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Módosítás 1

Róża Thun Und Hohenstein

Véleménytervezet
1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza a Bizottság és a
tagállamok megosztott felelősségét azzal 
kapcsolatban, hogy a belső piacot a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
területén is működőképessé kell tenni, 
különösen annak érdekében, hogy az 
alkotók és a feltalálók a digitális korban is 
teljes mértékben kihasználhassák a belső 
piac valamennyi előnyét, hogy 
fenntartható legyen az innováció és a 
foglalkoztatás, hogy leküzdhető legyen a 
határokon átnyúló szervezett bűnözés, és 
hogy biztosítható legyen a fogyasztóknak 
a potenciálisan veszélyt jelentő 
hamisítványokkal szembeni védelme;

Or. en

Módosítás 2
Christian Engström

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri, hogy biztosítsa a 
hamisítással és a szerzői jogi 
kalózkodással foglalkozó európai 
megfigyelőközpont hosszú távú 
finanszírozását;

1. hangsúlyozza, hogy el kell kerülni a 
párhuzamos új bürokratikus struktúrák 
létrehozását az olyan feladatok 
vonatkozásában, amelyeket a meglévő 
intézmények is kezelni tudnak, és arra 
sürgeti a Bizottságot, hogy az
erőfeszítések megkétszereződése 
érdekében készítsen jelentést arról, miként 
használható fel a leghatékonyabban az 
Europol, valamint a már meglévő, a 
vámügyi hatóságok közötti 
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együttműködésre szolgáló struktúrák a 
hamisítás elleni hatékony küzdelemre;

Or. en

Módosítás 3
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
érvényesítését, és kéri, hogy biztosítsa a 
hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással 
foglalkozó európai megfigyelőközpont 
hosszú távú finanszírozását;

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri, hogy biztosítsa a 
hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással 
foglalkozó, egy kapcsolódó ügynökség 
keretein belül működtetendő európai 
megfigyelőközpont fennálló 
költségvetésen belüli  hosszú távú 
finanszírozását;  felhívja a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a kis- és 
középvállalkozások aktív részvételét az 
európai megfigyelőközpont munkájában, 
és erre ne csak olyan módon kerüljön sor, 
hogy az európai megfigyelőközpont 
tanácsadói és esetlegesen ellenőrző 
testületeiben megfelelő számú helyet 
biztosítanak a számukra, hanem a 
vállalkozásoknak az európai 
megfigyelőközpont javára kifejtett 
tevékenységei során felmerülő költségeket 
is megtérítsék;

Or. nl

Módosítás 4
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri, hogy biztosítsa a 
hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással 
foglalkozó európai megfigyelőközpont 
hosszú távú finanszírozását; 

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a 
hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással 
foglalkozó európai megfigyelőközpont 
hosszú távú finanszírozását és irányítását;
hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlamentnek ellenőrzéssel kell 
rendelkeznie a megfigyelőközpont 
jövőbeni irányítása és strukturális 
változásai felett;

Or. en

Módosítás 5
María Muñiz De Urquiza

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri, hogy biztosítsa a 
hamisítással és a szerzői jogi 
kalózkodással foglalkozó európai
megfigyelőközpont hosszú távú 
finanszírozását;

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri, hogy biztosítsa a 
hamisítással foglalkozó európai 
megfigyelőközpont hosszú távú 
finanszírozását;

Or. es

Módosítás 6
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri, hogy biztosítsa a 
hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással 
foglalkozó európai megfigyelőközpont
hosszú távú finanszírozását a hamisítás és 
a kalóztevékenység elleni európai 
megfigyelőközpont számára;

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy megerősítse a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítését, és kéri a hamisítással és a 
szerzői jogi kalózkodással foglalkozó 
európai megfigyelőközpontot, hogy hozza 
létre a megfelelő szervezeti és humán 
erőforrásokat, amelyekkel hatékonyan 
eleget tehet összetett küldetésének, 
továbbá hogy biztosítsa azok hosszú távú 
finanszírozását;

Or. el

Módosítás 7
Christian Engström

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy egyfelől az 
árucikkek kereskedelmi célú hamisítása 
és másfelől az internetes kalóztevékenység 
két különböző jelenség, és mindegyikükkel 
saját jogukon kell foglalkozni;

Or. en

Módosítás 8
Toine Manders

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
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ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető termékek elleni küzdelem 
tekintetében;

ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető, védjegysértő termékek elleni 
küzdelem tekintetében;
(Ezt a módosítást a szöveg egészében 
alkalmazni kell. Elfogadása a szöveg 
egészében ennek megfelelő változtatásokat 
tesz szükségessé.)

