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Módosítás 1
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására;

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására; 
sajnálatosnak tartja azonban, hogy az 
Európai Bizottság titokban tárgyalt a 
megállapodásról anélkül, hogy bevonta 
volna az Európai Parlamentet, illetve 
megfelelő információkkal látta volna el;

Or. en

Módosítás 2
Corinne Lepage

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására;

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására;
sajnálatosnak tartja azonban, hogy a 
Tanács és a Bizottság nem vonta be kellő 
mértékben a Parlamentet a tárgyalási 
megbízás meghatározásába, és nem 
biztosított megfelelő átláthatóságot a 
tárgyalások során;

Or. en
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Módosítás 3
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására;

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására, 
sajnálatosnak tartja azonban, hogy nem 
sikerült megtalálni a helyes egyensúlyt a 
magánélethez és az adatvédelemhez való 
jog tekintetében; kétségbe vonja az ACTA 
hasznosságát a kevés számú aláíró miatt;

Or. en

Módosítás 4
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására;

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására, 
sajnálatosnak tartja azonban, hogy nem 
sikerült megtalálni a helyes egyensúlyt a 
magánélethez és az adatvédelemhez való 
jog tekintetében; kétségbe vonja az ACTA 
hasznosságát a kevés számú aláíró miatt;

Or. en

Módosítás 5
Adam Gierek
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Véleménytervezet
Rövid indokolás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására;

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a 
hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) tárgyalópartnerei 
tűztek ki a hamisított árukkal való 
kereskedelem visszaszorítására, különösen 
az Unió határainál;

Or. en

Módosítás 6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. támogatja a nemzetközi 
megállapodásokat, amelyek megerősítik a 
szellemi tulajdonjogok tiszteletben 
tartását, figyelembe véve ennek 
jelentőségét az Unió gazdasága és 
munkaerőpiaca szempontjából, mivel a 
legújabb OECD-tanulmányok1 becslése 
szerint a nemzetközi kalózkodás és 
hamisítás évente 150 milliárd euró 
értékben valósul meg;
__________________
1 OECD-tanulmány: Magnitude of 
counterfeiting and piracy of Tangible 
products (A materiális javakkal 
kapcsolatos hamisítás és kalózkodás 
nagyságrendje) – 2009. novemberi 
aktualizált változat, 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/4408
8872.pdf.

Or. en
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Módosítás 7
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az információs 
társadalomban a szerzői jogokra 
vonatkozó uniós jogszabály az egyik 
leginkább naprakész jogi aktus, és 
mindenben megfelel a vonatkozó 
nemzetközi szerzői jogi 
megállapodásoknak;

Or. ro

Módosítás 8
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében;

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében, valamint 
elfogadhatatlan nemkívánatos hatásai 
lehetnek az egyének alapvető jogaira 
nézve, ha a rendelkezéseit nem hajtják 
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végre pontosan; kétli, hogy az ACTA e 
tekintetben megfelelő biztosítékokat nyújt, 
úgymint kellő jogi védelem, tisztességes 
eljárás és az ártatlanság vélelmének elve;

Or. en

Módosítás 9
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében;

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében, valamint 
elfogadhatatlan nemkívánatos hatásai 
lehetnek az egyének alapvető jogaira 
nézve, ha a rendelkezéseit nem hajtják 
végre pontosan; kétli, hogy az ACTA e 
tekintetben megfelelő biztosítékokat nyújt, 
úgymint kellő jogi védelem, tisztességes 
eljárás és az ártatlanság vélelmének elve;

Or. en

Módosítás 10
Corinne Lepage

Véleménytervezet
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Rövid indokolás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében;

2. észrevételezi, hogy helytelen, hogy az 
ACTA túl sokféle szellemi tulajdonjogot 
von ugyanazon védelem alá, ezáltal 
ugyanúgy kezeli a fizikai árukat és a 
digitális szolgáltatásokat; aggódik amiatt, 
hogy nincsenek definiálva a fő fogalmak, 
amelyeken az ACTA érvényesítési 
mechanizmusai nyugszanak; attól tart, 
hogy ez jogbizonytalanságot szül az 
európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében;

