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RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió gazdasági jóléte a tudásalapú társadalom fejlődésének mozgatórugóját képező 
fenntartható kreativitásra, a kulturális sokféleségre és az innovációra támaszkodik. 
Következésképpen a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme a vállalkozások, fejlesztők, 
fogyasztók és a kulturális alkotómunkát végzők érdekeit egyaránt szolgálja. Azonban az 
elmúlt tíz évben megnövekedett a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések és a hamisítás 
mértéke, illetve a hamisított áruk száma. A digitális gazdaság fejlődésével a hamisításból és 
az engedély nélküli sokszorosításból származó szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések is 
megszaporodtak, és ez jelentős károkat okoz az európai gazdaság, valamint a kulturális és 
kreatív ágazat számára.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme érdekében a tagállamok közötti fokozott 
együttműködést ösztönzendő a Bizottság létrehozta a hamisítás és szerzői jogi kalózkodás 
európai uniós megfigyelőközpontját, amelyet a Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási 
Főigazgatósága (DG MARKT) igazgat. A Megfigyelőközpont a hatóságok és magánszektor 
közötti információ- és tapasztalatcsere fórumaként szolgál és elősegíti a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok érvényesítésére vonatkozó bevált gyakorlatok elterjedését. Ezenkívül ez egy 
olyan központi platform, amely egybegyűjti, nyomon követi és közli a csalás, az engedély 
nélküli sokszorosítás és a kalózkodás megelőzésére szolgáló technikai eszközökre vonatkozó 
kulcsfontosságú információkat.  

Ugyanakkor a Megfigyelőközpont jelentős kihívásokkal küzd a kijelölt feladatok és 
tevékenységek végrehajtása terén, miután nem rendelkezik a hatékony működéshez szükséges 
infrastruktúrával. A megfelelő jogi keret, valamint a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését szolgáló intézkedések felállításához jobban meg kell ismernünk a jogsértések 
természetét és azok gazdasági és kulturális hatását. Ezért a megfigyelőközpontot és egyre 
bővülő tevékenységét és feladatait működőképes és költséghatékony intézményi struktúrába 
kell beágyazni, amely lehetővé teszi az intézmény számára feladatai hatékony ellátását és a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok elleni küzdelem támogatását.

Az előadó támogatja a rendeletet, amely a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt bízza meg a 
hamisítás és szerzői jogi kalózkodás európai uniós megfigyelőközpontjának üzemeltetésével. 
Az egyesülés jóvoltából a megfigyelőközpont hozzájut a feladatainak és tevékenységeinek 
elvégzéséhez szükséges forrásokhoz és infrastruktúrához, továbbá a hivatal szaktudását is 
igénybe veheti. Az előadó továbbá úgy véli, hogy a megfigyelőközpont és a hivatal által eddig 
végzett feladatok közötti szinergia kialakítása a pénzügyi és humánerőforrások hatékony 
felhasználását eredményezné anélkül, hogy további terheket róna az uniós költségvetésre. A 
becslések szerint az egyesülés 40 000 euró megtakarítást jelentene az Unió költségvetése 
számára, mivel a megfigyelőközpont költségeit a BPHH költségvetéséből fedeznék.

Ugyanakkor az előadónak az a véleménye, hogy a javaslat nem tartalmaz elegendő 
hivatkozást a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kulturális dimenziójára, és ebből 
következően a megfigyelőközpont azon kapcsolódó tevékenységeire és feladataira, amelyek a 
kulturális sokféleséget és az európai kulturális örökség fenntartható megőrzésének 
előmozdítását szolgálják. Ezért különösen fontos, hogy a közigazgatás és a gazdasági ágazat 
szereplőin kívül a kulturális és kreatív ágazatok képviselői, vagyis a kulturális alkotómunkát 
végzők is részt vegyenek a Megfigyelőközpont ülésein.
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Továbbá az előadó úgy vélekedik, hogy az európai polgárok, a vállalkozások és a 
közigazgatás érdekeit egyaránt szolgálná, ha a Megfigyelőközpont a nyilvánosság számára 
hozzáférhető online platformot fejlesztene ki, amely információkat, bevált gyakorlatokat, 
ingyen letölthető tájékoztató eszközöket, valamint a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
megsértése elleni küzdelemhez szükséges számos jogalkotási és nem jogalkotási eszközre 
vonatkozó kapacitásépítési kezdeményezést tenne közzé.