Or. en

Módosítás 9
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető termékek elleni küzdelem 
tekintetében;

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető termékek elleni küzdelem 
tekintetében, figyelembe véve e növekedés 
okát is;

Or. nl
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Módosítás 10
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető termékek elleni küzdelem
tekintetében;

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is, és 
az emberi jogok tiszteletben tartása mellett 
erősítse meg a jelenlegi szabályozást, 
megfontolva büntetőintézkedések 
életbeléptetését különösen az emberéletek 
veszélyeztetésének esetére; különös 
figyelmet kell fordítania a harmadik 
országokból származó, növekvő 
mennyiségű hamis termék elleni, illetve az 
– elsősorban fiatalkorú – fogyasztók 
egészségét veszélyeztető termékek elleni 
küzdelemre;

Or. el

Módosítás 11
Christian Engström

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető termékek elleni küzdelem 

2. felhívja a figyelmet az áruk 
hamisításának súlyos következményeire a 
belső piacon, és ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy ellenőrizze a jelenlegi 
szabályozás hatékonyságát, különösen a 
harmadik országokból származó, növekvő 
mennyiségű hamis termék elleni, illetve az 
– elsősorban fiatalkorú – fogyasztók 
egészségét veszélyeztető termékek elleni 
küzdelem tekintetében;
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tekintetében;

Or. en

Módosítás 12
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető termékek elleni küzdelem 
tekintetében;

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, 
de hangsúlyozza, hogy – mielőtt javaslatot 
tennének a szellemi tulajdonjogok 
végrehajtására vonatkozó, az egész EU-ra 
kiterjedő új intézkedésekre– alapos, teljes 
körű hatásvizsgálattal kiegészülő 
vizsgálatot kell folytatni arról, hogy 
szükség van-e ilyen intézkedésre; 
megerősíti, hogy a szubszidiaritás elvét 
tiszteletben kell tartani az e területtel 
kapcsolatos jogszabályok valamennyi 
jövőbeni felülvizsgálata során;

Or. en

Módosítás 13
María Muñiz De Urquiza

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 

2. felhívja a figyelmet a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
súlyos következményeire a belső piacon, és 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a jelenlegi szabályozást (és szükség 
esetén ellenőrizze a hatékonyságát is), 
különösen a harmadik országokból 
származó, növekvő mennyiségű hamis 
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termék elleni, illetve az – elsősorban 
fiatalkorú – fogyasztók egészségét 
veszélyeztető termékek elleni küzdelem 
tekintetében;

termék elleni, illetve a fogyasztók 
egészségét veszélyeztető termékek elleni 
küzdelem tekintetében;

Or. es

Módosítás 14
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok védelme 
esetében olyan következetes, hatékony és 
kiegyensúlyozott rendszerre van szükség, 
amely figyelembe veszi a felhasználók 
jogait és kötelezettségeit, valamint 
alapvető szabadságait, növeli az 
innovációt, hatékonyabb ösztönzőket hoz 
létre, és a belső piacon mind a 
jogbirtokosok, mind pedig a fogyasztók 
vonatkozásában támogatja a jogi 
egyértelműséget;

Or. en

Módosítás 15
Róża Thun Und Hohenstein

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megállapítja a hamisítás és a 
kalóztevékenység társadalomra és 
gazdaságra gyakorolt hatása, és 
különösen a hamisítványok egészségre és 
biztonságra, valamint az európai 
versenyképességre, alkotótevékenységre, 
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innovációra és a munkahelyekre nézve 
való potenciális veszélye tudatossá 
tételének jelentőségét, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, a tagállamokat és az érdekelt 
feleket, hogy elemezzenek és dolgozzanak 
ki hatékony figyelemfelkeltő 
kampányokat, például a hamisítással és a 
kalóztevékenységgel szembeni fellépés 
európai napját és különösen a fiatalokra 
összpontosító kampányokat;

Or. en

Módosítás 16
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
egy európai uniós tanúsítványrendszert, 
amely magas szintű védelmet biztosítana 
az európai és nemzeti szinten bevezetett 
tanúsító védjegyek számára; 

törölve

Or. de

Módosítás 17
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre
egy európai uniós tanúsítványrendszert, 
amely magas szintű védelmet biztosítana 
az európai és nemzeti szinten bevezetett 
tanúsító védjegyek számára;

3. felhívja a Bizottságot annak 
vizsgálatára, hogy kívánatos-e egy európai 
uniós tanúsítványrendszer létrehozása, 
amely magas szintű védelmet biztosítana 
az európai és nemzeti szinten bevezetett 
tanúsító védjegyek számára;
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Or. nl

Módosítás 18
Zuzana Roithová, Christian Engström

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
egy európai uniós tanúsítványrendszert, 
amely magas szintű védelmet biztosítana 
az európai és nemzeti szinten bevezetett 
tanúsító védjegyek számára;

3. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
egy európai uniós tanúsítványrendszert, 
amely magas szintű védelmet biztosítana 
az európai és nemzeti szinten bevezetett 
tanúsító védjegyek számára, és egységes 
szabályokat és jogi keretrendszert 
biztosítana a tanúsító, hitelesítő, minőségi 
és biztonsági védjegyek számára, valamint 
további hatásos eszközöket biztosítana az 
ilyen tanúsító védjegyekkel visszaélő 
hamisított árukkal szemben;

Or. en

Módosítás 19
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
egy európai uniós tanúsítványrendszert, 
amely magas szintű védelmet biztosítana
az európai és nemzeti szinten bevezetett 
tanúsító védjegyek számára;

3. tekintettel arra, hogy az európai 
fogyasztók számára nem sikerült 
biztosítani a megfelelő szintű biztonságot 
az olyan jelölések esetében, mint pl. a 
„CE-jelölés”, felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogy egy európai uniós 
tanúsítványrendszer létrehozása
magasabb szintű védelmet biztosítana-e az 
európai és nemzeti szinten bevezetett 
tanúsító védjegyek számára;

Or. el
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Módosítás 20
Toine Manders

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok folyamatos megsértése 
csökkenti az innováció és a kreativitás 
mértékét az EU-ban, és európai uniós 
munkahelyek elvesztéséhez vezet;

Or. en

Módosítás 21
Zuzana Roithová, Christian Engström

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megállapítja, hogy az európai uniós 
tanúsítványrendszernek olyan további 
védelmet kell biztosítania, amely 
meghaladja az együttes közösségi védjegy 
által megengedettet, a rendszert pedig a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
kell működtetnie;

Or. en

Módosítás 22
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a hivatali együttműködés szorosabbá 4. kéri a hivatali együttműködés 



PE439.272v01-00 14/36 AM\806331HU.doc

HU

tételét és az információcsere erősítését a 
felügyeleti hatóságok között a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
eseteiben;

szorosabbá tételét és az információcsere 
erősítését a felügyeleti hatóságok között, és 
az együttműködés szorosabbá tételét a 
vám- és piacfelügyeleti hatóságok között a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
megsértése eseteiben; ezzel összefüggésben 
felszólítja a Bizottságot, hogy 
fokozottabban felügyelje a piacfelügyeleti 
rendeletek, különösen a 765/2008/EK 
rendelet tagállamok által történő 
végrehajtását, és szükség esetén azonnal 
indítson eljárást a Szerződés megsértése 
miatt;

Or. de

Módosítás 23
Christian Engström

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a hivatali együttműködés 
szorosabbá tételét és az információcsere 
erősítését a felügyeleti hatóságok között a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
megsértése eseteiben;

4. kéri a hivatali együttműködés 
szorosabbá tételét és az információcsere 
erősítését a felügyeleti hatóságok között az 
áruhamisítás eseteiben;

Or. en

Módosítás 24
María Muñiz De Urquiza

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a hivatali együttműködés 
szorosabbá tételét és az információcsere 
erősítését a felügyeleti hatóságok között a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 

4. kéri a határokon átnyúló
együttműködés megerősítését és az 
információcsere erősítését a felügyeleti 
hatóságok között a szellemi tulajdonhoz 
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megsértése eseteiben; fűződő jogok megsértése eseteiben;

Or. es

Módosítás 25
Toine Manders

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a Bizottság további nem 
jogalkotási intézkedésekről szóló, 2009. 
szeptember 11-i közleményét; sajnálatát 
fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a 
közlemény nem tartalmazott a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
foglalkozó jogalkotási javaslatokat;

Or. en

Módosítás 26
Róża Thun Und Hohenstein

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot a Bizottság és 
a tagállamok közötti, továbbá a 
tagállamokon belüli és a tagállamok 
közötti, a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok végrehajtásával kapcsolatos 
valamennyi ügy vonatkozásában folytatott 
együttműködésnek és információcserének 
az egységes, rugalmas és hatékony 
koordinációs platform kialakítása révén 
történő ésszerűsítésére, konszolidálására 
és elmélyítésére; úgy véli, hogy az Európai 
Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell 
az együttműködés eredményeiről;
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Or. en

Módosítás 27
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felkéri a Bizottságot, hogy a szándékai 
között szereplő kutatások és az 
összeállítandó beszámolók keretében 
tanulmányozza a szerzői jogdíjak 
behajtásával foglalkozó kollektív 
szervezetek általi korrekt elosztásának 
kérdését is;

