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Módosítás 14
Matteo Salvini

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 az 
egész európai termelési rendszer, így a 
kis- és középvállalkozások számára is 
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.

Or. it

Módosítás 15
Zuzana Roithová

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. E 
jogok lehetővé teszik továbbá az 
innovációt, és megkönnyítik a fogyasztók 
tudáshoz és információhoz való 
hozzáférését.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak biztosítaniuk kellene az alkotók számára, hogy 
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befektetett munkájukért méltányos díjazásban részesüljenek, a nagyközönség számára pedig 
az információhoz és a tudáshoz való hozzáférést. Az Európai Uniónak kiegyensúlyozott 
rendszerre van szüksége, hogy tudásalapú gazdasággá válhasson. A túlzott védelem és az 
aránytalan végrehajtás azt a veszélyt hordozza magában, hogy az egyensúly a fogyasztók és 
az állampolgárok kárára billen meg. Az Európai Uniónak fel kell ismernie a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok kettős szerepét.

Módosítás 16
Matteo Salvini

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 
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. E tekintetben 
hangsúlyozni kell, hogy fontos a 
tagállamok vámhatóságai közötti 
együttműködés és információcsere 
fokozása. 

Or. it

Módosítás 17
Regina Bastos

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 

(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 
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összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot.

összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot, valamint az 
érzékeny ágazatokban, például a 
gyógyszerek és az élelmiszerek 
vonatkozásában, az egészség és a 
biztonság érdekében tett erőfeszítések 
fokozására van szükség.

Or. pt

Indokolás

A gyógyszerek és élelmiszerek hamisítása nemcsak kárt okoz az európai vállalatoknak, hanem 
az európai fogyasztók életét is veszélyezteti, illetve halált is okozhat. Ezért fokozni kell az e 
területeken kifejtett erőfeszítéseket.

Módosítás 18
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatallal és a 
tagállamokkal karöltve alapos elemzést 
kell végeznie a szellemi tulajdon 
megsértéséből eredően a vállalatokra, és 
különösen a kkv-kra gyakorolt hatásokról, 
a különleges igényeiket kielégítő legjobb 
megoldások meghatározása érdekében.

Or. pt

Indokolás

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése káros az innovációs erőfeszítésekre nézve, 
munkahelyek elvesztéséhez vezet, és a vállalatok, de különösen a kkv-k számára súlyos 
problémákat vet fel, ami szükségessé teszi az igényeiket kielégítő és problémáikra adandó 
legjobb megoldások meghatározását. 
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Módosítás 19
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamoknak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 
kapcsolatos összes szükséges 
információhoz való hozzáférés 
megkönnyítése és ésszerűsítése érdekében 
ki kell használniuk a „szolgáltatási” 
irányelv alapján létrehozott egyablakos 
rendszert. 

Or. pt

Indokolás

Az egyablakos ügyintézési pontok használata lehetővé teszi a bürokratikus eljárások 
csökkentését, a módszerek ésszerűsítését, ami hozzájárul a vállalatok költségeinek 
csökkentéséhez.

Módosítás 20
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Parlament a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci 
érvényesítéséről szóló 2010. szeptember 
22-i állásfoglalásában felkérte a 
tagállamokat és a Bizottságot arra, hogy a 
Hivatal és a szellemi tulajdonnal 
foglalkozó nemzeti hivatalok közötti 
együttműködést terjesszék ki a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések elleni 
küzdelemre is.

(10) Az Európai Parlament a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci 
érvényesítéséről szóló 2010. szeptember 
22-i állásfoglalásában felkérte a 
tagállamokat és a Bizottságot arra, hogy a 
Hivatal és a szellemi tulajdonnal 
foglalkozó nemzeti hivatalok közötti 
együttműködést terjesszék ki a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések elleni 
küzdelemre is; javasolja továbbá, hogy a 
Megfigyelőközpont foglalkozzon az 
internetes adatlopás problémájának 
részletes elemzésével, és terjesszen elő 
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javaslatokat a probléma leküzdésére 
vonatkozóan.

Or. pt

Indokolás

Az internetes ipari kémkedés jelensége, valamint az ipari tulajdont képező adatok, főként a 
technikai dokumentációk és forráskódok lopása által jelentett probléma napról napra 
növekszik.

Módosítás 21
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak érdekében, hogy az európai 
vállalatokat segíteni lehessen a szellemi 
tulajdonjogok harmadik országokban 
történő érvényesítésében, valamint hogy a 
hatóságoknak a hamisított áruk európai 
piacra történő behozatala elleni 
küzdelmében kifejtett erőfeszítéseit 
javítani lehessen, a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (BPHH) és az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) közötti 
szoros együttműködésre van szükség.

