Or. en

Indokolás

A nemzeti hatóságoknak, a magánszektornak és a Bizottságnak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megfelelő védelme érdekében szükségük van a Hivatal támogatására.

Módosítás 61
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Hivatal szellemi tulajdon 
védelmével összefüggő tevékenységeinek 
fő célja, hogy elsősorban a 
Megfigyelőközpontnak nyújtott támogatás 
révén támogassa a nemzeti hatóságok, a 
magánszektor és más érintett személyek 
Unión belüli erőfeszítéseit a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok fokozottabb 
védelmének lehetővé tétele érdekében, 
különösen a védjegyhamisítás és a szerzői 
jogi kalózkodás tekintetében.

Or. en

Indokolás

A cikk címének megváltoztatásával összefüggő módosítás.

Módosítás 62
Mitro Repo
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió joga vagy a tagállamok 
nemzeti jogszabályai által védett szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elterjedtségének és hatásainak tudatosítása, 
beleértve az iparjogvédelmet, a szerzői 
jogot és az ahhoz kapcsolódó jogokat;

a) az Európai Unió joga vagy a tagállamok 
nemzeti jogszabályai által védett szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elterjedtségének, számának és
költségeinek, valamint hatásainak 
tudatosítása, beleértve az iparjogvédelmet, 
a szerzői jogot és az ahhoz kapcsolódó 
jogokat;

Or. fi

Módosítás 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió joga vagy a tagállamok 
nemzeti jogszabályai által védett szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elterjedtségének és hatásainak tudatosítása, 
beleértve az iparjogvédelmet, a szerzői 
jogot és az ahhoz kapcsolódó jogokat;

a) az Európai Unió joga vagy a tagállamok 
nemzeti jogszabályai által védett szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elterjedtségének és hatásainak, valamint a 
leküzdésükre hozott intézkedések 
érvényesítésének tudatosítása, beleértve az 
iparjogvédelmet, a szerzői jogot és az 
ahhoz kapcsolódó jogokat;

Or. fr

Módosítás 64
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szellemi tulajdon értékének a b) az új digitális korban a szellemi 
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tudatosítása; tulajdon értékének és összetettségének a 
tudatosítása;

Or. es

Módosítás 65
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szellemi tulajdon értékének a 
tudatosítása;

b) a szellemi tulajdon értékének és 
céljának a tudatosítása;

Or. en

Módosítás 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szellemi tulajdon értékének a 
tudatosítása;

b) a szellemi tulajdon értékének, valamint 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
kreativitásra és innovációra gyakorolt 
hatásának a tudatosítása az Unión belül;

Or. en

Módosítás 67
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szerzői jogok megsértésének a 
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gazdaságra, az adóbevételekre és a 
munkaerőpiacra gyakorolt hatásával 
kapcsolatos ismeretek bővítése;

Or. de

Módosítás 68
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a jogszerűen beszerzett, szerzői 
jogvédelem alatt álló alkotások nem 
kereskedelmi célú felhasználásával és 
terjesztésével kapcsolatos internetes 
fogyasztói szokásokra vonatkozó 
ismeretek bővítése önkéntes, névtelen 
felmérések révén;

Or. de

Indokolás

Az olyan önkéntes felmérések, amelyek során nem azonosítják a válaszadókat, információt 
adhatnak a felhasználói szokásokról anélkül, hogy adatvédelmi szempontból problémás 
nyomon követési és ellenőrzési rendszereket kellene alkalmazni.

Módosítás 69
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések hatásainak a tudatosítása a 
közvéleményben;

d) a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések hatásainak, valamint a szerzői 
jogi kalózkodás és a magáncélú használat 
közötti különbségnek a tudatosítása a 
közvéleményben;
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Or. ro

Módosítás 70
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések hatásainak a tudatosítása a 
közvéleményben;

d) a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések hatásainak a tudatosítása a 
közvéleményben és a nyilvánosság 
kultúrához való hozzáféréshez fűződő 
joga kiegyensúlyozott tiszteletben 
tartásának biztosítása;