Or. el

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
nemzetközi intézkedéseket a 
fogyasztóvédelmi felügyeleti hatóságok 
számára a harmadik országokkal történő 
együttműködés tekintetében (összhangban 
a fogyasztóvédelmi együttműködésről 
szóló rendelet 18. cikkével) annak 
érdekében, hogy könnyebbá váljék a hamis 
termékek nemzetközi forgalmazóinak 
szankcionálása;

5. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
nemzetközi intézkedéseket a 
fogyasztóvédelmi felügyeleti hatóságok 
számára a harmadik országokkal történő 
együttműködés tekintetében (összhangban 
a fogyasztóvédelmi együttműködésről 
szóló rendelet 18. cikkével), valamint 
tegye szorosabbá azok vám- és 
piacfelügyeleti hatóságaival történő 
nemzetközi együttműködést annak 
érdekében, hogy könnyebbé váljék a hamis 
termékek nemzetközi forgalmazóinak 
szankcionálása; 

Or. de
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Módosítás 29
Toine Manders

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az európai jogi 
keretrendszeren belül meg kell teremteni a 
szerzői jogok megsértőivel szembeni, a 
nemzetközi szerződésekkel összhangban 
történő fellépés lehetőségét;

Or. en

Módosítás 30
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint – tekintettel arra, 
hogy szükség van a harmadik országokból 
a belső piacra érkező nagy mennyiségű 
hamis termék problémájának hatékony 
megoldására – a Parlamentet azonnal és 
teljes körűen tájékoztatni kell a hamisítás 
elleni kereskedelmi megállapodásról 
(ACTA) folyó tárgyalások minden egyes 
szakaszáról, összhangban az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 218. 
cikkének (10) bekezdésével; 

6. véleménye szerint – tekintettel arra, 
hogy szükség van a harmadik országokból 
a belső piacra érkező nagy mennyiségű 
hamis termék problémájának hatékony 
megoldására – a Parlamentet azonnal és 
teljes körűen tájékoztatni kell a hamisítás 
elleni kereskedelmi megállapodásról 
(ACTA) folyó tárgyalások minden egyes 
szakaszáról, összhangban az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 218. 
cikkének (10) bekezdésével; 
emlékeztet e tekintetben a Parlamentnek 
azon korábbi határozataira, amelyek a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok olyan 
megsértése eseteinek rendezésére 
vonatkoznak, amelyeket az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló módosított 
keretirányelv határozott meg a 
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közelmúltban (2002/21/EK irányelv1);

Or. en

Módosítás 31
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint – tekintettel arra, 
hogy szükség van a harmadik országokból 
a belső piacra érkező nagy mennyiségű 
hamis termék problémájának hatékony 
megoldására – a Parlamentet azonnal és 
teljes körűen tájékoztatni kell a hamisítás 
elleni kereskedelmi megállapodásról 
(ACTA) folyó tárgyalások minden egyes 
szakaszáról, összhangban az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 218. 
cikkének (10) bekezdésével;

6. véleménye szerint – tekintettel arra, 
hogy az európai adatvédelmi szabályok 
sérelme nélkül szükség van a harmadik 
országokból a belső piacra érkező nagy 
mennyiségű hamis termék problémájának 
hatékony megoldására – a Parlamentet 
azonnal és teljes körűen tájékoztatni kell a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodásról (ACTA) folyó tárgyalások 
minden egyes szakaszáról, összhangban az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
218. cikkének (10) bekezdésével, beleértve 
egy arra vonatkozó teljes 
hatásvizsgálatotot is, hogy egy ilyen 
jellegű megállapodás miként viszonyul az 
alapvető jogokhoz és az európai 
adatvédelmi szabályokhoz;

Or. nl

Módosítás 32
Toine Manders

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri ennélfogva a Bizottságot, hogy 

                                               
1 HL L 337., 2009.12.18., 37. o.
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végrehajtásuk hatékonyságának növelése 
érdekében sürgősen, 2010 végéig tegyen 
javaslatot a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok valamennyi aspektusával 
foglalkozó, átfogó jogalkotási stratégiára;

Or. en

Módosítás 33
Christian Engström

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri olyan intézkedésekre irányuló 
javaslatok benyújtását, amelyek 
alkalmasak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok digitális környezetben történő 
megsértése (kalózkodás) kártékony 
következményeinek hatékony és sikeres 
leküzdésére a belső piacon, továbbá 
felhívja a megfigyelőközpontot a 
méltányos díjazás alternatív rendszerei 
(például átalánydíjas engedélyek) 
hatásainak elemzésére;

7. kéri a Bizottságot, hogy a 2004/48/EK 
irányelv 18. cikkének (1) bekezdése 
értelmében készítsen jelentést az irányelv 
alkalmazásáról, amely jelentés 
tartalmazza a megtett intézkedések 
hatékonyságának, továbbá a megtett 
intézkedések alapvető jogokkal való 
összeegyeztethetőségének, valamint az 
innovációra és az információs társadalom 
fejlődésére gyakorolt hatásainak 
értékelését is, és szükség esetén tegyen 
módosító javaslatokat;

