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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

javasolja a Bizottság számára, hogy:

1. mozdítsa elő a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó EU-szintű engedélyek 
hozzáférhetőségét;

2. vegye fontolóra a szellemi tulajdonjogok belső piaca irányába tett lépésként az eredeti 
nyelven alapuló engedélyeket, lehetővé téve, hogy egy adott nyelvű mű engedélybirtokosa 
azon a nyelven terjessze azt az egész EU-ban;

3. mozdítsa elő az interoperabilitást és a technológiai semlegességet, lehetővé téve a szellemi 
tulajdonjogok által lefedett tartalmak felhasznált technológiától és formátumtól független 
terjesztését, valamint a tartalmak különböző formátumok közötti konvertibilitását;

4. tartsa meg a szellemi tulajdonjogok erős védelmét, egyben könnyítse meg a művek 
jogszerű felhasználását könnyen hozzáférhető, egyablakos, EU-szintű engedélyezési 
lehetőségek segítségével, a szellemi tulajdonjogok birtokosaira vonatkozó átláthatóság 
mellett;

5. vegyen fontolóra tényleges szankciókat megakadályozandó a szerzői jogok megsértését és 
megelőzendő a jogtulajdonosoknak ennek következtében okozott károkat, ragaszkodva 
ugyanakkor ahhoz az elvhez, hogy például a hírközlési szolgáltatók csak közvetítőként 
működnek, és mint ilyenek nem felelősek a szolgáltatásaik során vagy révén fellépő 
jogsértésért;

6. használja ki teljes mértékben a verseny- és kereskedelmi jog értelmében rendelkezésre 
álló szankciókat, ha szükséges;

7. foglalja bele, szükség szerint, az összes hatásvizsgálatba a szellemi tulajdonjoghoz 
kapcsolódó hatások értékelését, nevezetesen a kis- és középvállalkozások vonatkozásában;

8. járuljon hozzá a hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó európai 
megfigyelőközpont révén közös standard eljárások és kritériumok kidolgozásához, hogy 
megbízható és összehasonlítható adatokat lehessen felmutatni a hamisítás és a szerzői jogi 
kalózkodás előfordulásáról és értékéről a különböző ágazatokban.