Or. es

Módosítás 71
Marco Scurria

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések hatásainak a tudatosítása a 
közvéleményben;

d) a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértések hatásainak a tudatosítása a 
közvéleményben az összes tagállamban 
indított tájékoztató kampányok révén;

Or. it

Módosítás 72
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szaktudásának a bővítése;

e) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésében érintett személyek 
szaktudásának és a digitális kor által 
támasztott új kihívásokkal szembeni 
helytállásra való képességüknek a 
bővítése;

Or. es

Módosítás 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

törölve

Or. de

Módosítás 74
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

f) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
megsértésének megelőzését és leküzdését 
szolgáló technikai eszközökre vonatkozó 
ismeretek bővítése, beleértve a 
helymeghatározási és nyomonkövetési 
rendszereket;

Or. en
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Indokolás

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértésekbe a jogsértések összes típusa beletartozik.

Módosítás 75
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a helymeghatározási és
nyomonkövetési rendszereket;

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a hamisítás és a szerzői 
jogi kalózkodás alapvető jogokra 
gyakorolt hatásait is;

Or. en

Módosítás 76
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése;

Or. de

Módosítás 77
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközök továbbfejlesztése, 
valamint az ilyen eszközökre vonatkozó 
ismeretek bővítése és előmozdítása, 
beleértve a helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

Or. fi

Módosítás 78
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a szerzői jog által védett műveket 
kereskedelmi forgalomban vagy azon 
kívül elérhetővé tevő meglévő, működő 
jogszerű üzleti modellekkel kapcsolatos 
ismeretek bővítése;

Or. de

Módosítás 79
Jean-Marie Cavada

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a szellemi tulajdonjog érvényesítésére 
irányuló nemzeti gyakorlatokkal és 
technikákkal kapcsolatos bevált stratégiák 
kialakítása és előmozdítása, függetlenül 
attól, hogy azok a köz- vagy a 
magánszférából származnak-e.
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Or. fr

Módosítás 80
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a jogszerű online kínálat által az 
engedély nélküli tartalmak használatára 
gyakorolt hatás nyomon követése és 
jelentése;

Or. en

Módosítás 81
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) az egységes digitális piac kiteljesítése 
előtt álló akadályok felmérése és hatékony 
politikai lehetőségek ajánlása ezen 
akadályok leküzdésére.

Or. en

Módosítás 82
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikkel összhangban rendszeres 
időközönként összehívja a 

a) a 4. cikkel összhangban rendszeres 
időközönként, de legalább évente egyszer
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Megfigyelőközpontot; összehívja a Megfigyelőközpontot, és 
nyilvános konzultációs platformokon 
keresztül megfelelő tájékoztatást ad ezen 
ülések megrendezéséről és eredményeiről;

Or. es

Módosítás 83
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kialakítja a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó független, 
objektív, összehasonlítható és megbízható 
adatok összegyűjtésének, elemzésének és 
jelentésének rendszerét;

b) kialakítja a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó független, 
objektív, összehasonlítható és megbízható 
adatok összegyűjtésének, elemzésének és 
jelentésének átlátható rendszerét;

Or. en

Módosítás 84
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kialakítja a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó független, 
objektív, összehasonlítható és megbízható 
adatok összegyűjtésének, elemzésének és 
jelentésének rendszerét;

b) kialakítja a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó független, 
objektív, összehasonlítható, nagy 
mennyiségű és megbízható adatok 
összegyűjtésének, elemzésének és 
jelentésének rendszerét;

Or. fi

Módosítás 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésére vonatkozó 
független, objektív és összehasonlítható 
adatok összegyűjtését, elemzését és 
terjesztését;

törölve

Or. de

Módosítás 86
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésére vonatkozó 
független, objektív és összehasonlítható 
adatok összegyűjtését, elemzését és 
terjesztését;

c) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésére vonatkozó 
független, objektív és összehasonlítható 
adatok rendszeres összegyűjtését, 
elemzését és terjesztését;