Or. en

Módosítás 34
María Muñiz De Urquiza

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri olyan intézkedésekre irányuló 
javaslatok benyújtását, amelyek 
alkalmasak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok digitális környezetben történő 
megsértése (kalózkodás) kártékony 

7. kéri olyan intézkedésekre irányuló 
javaslatok benyújtását, amelyek 
alkalmasak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok digitális környezetben történő 
megsértése kártékony következményeinek 
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következményeinek hatékony és sikeres 
leküzdésére a belső piacon, továbbá 
felhívja a megfigyelőközpontot a 
méltányos díjazás alternatív rendszerei 
(például átalánydíjas engedélyek) 
hatásainak elemzésére;

hatékony és sikeres leküzdésére a belső 
piacon;

Or. es

Módosítás 35
Róża Thun Und Hohenstein

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri olyan intézkedésekre irányuló 
javaslatok benyújtását, amelyek 
alkalmasak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok digitális környezetben történő 
megsértése (kalózkodás) kártékony 
következményeinek hatékony és sikeres 
leküzdésére a belső piacon, továbbá 
felhívja a megfigyelőközpontot a 
méltányos díjazás alternatív rendszerei 
(például átalánydíjas engedélyek)
hatásainak elemzésére;

7. kéri olyan intézkedésekre irányuló 
javaslatok benyújtását, amelyek 
alkalmasak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok digitális környezetben történő 
megsértése (kalózkodás) kártékony 
következményeinek hatékony és sikeres 
leküzdésére a belső piacon, továbbá 
felhívja a megfigyelőközpontot a 
méltányos díjazás alternatív rendszerei 
hatásainak elemzésére;

Or. en

Módosítás 36
Toine Manders

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri olyan intézkedésekre irányuló 
javaslatok benyújtását, amelyek 
alkalmasak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok digitális környezetben történő 
megsértése (kalózkodás) kártékony 

7. kéri olyan intézkedésekre irányuló 
javaslatok benyújtását, amelyek 
alkalmasak a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok digitális környezetben történő 
megsértése (a szerzői jogok megsértése) 
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következményeinek hatékony és sikeres 
leküzdésére a belső piacon, továbbá 
felhívja a megfigyelőközpontot a 
méltányos díjazás alternatív rendszerei 
(például átalánydíjas engedélyek) 
hatásainak elemzésére;

kártékony következményeinek hatékony és 
sikeres leküzdésére a belső piacon, továbbá 
felhívja a megfigyelőközpontot a 
méltányos díjazás alternatív rendszerei 
(például átalánydíjas engedélyek) 
hatásainak elemzésére;

(Ezt a módosítást a szöveg egészében 
alkalmazni kell. Elfogadása a szöveg 
egészében ennek megfelelő változtatásokat 
tesz szükségessé.)

Or. en

Módosítás 37
Toine Manders

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. nem ért egyet a Bizottsággal abban, 
hogy a jelenlegi uniós polgári jogi 
jogérvényesítési keret eléggé hatásos és 
harmonizált lenne a belső piac megfelelő 
működésének biztosítására; azon a 
véleményen van, hogy az európai jogi 
keretrendszeren belül meg kell teremteni a 
szerzői jogok megsértőivel szembeni 
fellépés lehetőségét, és emlékezteti a 
Bizottságot, hogy az erre vonatkozó 
állítások kizárólag a 2004/48/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló jelentéssel lennének 
igazolhatók;

Or. en

Módosítás 38
Andreas Schwab

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7b. véleménye szerint – tekintettel arra, 
hogy szükség van a harmadik országokból 
a belső piacra érkező nagy mennyiségű 
hamis termék problémájának hatékony 
megoldására – szükség van arra, hogy az 
uniós vámügyi szabályozás alapján az EU 
külső határain ezeket mindenhol le 
lehessen foglalni és ki lehessen vonni a 
forgalomból függetlenül attól, hogy a 
terméket hol hozták be; hangsúlyozza, 
hogy emiatt sürgősen szükség van egy 
egységes uniós szabadalom bevezetésére, 
amely hiánytalanul védelmet nyújt az 
egész EU-ban; hangsúlyozza azon kívül, 
hogy egy közösségi védjegy használata 
biztosítja az ilyenfajta hiánytalan 
védelmet az egész EU-ban és ennek 
megfelelően az EU minden külső határán 
lehetővé teszi a hamis termékek hatékony 
lefoglalását; ezért úgy véli, hogy nem 
szabad, hogy a közösségi védjegyek 
használatát nehezítse egy új követelmény 
bevezetése, amely feltételezi egy közösségi 
védjegy több tagállamban történő 
hatékony használatát. 

