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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

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;

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.