Or. en

Módosítás 11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében;

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és elfogadja azt a 
szempontot, hogy átfogóbb végrehajtási 
eszközök jobban kielégíthetnék az egyes 
ágazatok egyedi igényeit; elismeri az azzal 
kapcsolatos aggályt, hogy előfordulhat, 
hogy az ACTA érvényesítési 
mechanizmusainak alapjául szolgáló fő 
fogalmak bizonyos meghatározásai nem 
elég egyértelműek, ami
jogbizonytalanságot idézhet elő az európai 
vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
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internetszolgáltatók körében;

Or. en

Módosítás 12
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében;

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében; azt is 
észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
igényt tart a művészi alkotás ösztönzésére 
és a művészek érdekének védelmére, a 
művészek közössége rendkívül 
megosztottnak tűnik e megállapodás 
lehetőségei és potenciális előnyei 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 13
Adam Gierek

Véleménytervezet
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Rövid indokolás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében;

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a 
szerzői jogokkal és védjegyekkel 
kapcsolatos jogsértések egyaránt az ACTA 
hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, 
mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási 
eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az 
egyes ágazatok egyedi igényeit; aggódik 
amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő 
fogalmak, amelyeken az ACTA 
érvényesítési mechanizmusai nyugszanak, ; 
attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül 
az európai vállalatok és különösen a kis- és 
középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az 
internetszolgáltatók körében, főleg ami a 
számítógépes programok szerzői jogát és 
lajstromozásukat illeti;

Or. en

Módosítás 14
Ivailo Kalfin

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálatosnak tartja, hogy az ACTA 
megfogalmazására nem kellő 
átláthatóság, az érdekeltek véleményének 
figyelmen kívül hagyásával és a legitim 
nemzetközi szervek mellőzésével került 
sor, aminek következtében sok a szerkezeti 
hiányosság a szövegben, és ami 
ellentétben áll az internet világában bevált 
gyakorlatokkal és alapelvekkel;

Or. en
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Módosítás 15
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. észrevételezi, hogy az ACTA elvágná 
annak lehetőségét, hogy az Európai 
Parlament módosíthassa az Unió szellemi 
tulajdonjogokról szóló jogszabályait; úgy 
gondolja, hogy egy ilyen megállapodás 
megkötése előtt az Uniónak először a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
szóló irányelvet (IPRED) kellene 
felülvizsgálnia és az uniós jogot az 
internetes környezethez kellene igazítania;

Or. en

Módosítás 16
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul; 
e vonatkozásban az innováció a 
leghasznosabb uniós eszköz, és így ennek 
kell alapul szolgálnia egy átfogó 
megközelítés kialakításához egy 
kiegyensúlyozott és általános modell 
megvalósítása érdekében, amely 
tiszteletben tartja az alkotók és 
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jogtulajdonosok jogait és tisztességes 
díjazását, valamint a felhasználók és 
polgárok kulturális tartalomhoz és 
javakhoz való felhasználóbarát 
hozzáférését is;

Or. en

Módosítás 17
Adam Gierek

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

3. észrevételezi, hogy az ACTA-
megállapodás 27. cikke ellentétes egyrészt 
az Európai Parlament digitális 
menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innováció 
fejlesztésében, másrészt azzal a 
célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és valamennyi 
felhasználó online digitális piachoz való 
hozzáférésének ösztönzésére irányul;

Or. en

Módosítás 18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 

3. üdvözli az ACTA arra irányuló 
célkitűzését, hogy megerősítse az uniós 
iparágakat; elismeri az ACTA digitális 
környezettel kapcsolatos jogérvényesítési 
intézkedéseivel kapcsolatos aggályokat, és 
emlékeztet egyrészt az Európai Parlament 
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másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésére, azaz arra, hogy Európa élen 
járjon az internetes innovációban, másrészt 
azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

Or. en

Módosítás 19
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
aláírásával az Európai Bizottság
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

Or. en

Módosítás 20
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
aláírásával az Európai Bizottság
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
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célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