Or. de

Módosítás 39
Rafał Trzaskowski

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7c. rámutat arra, hogy az adatvédelem a 
szerzői jogok online megsértése elleni 
küzdelem akadályának tekinthető, ami 
például olyan kérdéseket vet fel, hogy az 
adatvédelemről szóló jogszabályok 
összhangban vannak-e az online szerzői 
jogok végrehajtásáról szóló 
jogszabályokkal, és felkéri a Bizottságot, 
hogy gondolja át ezt a témakört , és hogy 
végezze el annak elemzését, miként 
hozhatók a legjobban egyensúlyba az 
egyes polgárok jogai az alkotók és 
feltalálók szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogaival; 

Or. en

Módosítás 40
Rafał Trzaskowski

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy azzal a céllal könnyítse 
meg az érdekelt felek közötti párbeszédet, 
hogy közösen egyezzenek meg a hamisítás 
és a kalóztevékenység mértékének a 
hatályos jogi keretrendszeren belüli 
csökkentésére irányuló önkéntes 
intézkedéseket illetően; 

Or. en

Módosítás 41
Rafał Trzaskowski

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)



PE439.272v01-00 24/36 AM\806331HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

7e. arra ösztönzi a Bizottságot és az 
érdekelt feleket, hogy folytassák a 
folyamatban lévő párbeszédet, és hogy 
határozottan törekedjenek a belső piaci, 
úgy az online, mint az offline hamisítási és 
kalóztevékenység mérséklésére irányuló 
önkéntes gyakorlati intézkedésekkel 
kapcsolatos megegyezésre; 

Or. en

Módosítás 42
Rafał Trzaskowski

Véleménytervezet
7 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7f. felszólítja a Bizottságot, hogy az olyan 
esetekben, amikor az érdekelt felek a 
köztük folyó párbeszéd során nem tudnak 
megállapodásra jutni, vizsgálja felül a 
helyzetet, és nyújtson be jogalkotási 
javaslatot; 

Or. en

Módosítás 43
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a megfigyelőközpontot, hogy 
elemezze a hamis termékek nagy 
mennyiségeinek tárolásával és 
megsemmisítésével összefüggő 
nehézségeket és könnyítse meg azok 

törölve
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felhasználását a nonprofit szervezetek 
számára.

Or. el

Módosítás 44
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a megfigyelőközpontot, hogy 
elemezze a hamis termékek nagy 
mennyiségeinek tárolásával és 
megsemmisítésével összefüggő 
nehézségeket és könnyítse meg azok
felhasználását a nonprofit szervezetek 
számára.

8. felhívja a megfigyelőközpontot, hogy 
elemezze a hamis termékek nagy 
mennyiségeinek tárolásával és 
megsemmisítésével összefüggő 
nehézségeket és egyszerűsítse azokat a 
meglévő szabályokat, amelyek lehetővé 
teszik a hamis termékeknek a jogbirtokos 
beleegyezésével történő felhasználását a 
nonprofit szervezetek számára.

Or. en

Módosítás 45
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a megfigyelőközpontot, hogy 
elemezze a hamis termékek nagy 
mennyiségeinek tárolásával és 
megsemmisítésével összefüggő 
nehézségeket és könnyítse meg azok 
felhasználását a nonprofit szervezetek 
számára.

8. felhívja a megfigyelőközpontot, hogy 
elemezze a hamis termékek nagy 
mennyiségeinek tárolásával és 
megsemmisítésével összefüggő 
nehézségeket és könnyítse meg azok 
felhasználását a társadalmi célú nonprofit 
szervezetek számára.

Or. nl
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Módosítás 46
Toine Manders

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza egy európai, nemzeti és 
helyi szinten folytatott, a hamisított 
termékek miatt a fogyasztók egészségét és 
biztonságát fenyegető veszélyekről, 
valamint a hamisításnak és a 
kalóztevékenységnek a gazdaságra és a 
társadalomra gyakorolt negatív hatásairól 
szóló tudatosságnövelő kampány 
szükségességét; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy különösen a fiatal 
európai fogyasztókat kell megtanítani 
annak értékelésére, hogy a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok valamely 
személy tulajdonával kapcsolatosak, és 
ilyen módon semmilyen körülmények 
között nem sérthetők meg;