Or. pt

Indokolás

A belső piacon a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos probléma korrekt kezelése 
érdekében nemcsak az Unió területét, hanem a külső határokon és a harmadik országokban 
uralkodó helyzetet is fontos figyelembe venni; az Európai Külügyi Szolgálat e területen tehát 
fontos szerephez jut. 

Módosítás 22
Rolandas Paksas
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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 a megfelelő és fenntartható 
infrastruktúrát a Megfigyelőközpont 
feladatainak elvégzéséhez annak 
érdekében, hogy a központ az Unió egyik 
kapcsolati pontjává, és a bevált 
gyakorlatok tekintetében nemzetközi 
referenciává váljon.

Or. lt

Módosítás 23
Bernadette Vergnaud

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 

(17) A Hivatalnak egy olyan fórumot kell 
biztosítania, amely összekapcsolja a 
közigazgatási hatóságokat, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
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 
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megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése.

intézkedések révén, a hamisítás 
megelőzését szolgáló technikai ismeretek 
bővítése, valamint a harmadik országokkal 
és a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés fejlesztése.

Or. fr

Módosítás 24
Bernadette Vergnaud

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 
jogosultak, az internetszolgáltatók és a 
fogyasztói szervezetek képviselőit a 
Megfigyelőközpont feladatainak 
meghatározásába. Biztosítani kell azt is, 
hogy a kis- és középvállalkozások 
megfelelően legyenek képviselve.

Or. fr

Módosítás 25
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, valamint a 
különböző civil társadalmi szervezetek, 
köztük a munkáltatói szervezetek, a 
szakszervezetek, a jogvédő szervezetek és a 
fogyasztói szervezetek képviselőit a 
Megfigyelőközpont feladatainak 
meghatározásába. Továbbá biztosítani 
kellene, hogy a kis- és középvállalkozások 
saját jogaikkal kapcsolatosan konkrét 
segítséget és tájékoztatást kapjanak.

Or. lt

Módosítás 26
Zuzana Roithová

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. Biztosítani 
kell azt is, hogy a fogyasztók, a civil 
társadalom és a kis- és középvállalkozások 
egyenlően legyenek képviselve, valamint 
az adatvédelmi hatóságok képviseletét is.

Or. en

Indokolás

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
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measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Módosítás 27
Regina Bastos

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 a hamisított áruknak a 
fogyasztók egészségét és biztonságát 
fenyegető veszélyeivel, valamint a 
hamisításnak és a szerzői jogi 
kalózkodásnak a gazdaságra és a 
társadalomra kifejtett káros hatásaival 
kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányok
folytatásával és fokozásával;

Or. pt

Indokolás

Tekintettel a hamisításnak és a szerzői jogi kalózkodásnak a gazdaságra és a társadalomra 
kifejtett káros hatásaira, e kampányoknak tudatosítaniuk kell az emberekben – és főként a 
fiatal európai fogyasztókban – a szerzői jogokat, valamint a szerzői jogi kalózkodásnak és a 
hamisításnak a foglalkoztatottságra és a növekedésre kifejtett negatív hatását, és ennek 
megfelelően azt, hogy tiszteletben kell tartani a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.

Módosítás 28
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) annak érdekében, hogy ne csak 
ellenőrzések, hanem – például a 
nagyközönség számára elérhető 
videójátékokba épített információk 
segítségével – a tudatosság növelése révén 
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érjünk célt, az állampolgároknak a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatását szolgáló 
források rendelkezésre bocsátása lehetővé 
teszi, hogy gyorsan, közvetlenül és széles 
körben elérhessük az embereket, 
elsősorban a fiatalokat;

Or. nl

Módosítás 29
Bernadette Vergnaud

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 helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket, és 
tiszteletben tartva az alapvető jogokat és 
szabadságokat az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások közös keretszabályozásáról 
szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(„keretirányelv”)1 1. cikke (3a) 
bekezdésének, valamint az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló 2002. március 
7-i 2002/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv („egyetemes 
szolgáltatási” irányelv)2 1. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően;
____________________

1 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
2 HL L 108., 2002.4.24., 51. o.

Or. fr
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Módosítás 30
Zuzana Roithová

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 és előmozdítása, beleértve az e-
kereskedelemmel és az adatvédelemmel 
kapcsolatos uniós vívmányoknak 
megfelelő helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

Or. en

Módosítás 31
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a harmadik országbeli szabadalmi 
hivatalokkal való nemzetközi 
együttműködés erősítése, a 
stratégiafejlesztés és a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmét szolgáló technikák, 
képességek és eszközök fejlesztése.

h) a harmadik országbeli szabadalmi 
hivatalokkal és az érintett nemzetközi 
szervezetekkel való nemzetközi 
együttműködés erősítése, a 
stratégiafejlesztés és a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmét szolgáló technikák, 
képességek és eszközök fejlesztése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Több olyan nemzetközi szervezet van – ilyen például a WIPO –, amelyik kifejezetten a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal, vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének 
kérdéseivel foglalkozik: ilyen az OECD vagy a WTO. Mivel ezek a szervezetek a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének okait és mértékét kutatják, illetve ennek megelőzésével 
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foglalkoznak, ezért e szervezeteket be kellene vonni az együttműködési kezdeményezésekbe.