Or. en

Módosítás 21
Corinne Lepage

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

3. helyteleníti, hogy miközben az ACTA 
célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament 
digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa 
élen járjon az internetes innovációban, 
másrészt azzal a célkitűzéssel is, mely a 
hálózatsemlegességnek és a kis-és 
középvállalkozások online digitális piachoz 
való hozzáférésének ösztönzésére irányul;

Or. en

Módosítás 22
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének mértékére 
vonatkozó adatok ellentmondásosak, 
hiányosak, elégtelenek és szórványosak, és 
hogy minden további jogalkotási 

4. emlékeztet arra, hogy a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének mértékére 
vonatkozó adatok ellentmondásosak, 
hiányosak, elégtelenek és szórványosak, és 
hogy minden további jogalkotási 
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javaslathoz tárgyilagos és független 
hatástanulmány szükséges;

javaslathoz tárgyilagos és független 
hatástanulmány szükséges; kiemeli, hogy 
az ACTA-ban előírt rendelkezések 
hátrányosan befolyásolhatják az EU 2020 
célkitűzéseinek elérését, és különösen a 
nyitottság előmozdítására és Európa 
kreatív potenciáljának az EU 2020 
„Innovatív Unió” kiemelt 
kezdeményezésének keretében történő 
kiaknázására vonatkozó felhívást;

Or. en

Módosítás 23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének mértékére 
vonatkozó adatok ellentmondásosak, 
hiányosak, elégtelenek és szórványosak, és 
hogy minden további jogalkotási 
javaslathoz tárgyilagos és független 
hatástanulmány szükséges;

4. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
szokásos éves jelentései bizonyítják, hogy 
folyamatosan emelkedik azon elkobzott 
áruk száma, amelyeknél felmerül a 
szellemi tulajdonjogok megsértésének 
gyanúja – 2009-ben 43 500 ilyen eset 
fordult elő, 2010-ben már közel 80 0001; 
elfogadja azonban az azzal kapcsolatos 
aggályt, hogy a szellemi tulajdonjogok 
megsértésének mértékére vonatkozó adatok 
hiányosak és szórványosak; támogatja a
jogalkotási javaslatokra vonatkozó
tárgyilagos és független 
hatástanulmányokat;
__________________
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/customs/customs_controls/counterfeit_p
iracy/statistics/statistics_2010.pdf.

Or. en
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Módosítás 24
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének jellegét 
tárgyalva az Európai Parlament kiemelte 
az arányosság elvének fontosságát1; ezért 
aggasztja az a tény, hogy az ACTA nem 
tesz különbséget a kereskedelmi 
nagyságrendű jogsértések és a 
magánfelhasználók által személyes 
célokból és nem haszonszerzés céljából 
elkövetett jogsértések között; úgy gondolja 
továbbá, hogy az ACTA elvágná annak 
lehetőségét, hogy az Európai Parlament a 
jövőben módosíthassa az Unió szellemi 
tulajdonjogokról szóló jogszabályait, 
miközben a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló irányelv (IPRED) 
felülvizsgálata az elkövetkező hónapokban 
várható;
__________________
1 IPRED2 – Első olvasat az EP-ben, 2007. 
április, 2. cikk, b) pont.

Or. en

Módosítás 25
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. komoly aggályait fejezi ki a szerzői 
jogok online érvényesítése, különösen a 
büntetőjogi szankcióknak kötelező 
biztosítékok egyéni felhasználók számára 
történő elengedhetetlen biztosítása nélküli 



AM\900499HU.doc 17/24 PE487.983v01-00

HU

alkalmazására vonatkozó kötelezettség 
miatt, valamint a kifejezések pontatlan 
meghatározása miatt, különös tekintettel a 
„kereskedelmi cél” fogalmára. Az 
országok például a 14. cikk 2. pontjában 
egyetértenek abban, hogy „A felek 
kizárhatják [...] hatálya alól az 
utasforgalomban, az utasok személyes 
poggyászában nem kereskedelmi céllal 
behozott kis mennyiségű árukat”, ami azt 
is jelenti, hogy a felek dönthetnek úgy, 
hogy nem zárják ki az ilyen, kis 
mennyiségű árukat, súlyos aggályokat 
felvetve az áruk és személyek Unión belüli 
szabad mozgásának lehetséges megsértése 
miatt;