Or. fi

Módosítás 87
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok gazdasági értékére és e 
jogoknak a gazdasági növekedéshez, a 
jóléthez, az innovációhoz, a kreativitáshoz, 
a kulturális sokszínűséghez, a színvonalas 
munkahelyek teremtéséhez és az Unión 

d) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok értékére és e jogoknak a 
gazdasági növekedéshez, a jóléthez, az 
innovációhoz, a kreativitáshoz, a kulturális 
sokszínűséghez, a színvonalas 
munkahelyek teremtéséhez és az Unión 



PE472.123v01-00 42/59 AM\876756HU.doc

HU

belüli jó minőségű termékek és 
szolgáltatások megteremtéséhez történő 
hozzájárulására vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését;

belüli jó minőségű termékek és 
szolgáltatások megteremtéséhez történő 
hozzájárulására vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését;

Or. es

Módosítás 88
László Tőkés

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok gazdasági értékére és e 
jogoknak a gazdasági növekedéshez, a 
jóléthez, az innovációhoz, a kreativitáshoz, 
a kulturális sokszínűséghez, a színvonalas 
munkahelyek teremtéséhez és az Unión 
belüli jó minőségű termékek és 
szolgáltatások megteremtéséhez történő 
hozzájárulására vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését;

d) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok gazdasági értékére és e 
jogoknak a gazdasági növekedéshez, a 
jóléthez, az innovációhoz, a kreativitáshoz, 
a kulturális és nyelvi sokszínűséghez, a 
színvonalas munkahelyek teremtéséhez és 
az Unión belüli jó minőségű termékek és 
szolgáltatások megteremtéséhez történő 
hozzájárulására vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését;

Or. en

Módosítás 89
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) gazdasági ágazatonként és földrajzi 
térségenként elvégzett, illetve a megsértett 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra 
vonatkozó rendszeres értékelések és egyedi 
jelentések készítése, amelyek többek között 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 

e) gazdasági ágazatonként és földrajzi 
térségenként elvégzett, illetve a megsértett 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra 
vonatkozó rendszeres értékelések és egyedi 
jelentések készítése, amelyek többek között 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
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társadalmi, gazdasági, egészségügyi, 
környezeti és biztonsági hatásait, valamint 
az ilyen jogsértéseknek a szervezett 
bűnözéssel és a terrorizmussal fennálló 
összefüggéseit elemzik;

társadalmi, gazdasági, egészségügyi, 
környezeti és biztonsági hatásait, valamint 
az ilyen jogsértéseknek a szervezett 
bűnözéssel és a terrorizmussal fennálló 
összefüggéseit elemzik, és figyelembe 
veszik azokat a kihívásokat, amelyeket az 
új információs és kommunikációs 
technológia támaszt ezen jogok kezelésére 
szolgáló új modellek kidolgozásával;

Or. es

Módosítás 90
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) gazdasági ágazatonként és földrajzi 
térségenként elvégzett, illetve a megsértett 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra 
vonatkozó rendszeres értékelések és egyedi 
jelentések készítése, amelyek többek között 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
társadalmi, gazdasági, egészségügyi, 
környezeti és biztonsági hatásait, valamint 
az ilyen jogsértéseknek a szervezett 
bűnözéssel és a terrorizmussal fennálló 
összefüggéseit elemzik;

e) gazdasági ágazatonként és földrajzi 
térségenként elvégzett, illetve a megsértett 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra 
vonatkozó rendszeres értékelések és egyedi 
jelentések készítése, amelyek többek között 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
társadalmi, gazdasági, egészségügyi, 
környezeti és biztonsági hatásait, valamint 
az ilyen jogsértéseknek a szervezett 
bűnözéssel fennálló összefüggéseit 
elemzik;

Or. de

Módosítás 91
Zoltán Bagó

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) feladata a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó információk összegyűjtése, 

f) feladata a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó információk összegyűjtése, 
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elemzése és terjesztése a 
Megfigyelőközpontként tevékenykedő 
képviselők között, és stratégiák 
kidolgozása az ilyen gyakorlatok alapján;

elemzése és terjesztése a 
Megfigyelőközpontként tevékenykedő 
képviselők, valamint a tagállamok 
illetékes szervei között, és stratégiák 
kidolgozása és terjesztése az ilyen 
gyakorlatok alapján;