Or. en

Módosítás 47
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. megjegyzi, hogy a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok jelentik az egyik 
legfontosabb olyan eszközt, amely a KKV-
k rendelkezésére áll versenyképességük 
fokozásával kapcsolatban; aggodalmát 
fejezi ki azonban azzal kapcsolatban, hogy 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésének érezhető hiánya, a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
biztosításának költségeivel és összetett 
jellegével együttesen, gyakran 
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eltántorítják a KKV-kat a felkínált 
védelem alkalmazásától; ennélfogva arra 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vegyék fontolóra a KKV-kat a 
szellemi tulajdonhoz fűződő saját jogaik 
megvédéséhez hozzásegítő esetleges közös 
fellépéseket; felkéri a Bizottságot az ilyen 
kezdeményezésnek az EU hamisítással és 
szerzői jogi kalózkodással foglalkozó 
megfigyelőközpontján keresztül való 
kialakítása értékének megvizsgálására; 

Or. en

Módosítás 48
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. újólag megerősíti a CE-jelölésnek a 
hamisítás elleni küzdelemben való 
jelentőségét; emlékeztet arra, hogy az 
árucikkekről szóló dokumentumcsomag 
olyan kötelezettségeket vezet be a 
gyártókra és az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek szerint a gyártók és 
az importőrök jogilag felelősségre 
vonhatók, és ennélfogva büntetőeljárás 
alá vonhatók lesznek, ha visszaélnek a 
CE-jelöléssel; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a szerzői jogok megsértésével 
kapcsolatos jogi keretrendszer 
megerősítésére irányuló új javaslatok 
áttekintésekor vegye figyelembe ezeket a 
rendelkezéseket;

Or. en
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Módosítás 49
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. több célzott és az új médiára 
összpontosuló figyelemfelkeltő kampányt 
kér, amelyek arra irányulnak, hogy 
felkészítsék a fogyasztókat a hamisított 
árukkal szembeni küzdelemre, különösen 
padig arra, hogy megtanítsák őket a 
hamisított áruk felismerésére; 

Or. en

Módosítás 50
Toine Manders

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8e. felkéri ezért a Bizottságot, hogy 
gyakoroljon nyomást az iparágra a 
további fizetési könnyítések kialakítása 
érdekében, hogy megkönnyítsék az 
európai fogyasztóknak a jogszerűen 
felkínált tartalom megvásárlását, így 
növelve a legális letöltés mértékét az EU-
ban; 

Or. en

Módosítás 51
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 f bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8f. elismeri annak szükségességét, hogy a 
tagállamokban rendelkezésre álló, 
meglévő intézményi struktúrákat 
alkalmazzák a hamisított áruk elleni 
küzdelemben, és ennélfogva felkéri a 
nemzeti szabadalmi és az egyéb, a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal foglalkozó 
hivatalokat, hogy biztosítsanak nagyobb 
támogatást a kis- és 
középvállalkozásoknak és a 
nyilvánosságnak;

Or. en

Módosítás 52
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8g. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy 
megfelelő megoldásokat lehessen találni a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak a 
belső piacon való megsértése eseteinek 
rendezéséhez, szükség van szellemi 
tulajdonhoz fűződő különböző jogok 
megsértésének okaira, hatásaira, 
következményeire és hatályára, valamint a 
jogsértésnek a fogyasztókra és a belső 
piac működésére gyakorolt hatására 
vonatkozó független, megbízható és 
összehasonlítható adatok gyűjtésére;

Or. en
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Módosítás 53
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8h. felkéri a megfigyelőközpontot a 
legjobb gyakorlatok kidolgozására, és 
arra, hogy azokat ne csak az EU-ban, 
hanem a nemzetközi fórumokon (Szellemi 
Tulajdon Világszervezetében, a 
Kereskedelmi Világszervezetben.) is 
népszerűsítse;

Or. en

Módosítás 54
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8i. kéri a Parlament és a nyilvánosság 
szorosabb bevonását a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
elleni küzdelem következő lépésével 
kapcsolatos munkában; e tekintetben 
bírálja a Bizottság és a megfigyelőközpont 
által létrehozott, az érdekelt felekből álló 
munkacsoportok által elért 
előrehaladásról való tájékoztatás hiányát; 
ennélfogva felszólít az érdekelt felek 
munkacsoportjai parlamenti 
platformjának létrehozására;

Or. en
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Módosítás 55
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8j. megállapítja, hogy a bűnüldöző és az 
adatvédelmi hatóságokat, az EUROPOL 
és az EUROJUST képviselőit, az egyetemi 
szakembereket, a jogász szakemberek és a 
civil társadalom képviselőit jobban be kell 
vonni a Bizottságnak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
elleni küzdelemmel kapcsolatos 
munkájába; ennélfogva felszólít e 
képviselőknek az érdekelt felek 
munkacsoportjaiba történő meghívására;