Or. en

Módosítás 26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kihangsúlyozza, hogy védelmezni és 
biztosítani kell a szabad és nyílt internetet, 
valamint védeni kell a szellemi 
tulajdonjogokat; kiemeli, hogy nincs 
ellentmondás a tulajdonjogok és az 
információszabadság között, függetlenül 
attól, hogy online vagy offline 
környezetről van szó;

Or. en

Módosítás 27
Corinne Lepage

Véleménytervezet
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Rövid indokolás – 4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kétségét fejezi ki az ACTA 
hatékonyságával kapcsolatban, tekintettel 
arra, hogy azon országok, ahonnan a 
legtöbb hamisított áru származik, nem 
részes felei a megállapodásnak;

Or. en

Módosítás 28
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. aggódik a 27. cikk rendelkezései miatt, 
amelynek 1. pontja „a jogsértések 
eredményes megelőzésére […] szolgáló 
jogorvoslatot” tesz lehetővé anélkül, hogy 
meghatározná ezeket az intézkedéseket, 
míg a 4. pont előírja, hogy az aláíró felek 
felhatalmazhatják illetékes hatóságaikat 
arra, hogy „kötelezzék az 
internetszolgáltatót, hogy haladéktalanul 
bocsásson a jogtulajdonos rendelkezésére 
olyan információkat, amelyek elegendőek 
a feltételezhetően jogsértés céljából 
fenntartott felhasználói fiókot használó 
előfizető azonosítására”;

Or. ro

Módosítás 29
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
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Rövid indokolás – 4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felszólítja a Bizottságot, hogy készítse 
elő a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló irányelv arányos és 
kiegyensúlyozott felülvizsgálatát, valamint 
vizsgálja meg a felhasználói jogok 
megerősítésének előnyeit, és a szerzői 
jogok megsértésére vonatkozó tárgyilagos 
adatokra támaszkodjon, amelyeket a 
Bizottság által létrehozott, a hamisítás és a 
kalózkodás európai 
megfigyelőközpontjának kell 
szolgáltatnia;

Or. en

Módosítás 30
Corinne Lepage

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. aggódik amiatt, hogy az ACTA szövege 
nem biztosít egészséges egyensúlyt a 
szellemi tulajdonjog és a vállalkozás 
szabadságának védelme között, a 
személyes adatok védelméhez való jog és 
az információk fogadásának és közlésének 
szabadsága között, melynek 
szükségességét az Európai Unió Bírósága 
egy közelmúltbeli ítéletében kimondta;

5. nagyon aggódik amiatt, hogy az ACTA 
szövege nem biztosít egészséges 
egyensúlyt a szellemi tulajdonjog és a 
vállalkozás szabadságának védelme között, 
a személyes adatok védelméhez való jog és 
az információk fogadásának és közlésének 
szabadsága között, melynek 
szükségességét az Európai Unió Bírósága 
egy közelmúltbeli ítéletében kimondta;

Or. en

Módosítás 31
Jens Rohde, Daniel Caspary

Véleménytervezet
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Rövid indokolás – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. aggódik amiatt, hogy az ACTA szövege 
nem biztosít egészséges egyensúlyt a 
szellemi tulajdonjog és a vállalkozás 
szabadságának védelme között, a 
személyes adatok védelméhez való jog és 
az információk fogadásának és közlésének 
szabadsága között, melynek 
szükségességét az Európai Unió Bírósága 
egy közelmúltbeli ítéletében kimondta;

5. úgy gondolja, hogy előfordulhat, hogy 
az ACTA-ban foglalt, az alapvető 
jogoknak az aláírók általi védelmére 
vonatkozó, bizonyos kifejezett 
kötelezettségek nem kaptak kellő 
hangsúlyt, elismeri az azzal kapcsolatos 
aggályt, hogy úgy tűnhet, hogy az ACTA 
szövege befolyásolja az egyensúlyt a 
szellemi tulajdonjog és a vállalkozás 
szabadságának védelme között, a 
személyes adatok védelméhez való jog és 
az információk fogadásának és közlésének 
szabadsága között, melynek 
szükségességét az Európai Unió Bírósága 
egy közelmúltbeli ítéletében kimondta;