Or. hu

Módosítás 92
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) jelentések és kiadványok készítése 
annak érdekében, hogy az uniós polgárok 
átfogóbban ismerjék a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésének a hatásait, 
továbbá európai és nemzetközi szintű 
konferenciák, online és offline kampányok, 
események és találkozók szervezése;

g) jelentések és kiadványok készítése 
annak érdekében, hogy az uniós polgárok 
átfogóbban ismerjék a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésének a közösségi 
védjegyekre és a nemzeti védjegyekre 
gyakorolt hatásait, továbbá európai és 
nemzetközi szintű konferenciák, online és 
offline kampányok, események és 
találkozók szervezése;

Or. ro

Módosítás 93
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) jelentések és kiadványok készítése 
annak érdekében, hogy az uniós polgárok 
átfogóbban ismerjék a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésének a hatásait, 
továbbá európai és nemzetközi szintű 
konferenciák, online és offline kampányok, 
események és találkozók szervezése;

g) jelentések és kiadványok készítése 
annak érdekében, hogy az uniós polgárok 
átfogóbban ismerjék a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésének a hatásait, 
továbbá európai és nemzetközi szintű 
konferenciák, online és offline kampányok, 
események és találkozók szervezése, 
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amelyek a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok különösen érzékeny területeken –
például a kulturális és a kreatív ágazatban 
– történő védelmére szolgáló és egyúttal a 
polgárok hozzáféréshez való jogait a 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
megőrző új, kiegyensúlyozott és rugalmas 
javaslatokat vizsgálnak;

Or. es

Módosítás 94
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) internetes és egyéb formában 
megvalósított képzések megszervezése a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében részt vevő nemzeti tisztviselők
számára;

h) internetes és egyéb formában 
megvalósított képzések megszervezése a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében részt vevő nemzeti hatóságok
számára;

Or. es

Módosítás 95
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szakembereknek szánt technikai 
eszközök és teljesítményértékelési 
technikák felkutatása, értékelése és 
népszerűsítése, beleértve az olyan 
helymeghatározási és nyomonkövetési 
rendszereket, amelyek segítenek 
megkülönböztetni az eredeti termékeket a 
hamisítványoktól;

j) szakembereknek szánt technikai 
eszközök és teljesítményértékelési 
technikák felkutatása, értékelése és 
népszerűsítése, ezekkel kapcsolatos 
adatgyűjtés, beleértve az olyan 
helymeghatározási és nyomonkövetési 
rendszereket, amelyek segítenek 
megkülönböztetni az eredeti termékeket a 
hamisítványoktól;
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Or. es

Módosítás 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) együttműködés a nemzeti hatóságokkal 
egy, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmével foglalkozó tagállami 
hatóságok, testületek és szervezetek közötti 
online információcsere-hálózat 
kifejlesztése érdekében, amelynek feladata 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
internetes védelme, beleértve a valós idejű 
riasztások és a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésére vonatkozó 
információk közzétételét is;

törölve

Or. de

Módosítás 97
László Tőkés

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) együttműködés a nemzeti hatóságokkal
egy, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmével foglalkozó tagállami 
hatóságok, testületek és szervezetek közötti 
online információcsere-hálózat 
kifejlesztése érdekében, amelynek feladata 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
internetes védelme, beleértve a valós idejű 
riasztások és a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó információk 
közzétételét is;

k) együttműködés a nemzeti hatóságokkal 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmével kapcsolatos nemzeti 
adatbázisok összehangolása céljából és 
egy tagállami hatóságok, testületek és 
szervezetek közötti, ezt a területet érintő
online információcsere-hálózat 
kifejlesztése érdekében, amelynek feladata 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
internetes védelme, beleértve a valós idejű 
riasztások és a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó információk 
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közzétételét is;

Or. en

Módosítás 98
Jean-Marie Cavada

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a szerzői jogi kalózkodás és a 
hamisítás elleni fellépésben érintett 
tagállami hatóságok közötti igazgatási 
együttműködés erősítése minden szinten; 

