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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Jogi Bizottság részére

az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésről
(2008/2121(INI))

A vélemény előadója: Janelly Fourtou
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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. emlékeztet rá, hogy a szerzői és szomszédos jogok védelme az információs társadalom 
keretében fontos elem a belső piac gazdasági életének fejlődése érdekében;

2. megállapítja, hogy a 2001/29/EK irányelv 5., 6. és 8. cikkének végrehajtásával 
kapcsolatos első jelentés a tagállamok általi késői átültetés miatt nem tesz lehetővé alapos 
értékelést;

3. kéri, hogy a Bizottság szánjon több időt az átültetési intézkedések és a jövőbeni ítélkezési 
gyakorlat részletesebb összegzésére;

4. úgy véli, hogy ezt az irányelvet szélesebb körben kell alkalmazni, és az irányelvnek 
figyelembe kellene vennie a belső piacon az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 
2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 és a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2 elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezéseit, valamint a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i európai parlamenti és tanácsi irányelv3 adatvédelmi 
rendelkezéseit; 

5. támogatja egy, a választottbírói eljáráson, a közvetítésen és a digitális világ különféle 
szereplőinek önszabályozásán alapuló rendszer kialakítását;

6. úgy véli, hogy az oktatás és a tudatos hozzáállás alapvető fontosságúak, ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon a digitális jogok kezelésére szolgáló rendszerek 
átláthatóságáról és együttműködtethetőségéről.

                                               
1 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
2 HL L 157., 2004.4.30., 45. o.
3 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
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