Or. en

Módosítás 32
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli az ACTA szövegében foglalt 
biztosítékokat, amelyek megkövetelik, 
hogy az ACTA által előírt eljárásokat 
„úgy kell alkalmazni, hogy azok a 
törvényes tevékenységet, többek között az 
elektronikus kereskedelmet ne 
akadályozzák, és – a felek nemzeti 
szabályozásával összhangban –
tiszteletben tartsák az olyan alapelveket, 
mint a szólásszabadság, a méltányos 
eljárás és az adatvédelem”; emlékeztet 
arra, hogy az Európai Parlament Jogi 
Szolgálatának SJ-0661/11. sz. véleménye 
azt a következtetést vonja le, hogy az 
ACTA nem ír elő az alapvető jogokkal és 
a meglévő uniós vívmányokkal 
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összeegyeztethetetlen kötelezettségeket, 
illetve olyanokat, amelyek új uniós 
jogalkotási aktusok bevezetését vagy a 
meglévők módosítását teszik szükségessé;

Or. en

Módosítás 33
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy gondolja, hogy minden olyan 
intézkedés, amely az internetfelhasználók 
viselkedésmódjának és az elektronikus 
kommunikációnak nagyarányú 
felügyeletét vonhatná maga után a kisebb 
nagyságrendű, nem haszonszerzés 
céljából történő jogsértéshez viszonyítva, 
aránytalan lenne és sértené az Európai 
Unió Alapjogi Chartáját;

Or. en

Módosítás 34
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy gondolja, hogy minden olyan 
intézkedés, amely az internetfelhasználók 
viselkedésmódjának és az elektronikus 
kommunikációnak nagyarányú 
felügyeletét vonhatná maga után a kisebb 
nagyságrendű, nem haszonszerzés 
céljából történő jogsértéshez viszonyítva, 
aránytalan lenne és sértené az Európai 
Unió Alapjogi Chartáját;
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Or. en

Módosítás 35
Corinne Lepage

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggasztja az azzal kapcsolatos 
bizonytalanság, hogy a Bizottság és az 
uniós tagállamok hogyan fogják 
végrehajtani az ACTA-t;

Or. en

Módosítás 36
Corinne Lepage

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggódik az ACTA-nak az uniós joggal 
és az Unió alapvető jogaival való 
összeegyeztethetősége, és a legitim 
generikus gyógyszerekhez való hozzáférés 
miatt;

Or. en

Módosítás 37
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a hamisított áruk 
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forgalmazásának visszaszorítása nem 
történhet az európai polgárok alapvető 
jogai tiszteletben tartásának 
kockáztatásával;

Or. ro

Módosítás 38
Ivailo Kalfin

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. tudomásul veszi az európai 
adatvédelmi biztos által az 
adatvédelemmel és az alapvető jogok 
védelmével kapcsolatban kifejezett 
aggályokat; észrevételezi továbbá, hogy az 
ACTA rendelkezéseinek pontatlansága 
rendkívül nyugtalanító és elfogadhatatlan
nemkívánatos hatásokat idézhet elő az 
egyének alapvető jogai tekintetében, 
különösen a kibertérben;

Or. en

Módosítás 39
Giles Chichester

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emiatt a bizottság kénytelen arra kérni a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, 
hogy ne adja egyetértését a 
megállapodáshoz.

6. emiatt a bizottság kénytelen arra kérni a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, 
hogy a Bíróság ítéletének meghozataláig 
függessze fel a javaslattal kapcsolatos 
munkáját.

Or. en
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Módosítás 40
Daniel Caspary

Véleménytervezet
Rövid indokolás – 6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emiatt a bizottság kénytelen arra kérni a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, 
hogy ne adja egyetértését a 
megállapodáshoz.

6. emiatt a bizottság kénytelen arra kérni a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, 
hogy a megállapodás értékelése során 
vegye figyelembe a fent említett 
aggályokat.

Or. en

Módosítás 41
Daniel Caspary

Véleménytervezet
Egyetlen bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a Parlamentnek, hogy ne adja 
meg egyetértését.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
a megállapodás értékelése során vegye 
figyelembe a fent említett aggályokat.

Or. en