Or. fr

Módosítás 99
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) olyan nyilvánosan hozzáférhető 
platform kifejlesztése, amely 
információkat, a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó példákat, szabadon letölthető 
tudatosságnövelő eszközöket és 
kapacitásépítő kezdeményezéseket kínál a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elleni fellépést szolgáló sokféle jogszabályi 
és nem jogszabályi eszközzel 
kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l. stratégiák kialakítása a tagállamok 
központi iparjogvédelmi hivatalaival, 
többek között például a Benelux 
Szabadalmi Hivatallal együttműködve, 
valamint a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok védelmével kapcsolatos technikák,
szakismeret és eszközök bővítése és 
fejlesztése, beleértve a képzési 
programokat és a tudatosságnövelő 
akciókat is;

l. stratégiák kialakítása a tagállamok 
központi iparjogvédelmi hivatalaival, 
többek között például a Benelux 
Szabadalmi Hivatallal együttműködve a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme 
terén, beleértve a képzési programokat és a 
tudatosságnövelő akciókat is;

Or. de

Módosítás 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) technikai segítségnyújtási programok 
biztosítása a harmadik országok számára, 
továbbá egyedi képzési programok és 
események megszervezése és 
megvalósítása a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmében érintett 
harmadik országbeli tisztviselők számára;

törölve

Or. de

Módosítás 102
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) technikai segítségnyújtási programok 
biztosítása a harmadik országok számára, 
továbbá egyedi képzési programok és 
események megszervezése és 
megvalósítása a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmében érintett 
harmadik országbeli tisztviselők számára;

m) technikai segítségnyújtási programok 
biztosítása a harmadik országok számára, 
továbbá egyedi képzési programok és 
események megszervezése és 
megvalósítása a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmében érintett 
harmadik országbeli illetékes hatóságok
számára;

Or. es

Módosítás 103
Zoltán Bagó

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) technikai segítségnyújtási programok 
biztosítása a harmadik országok számára, 
továbbá egyedi képzési programok és 
események megszervezése és 
megvalósítása a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmében érintett 
harmadik országbeli tisztviselők számára;

m) technikai és szakmai segítségnyújtási 
programok biztosítása, a jó gyakorlatok 
terjesztése, átadása a harmadik országok 
számára, továbbá egyedi képzési 
programok és események megszervezése 
és megvalósítása a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmében érintett 
harmadik országbeli tisztviselők számára;

Or. hu

Módosítás 104
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) technikai segítségnyújtási programok 
biztosítása a harmadik országok számára, 
továbbá egyedi képzési programok és 

m) technikai segítségnyújtási programok 
biztosítása a harmadik országok számára, 
továbbá egyedi képzési programok és 
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események megszervezése és 
megvalósítása a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmében érintett 
harmadik országbeli tisztviselők számára;

események megszervezése és 
megvalósítása a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmében érintett 
harmadik országbeli tisztviselők számára;
együttműködés a harmadik országokkal 
az új hamisítási módszerek azonosítása és 
az ilyen gyakorlatokkal szembeni fellépés 
módjának kijelölése terén;

Or. ro

Módosítás 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) az (1) bekezdésben meghatározott 
feladatok ellátásához szükséges, e 
tárgykörbe tartozó tevékenységek 
elvégzése.

törölve

Or. de

Módosítás 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hivatal a 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozókra meghívja a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében érintett közigazgatási szervek, 
testületek és szervezetek, valamint a 
magánszféra képviselőit.

(1) A Hivatal a 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozókra meghívja a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében érintett közigazgatási szervek, 
testületek és szervezetek, valamint a nem 
kormányzati szervezetek és a magánszféra 
képviselőit.

Or. de
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Módosítás 107
Zoltán Bagó

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hivatal a 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozókra meghívja a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében érintett közigazgatási szervek, 
testületek és szervezetek, valamint a 
magánszféra képviselőit.

(1) A Hivatal a 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozókra meghívja a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében érintett tagállami
közigazgatási szervek, testületek és 
szervezetek, valamint a magánszféra 
képviselőit.