Módosítás 32
Bernadette Vergnaud

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 sokszínűséghez, a színvonalas 
munkahelyek teremtéséhez és az Unión 
belüli jó minőségű termékek és 
szolgáltatások megteremtéséhez, valamint 
a fogyasztók védelméhez és biztonságához 
történő hozzájárulására vonatkozó 
objektív, összehasonlítható és megbízható 
adatok összegyűjtését, elemzését és 
terjesztését;

Or. fr

Módosítás 33
Regina Bastos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szellemi tulajdonjogok belső piacon 
történő érvényesítéséről szóló 2004/48/EK 
irányelv értékelése a jogok védelme és a 
fogyasztói jogokra gyakorolt hatásai 
szempontjából;

Or. pt
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Indokolás

A jogalkotási intézkedések végrehajtásával kapcsolatos egyértelmű keret kialakítása 
érdekében értékelni kell az irányelv végrehajtását.

Módosítás 34
Bernadette Vergnaud

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, 
koordinálása, tekintetbe véve a pénzügyi 
és humán erőforrások korlátozott voltát;

Or. fr

Módosítás 35
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eseti szakértői találkozók szervezése a 
Hivatal e rendelet szerinti munkájának 
támogatására;

i) eseti szakértői és az összes részt vevő 
felet képviselő találkozók szervezése a 
Hivatal e rendelet szerinti munkájának 
támogatására;

Or. fr

Módosítás 36
Hans-Peter Mayer



PE474.065v01-00 16/20 AM\881189HU.doc

HU

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;

törölve

Or. de

Módosítás 37
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésével kapcsolatos végrehajtási 
intézkedések az innovációra és az 
információs társadalom szolgáltatásainak 
fejlődésére gyakorolt hatásának elemzése 
a 2004/48/EK irányelvben egyértelműen 
előírtak szerint;

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv egyértelműen 
előírja az innovációról szóló irányelv alapos értékelését. Az Európai Bizottság azonban idáig 
nem végzett ilyen értékelést; sőt, a jelenlegi irányelv felülvizsgálatához anélkül fogott hozzá, 
hogy e jogszabályi követelményt teljesítette volna.

Módosítás 38
Zuzana Roithová



AM\881189HU.doc 17/20 PE474.065v01-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pb) a fogyasztókra az online tartalmak 
egységes digitális piaca által gyakorolt 
hatás elemzése.

Or. en

Indokolás

Hasznos lenne, ha a Megfigyelőközpont elemezné, milyen hatással volt az online tartalmak 
egységes digitális piacának hiánya, illetve az a fogyasztók tekintetében milyen kárt okozott.

Módosítás 39
Hans-Peter Mayer

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 magánszféra 
képviselőit, valamint a fogyasztói 
szervezetek és a kis- és középvállalkozások 
képviselőit.

Or. de

Módosítás 40
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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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 
magánszféra és a civil társadalom 
képviselőit.

Or. fr

Módosítás 41
Bernadette Vergnaud

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 különböző 
gazdasági ágazatokat képviselő uniós és 
külső testületek, valamint a civil 
társadalom, elsősorban a fogyasztói 
szervezetek képviselőit hívják meg.

Or. fr

Módosítás 42
Hans-Peter Mayer

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.

törölve

Or. de
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Módosítás 43
Zuzana Roithová

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 civil társadalom, valamint a 
kis- és középvállalkozások és az 
adatvédelmi hatóságok is egyenlően
legyenek képviseltetve a központban.

Or. en

Indokolás

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Módosítás 44
Bernadette Vergnaud

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

Or. fr
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Módosítás 45
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság az értékelő jelentést 
továbbítja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, és konzultációt kezdeményez 
az érintett felekkel a jelentésről.

(4) A Bizottság az értékelő jelentést 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, és konzultációt 
kezdeményez az érintett felekkel a 
jelentésről.

Or. lt

Módosítás 46
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság az értékelő jelentést 
továbbítja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, és konzultációt kezdeményez 
az érintett felekkel a jelentésről.

(4) A Bizottság az értékelő jelentést 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, és konzultációt 
kezdeményez az érintett felekkel a 
jelentésről.

Or. lt