Végezetül pedig az előadó meg van győződve arról, hogy a Megfigyelőközpontnak nem 
szabad a szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal foglalkoznia, mivel a hivatal nem 
rendelkezik az érzékeny biztonsági adatok kezeléséhez szükséges infrastruktúrával. Továbbá 
azért sincs szükség arra, hogy a hivatal hatáskörét e területre is kiterjesszék, hiszen más 
európai hatóságok már foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.

MÓDOSÍTÁSOK

a Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A digitális gazdaság fejlődésével a 
hamisításból, az engedély nélküli 
sokszorosításból származó szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések is 
megszaporodtak, és ez jelentős károkat 
okoz az európai gazdaság, valamint a 
kulturális és kreatív ágazat számára. Ezért 
a hamisítás és szerzői jogi kalózkodás 
európai uniós megfigyelőközpontja 
számára biztosítani kell a feladatainak 
hatékony ellátásához és a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
elleni küzdelemhez való hozzájárulásához 
szükséges infrastruktúrát és 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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 
megalapozott, összehangolt és progresszív 
megközelítése alapvetően fontos az Európa 
2020 stratégia és az európai digitális 
menetrend1 céljainak elérése érdekében.
__________________

A Bizottság 2010. augusztus 26-i 
közleménye: Az európai digitális 
menetrend, COM(2010) 0245/2.

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre 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 
nemcsak az Unió gazdaságát, hanem az 
uniós fogyasztók egészségét és biztonságát, 
valamint a kulturális sokféleséget és az 
európai kulturális örökség fenntartható 
megőrzését 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 4
Irányelvre 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 

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat és a 
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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.

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 és az 
engedély nélküli sokszorosítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértésekre vonatkozó átfogó és 
naprakész információ biztosítása 
érdekében javítani kell a hivatal, a 
harmadik országok és a nemzetközi 
szervezetek közötti együttműködést.  

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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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 internetszolgáltatókat 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.

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre 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, az engedély nélküli 
sokszorosítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a 4. cikkel összhangban rendszeres 
időközönként összehívja a 
Megfigyelőközpontot;

(a) a 4. cikkel összhangban rendszeres 
időközönként – de legalább évente egyszer 
– összehívja a Megfigyelőközpontot;

Or. en



PE472.122v01-00 8/10 PA\876755HU.doc

HU

Módosítás 9
Irányelvre 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;

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre 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 információk 
gyűjtése, technikai eszközök és 
teljesítményértékelési technikák 
felkutatása, értékelése és népszerűsítése, 
beleértve az olyan helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket, amelyek 
segítenek megkülönböztetni az eredeti 
termékeket a hamisítványoktól;

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ka) a nyilvánosság számára hozzáférhető 
online platform kialakítása, amely 
információkat, a bevált gyakorlatokat 
ismertető példákat, ingyen letölthető 
tájékoztató eszközöket, valamint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
elleni küzdelemhez szükséges számos 
jogalkotási és nem jogalkotási eszközre 
vonatkozó kapacitásépítési 
kezdeményezést tenne közzé;

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre 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 gazdasági és kulturális 
ágazatokat képviselő uniós és külső 
testületek képviselőit hívják meg.

Or. en

Módosítás 13
Irányelvre 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 kulturális és kreatív 
ágazatok szereplői, valamint a kis- és 
középvállalkozások megfelelően legyenek 
képviseltetve a központban.

Or. en
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