Or. hu

Módosítás 108
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hivatal a 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozókra meghívja a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében érintett közigazgatási szervek, 
testületek és szervezetek, valamint a 
magánszféra képviselőit.

(1) A Hivatal a 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozókra meghívja a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmében érintett közigazgatási szervek, 
testületek és szervezetek, a tudományos 
élet, valamint a magánszféra képviselőit.

Or. ro

Módosítás 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Megfigyelőközpont üléseire a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések elleni 
küzdelemben leginkább érintett és a
különböző gazdasági ágazatokat képviselő 
uniós és külső testületek képviselőit hívják 
meg.

A Megfigyelőközpont üléseire a nem 
kormányzati szervezetek és a
magánszektor képviselőinek átfogó és 
reprezentatív körét hívják meg.

Or. de

Módosítás 110
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Megfigyelőközpont üléseire a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések elleni 
küzdelemben leginkább érintett és a 
különböző gazdasági ágazatokat képviselő 
uniós és külső testületek képviselőit hívják 
meg.

A Megfigyelőközpont üléseire a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések elleni 
küzdelemben leginkább érintett és a 
különböző ágazatokat képviselő uniós és 
külső testületek képviselőit hívják meg.

Or. es

Módosítás 111
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell, hogy a fogyasztói
szervezetek valamint a kis- és
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban.

A fogyasztói szervezeteket és a kis- és
középvállalkozásokat mentesíteni kell ezen 
eljárások alól.

Or. en
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Módosítás 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell, hogy a fogyasztói 
szervezetek valamint a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell, hogy a fogyasztói 
szervezetek valamint a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban.

Biztosítani kell, hogy a kis- és 
középvállalkozások, a fogyasztó- és 
felhasználóvédelmi szervek, az 
adatvédelem területén működő szervezetek 
és egyesületek, a szociális partnerek és a 
kulturális élet szereplői – ideértve az 
egyesületeket is – megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban.

Or. fr

Módosítás 114
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell, hogy a fogyasztói 
szervezetek valamint a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban.

Biztosítani kell, hogy a fogyasztói 
szervezetek, az internetes közvetítők, a 
kulturális és kreatív ágazatok szereplői,
valamint a kis- és középvállalkozások 
megfelelően legyenek képviseltetve a 
központban.

Or. en

Módosítás 115
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell, hogy a fogyasztói 
szervezetek valamint a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban.

Biztosítani kell, hogy a fogyasztói 
szervezetek, a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kulturális és kreatív ágazatok 
képviselői megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban. Gondoskodni 
kell továbbá a kulturális közvetítői 
szolgáltatások és platformok felhasználóit 
képviselő állampolgári szervezetek, 
valamint a kulturális örökség védelmével 
foglalkozó alapítványok lehetséges 
bevonásáról.

Or. es

Módosítás 116
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hivatal minden tagállamból egy 
nemzeti képviselőt valamint 5-5 európai 

(3) A Hivatal minden tagállamból egy 
nemzeti képviselőt valamint 5-5 európai 
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parlamenti és bizottsági képviselőt hív 
meg.

parlamenti és bizottsági képviselőt hív 
meg. A Parlament által delegált 
képviselők kinevezésekor kellő figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a képviselők mely 
bizottságok tagjai, annak biztosítása 
érdekében, hogy a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok által leginkább befolyásolt 
területek – ipar, kultúra vagy egészségügy 
– a lehető legteljesebb mértékben 
képviseltetve legyenek.

Or. es

Módosítás 117
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozók a 
Megfigyelőközponton belüli 
munkacsoportokban is megszervezhetők. A 
munkacsoportbeli ülésekre mind az 
Európai Parlamentből, mind a 
Bizottságból legfeljebb két-két megfigyelő 
hívható meg.

(5) A 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozók a 
Megfigyelőközponton belüli 
munkacsoportokban is megszervezhetők.