Or. en

Módosítás 56
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8k. várakozással tekint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítéséről 
szóló irányelvnek a tagállamokban való 
átültetésével kapcsolatos bizottsági 
közlemény elé, és készen áll azon 
lehetőségek megvitatására, amelyek 
fokoznák a jogi egyértelműséget a részt 
vevő felek számára;

Or. en
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Módosítás 57
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8l. felkéri a Bizottságot, hogy – tekintettel 
a gyorsan fejlődő digitális környezetre –
gyorsabban igazítsa hozzá a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
elleni küzdelemre vonatkozó hatályos 
szabályokat a piaci és technológiai 
változásokhoz;

Or. en

Módosítás 58
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8m. megállapítja, hogy a belső piac 
számára a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértése ellen az EU külső 
határainál és a harmadik országokban 
folytatott küzdelem jelenti a legnagyobb 
kihívást; ezzel összefüggésben felkéri a 
Bizottságot arra, hogy hozzon létre még 
több olyan ügyfélszolgálatot a harmadik 
országokban (különösen Indiában és 
Oroszországban), amelyek a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal foglalkoznak, 
hogy segítséget nyújtson az európai 
vállalkozóknak a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogaik hatékonyabb módon való 
érvényesítéséhez és a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok harmadik országokban való 
megsértése, továbbá az ilyen harmadik 
országokban gyártott hamisított áruknak a 
belső piacra való jutása elleni küzdelemhez;

Or. en
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Módosítás 59
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 n bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8n. felkéri a Bizottságot, hogy készítse elő 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal 
kapcsolatos, naprakésszé tett európai 
uniós stratégiát, amely arányos 
intézkedéseket javasol a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértése 
elleni hatékony és eredményes 
küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 60
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 o bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8o. felkéri a megfigyelőközpontot, hogy a 
digitális tartalom legális kínálatának 
továbbfejlesztése érdekében végezze el a 
digitális tartalom több területre vonatkozó 
engedélyei kérdésének elemzését;

Or. en

Módosítás 61
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 p bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8p. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot 
egy hatékony piacfelügyeleti 
mechanizmus, különösen egy olyan 
előrejelző rendszer létrehozására, amely 
lehetővé tenné, hogy ezeket az árukat az 
Unióban mindenhol visszavonassák a 
piacról;

Or. en

Módosítás 62
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 q bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8q. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy olyan módon terjesszék ki a Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal és a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal foglalkozó 
nemzeti hivatalok közötti együttműködést, 
hogy az kiterjedjen a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértése elleni 
küzdelemre is;

Or. en

Módosítás 63
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 r bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8r. felkéri a Bizottságot arra, hogy a KKV-
kat a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
megsértése elleni küzdelemben támogató 
különös intézkedések kidolgozása 
érdekében, valamint hogy a KKV-k az 
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EU-ban és a harmadik országokban is 
hatékonyabban tudják megvédeni 
magukat, határozza meg a KKV-k különös 
problémáit és igényeit;

Or. en

Módosítás 64
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 s bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8s. felkéri a Bizottságot arra, hogy olyan 
módon szervezze meg a 
megfigyelőközpont munkáját, amely 
lehetővé teszi, hogy még átfogóbb kép 
alakuljon ki a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésének gazdasági, szociális 
és társadalmi kihatásairól, így az állami 
költségvetést terhelő közvetett 
költségekről, például az adóveszteségekről 
és az európai uniós munkahelyek 
megszűnéséről;

Or. en

Módosítás 65
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 t bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8t. hangsúlyozza, hogy a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok elleni hatékony 
küzdelem szükségessé teszi, hogy a 
harmadik országokból származó 
hamisított termékek az EU 
vámjogszabályai alapján lefoglalhatók 
legyenek az EU külső határainál; 
emlékeztet arra, hogy ez csak abban az 
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esetben biztosítható, ha a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok az EU teljes 
területén védelmet élveznek, az árukat 
pedig mindegyik külső határnál, a belépés 
helyétől függetlenül le lehet foglalni; 
emlékeztet arra, hogy ebből következően a 
hamisítás elleni küzdelemben kiemelt 
fontosságú az európai uniós szabadalmi 
rendszerlétrehozása; hangsúlyozza azt is, 
hogy a közösségi védjegy használatát nem 
szabad annak megrendíteni azzal, hogy 
megkövetelik: a közösségi védjegyet 
egynél több tagállamban is használni kell;

Or. en

Módosítás 66
Zuzana Roithová

Véleménytervezet
8 u bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8u. felkéri a Bizottságot, hogy 
figyelemmel a meglévő keretrendszer 
megerősítésére és egyértelművé tételére, 
határozza meg a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok érvényesítése hatályos 
jogszabályi keretrendszerének 
gyengeségeit, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok étvényesítése és 
az adatvédelem közötti viszony 
egyértelművé tételét is;

Or. en