Or. de

Módosítás 118
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozók a 
Megfigyelőközponton belüli 
munkacsoportokban is megszervezhetők. A 

(5) A 2. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett találkozók a 
Megfigyelőközponton belüli 
munkacsoportokban is megszervezhetők. A 
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munkacsoportbeli ülésekre mind az 
Európai Parlamentből, mind a Bizottságból 
legfeljebb két-két megfigyelő hívható meg.

munkacsoportbeli ülésekre mind az 
Európai Parlamentből, mind a Bizottságból 
legfeljebb két-két képviselő hívható meg.

Or. es

Módosítás 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályok sérelme nélkül a
Megfigyelőközpontot képviselő tagállami
és magánszektorbeli képviselők feladata, 
hogy:

A Megfigyelőközpontot képviselő 
tagállami képviselők feladata, hogy:

Or. de

Módosítás 120
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) átlátható módon működjenek, és 
hozzanak nyilvánosságra vagy tegyenek 
könnyen hozzáférhetővé minden lényeges 
információt, például a megtárgyalt 
kutatási eredményeket, statisztikákat és 
joggyakorlatot, és hozzák nyilvánosságra 
üléseik részletes jegyzőkönyvét.

Or. en

Módosítás 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Személyes adatok átadására, 
gyűjtésére, feldolgozására, tárolására 
vagy más célú felhasználására még a 
Hivatal vagy a Megfigyelőközpont 
utasítására sem kerülhet sor.

Or. de

Módosítás 122
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Hivatal figyelembe veszi a 
tagállamok szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértésekkel kapcsolatos meglévő 
adatszolgáltatási kötelezettségeit, és 
törekszik a párhuzamos tevékenységek 
elkerülésére.

Or. en

Indokolás

Nem szeretnénk párhuzamos tevékenységeket a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme 
terén.

Módosítás 123
Paul Nuttall

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jövőbeli politikákra vonatkozó 
ajánlásokat a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok védelme terén, beleértve azt is, hogy 
hogyan javítható a tagállamok közötti 
hatékony együttműködés.

e) a jövőbeli politikákra vonatkozó 
ajánlásokat a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok védelme terén, beleértve azt is, hogy 
hogyan javítható a szubszidiaritás elve a
tagállamok vonatkozásában, és hogyan 
ösztönözhető a függetlenség, az önállóság 
és a szabadpiac.

Or. en

Módosítás 124
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jövőbeli politikákra vonatkozó 
ajánlásokat a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok védelme terén, beleértve azt is, hogy 
hogyan javítható a tagállamok közötti
hatékony együttműködés.

e) észrevételeket a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelme és a lehetséges 
jövőbeli politikák és stratégiák terén, 
beleértve azt is, hogy saját tapasztalataik 
alapján hogyan javítható a tagállamokkal 
folytatott és a tagállamok közötti 
együttműködés.

Or. en

Indokolás

A Hivatalnak szigorú ajánlások helyett észrevételeket kellene tennie a tagállamok felé.

Módosítás 125
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a jövőbeli politikákra vonatkozó e) a jövőbeli politikákra vonatkozó 
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ajánlásokat a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok védelme terén, beleértve azt is, hogy 
hogyan javítható a tagállamok közötti 
hatékony együttműködés.

ajánlásokat a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok védelme terén, beleértve azt is, hogy 
hogyan javítható a tagállamok közötti 
hatékony együttműködés, és miként 
kezelhetők az új információs és 
kommunikációs technológiák állította 
kihívások, középpontba állítva azokat a 
területeket, amelyek jellegüknél fogva 
jelentős eszmei értéket képviselnek, vagy 
jelentősen befolyásolják a polgárok jogait 
és egészségét.

Or. es

Módosítás 126
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelő jelentés értékeli a Hivatal 
teljesítményét a rendelet megvalósításával 
kapcsolatban, különös tekintettel a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok védelmére 
gyakorolt belső piaci hatására.

(2) Az értékelő jelentés értékeli a Hivatal 
teljesítményét a rendelet megvalósításával 
kapcsolatban, különös tekintettel a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok védelmére 
gyakorolt belső piaci hatására és 
középpontba állítja azokat a különböző 
területeket és ágazatokat, amelyekben a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok fontos 
szerepet játszanak.

Or. es


