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47.
felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1);
48.
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az elhízás és az olyan krónikus beteg
ségek, mint például a rák és a cukorbetegség közötti összefüggésekre irányuló kutatásokat, mivel az epide
miológiai kutatásnak azonosítania kell azokat a tényezőket, amelyek a leginkább összefüggésben állnak az
elhízás gyakoriságának növekedésével, úgymint a hatástani alcsoportokban a többváltozós biomarkerek
azonosítását és értékelését, hogy megvilágítsák az elhízáshoz vezető biológiai mechanizmusokat; szorgal
mazza továbbá tanulmányok készítését, amelyek összehasonlítják és értékelik a különböző beavatkozások
hatékonyságát, pszichológiai kutatások bevonásával; felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy
rendszert, amely biztosítja a túlsúly, az elhízás és a kapcsolódó krónikus betegségek megelőzésére, szűrésére
és kezelésére irányuló szolgáltatások minőségét és az azokhoz való hozzáférést;
49.
üdvözli, hogy a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (FP7) egészségnek szentelt
témái közé prioritásként felvették a „cukorbetegség és elhízás” témát;
50.
ösztönözi a hasi elhízással kapcsolatos további tudományos kutatásokat és vizsgálatokat a 7. keret
program keretében;
51.
felszólítja a Bizottságot, hogy Európa-szerte mozdítsák elő a teljes lakosságra és különösen az orvosi
szakközönségre irányuló, a hasi elhízás kockázatának tudatosítását célzó tájékoztató kampányokat;
52.
kéri, hogy a táplálkozást valamennyi európai politikában és választási lehetőségben komolyan vegyék
figyelembe.
*
*

*

53.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a tagjelölt országoknak és az Egészségügyi Világszervezetnek.
(1) HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

Szerzői jogok határokon átnyúló kezelése
P6_TA(2008)0462
Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i jogalkotási állásfoglalása a szerzői és szomszédos
jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről a jogszerű online zeneszolgáltatás terén
(2010/C 8 E/19)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon
átnyúló kezeléséről szóló, 2005. október 18-i 2005/737/EK bizottsági ajánlásra (a továbbiakban: „a
2005. évi ajánlás”) (1),
— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. és 151. cikkére,
— tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának II-77. és II-82. cikkére,
— tekintettel a Lisszaboni Szerződés 97a. cikkére,
(1) HL L 276., 2005.10.21., 54. o.
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— tekintettel a zenei jogokról szóló hatályos nemzetközi megállapodásokra, nevezetesen az 1961. október
26-i, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló
Római Egyezményre, az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményre, a Szellemi
Tulajdon Világszervezetének (WIPO – World Intellectual Property Organization) 1996. december 20-i,
Szerzői Jogi Szerződésére, a WIPO 1996. december 20-i, előadásokról és hangfelvételekről szóló szer
ződésére, valamint az 1994. április 15-i, a szellemi tulajdonjogok kereskedelemi vonatkozásairól (TRIPS)
szóló WTO-megállapodásra,
— tekintettel az Európai Közösségnek a zenei jogokra vonatkozó szerzői és szomszédos jogi joganyagára
(közösségi vívmányok – „acquis communautaire”), nevezetesen a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési
jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló,
2006. december 12-i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), a műholdas műsorsu
gárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok
összehangolásáról szóló 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelvre (2), a szerzői jog és egyes
szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006. december 12-i 2006/116/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvre (3), valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvre (4),
— tekintettel a Bizottság 1995. július 19-i zöld könyvére a szerzői és szomszédos jogokról az információs
társadalomban (COM(1995)0382),
— tekintettel az audiovizuális területen működő előadóművészek védelméről szóló, 2003. május 15-állás
foglalására (5),
— tekintettel a szerzői és szomszédos jogokkal foglalkozó közös jogkezelő szervezetekre irányuló közös
ségi keretről szóló, 2004. január 15-i állásfoglalására (6),
— tekintettel a Bizottság 2004. április 16-i, a szerzői és szomszédos jogok belső piaci kezeléséről szóló
közleményére (COM(2004)0261),
— tekintettel „a Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról: Több kutatás és innováció – Beruházás a
növekedés és a foglalkoztatás érdekében: Közös megközelítés” című 2006. július 5-i állásfoglalására (7),
— tekintettel a Bizottság 2008. január 3-i, a kreatív online tartalom belső piaci helyzetéről szóló közle
ményére (COM(2007)0836),
— tekintettel az interneten való véleménynyilvánítás szabadságáról szóló, 2006. július 6-i állásfoglalá
sára (8),
— tekintettel a Bizottság 2005. október 18-i, a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és
szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló ajánlásáról (2005/737/EC) szóló, 2007.
március 13-i állásfoglalására (9),
— tekintettel a „soft law” eszközök alkalmazásának jogi és szervezeti hatásairól szóló, 2007. szeptember 4-i
állásfoglalására (10),
— tekintettel a 2005. évi ajánlás nyomon követésének eredményeit bemutató összefoglaló jelentésre (11),
— tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,
(1) HL L 376., 2006.12.27., 28. o.
(2) HL L 248., 1993.10.6., 15. o.
(3) HL L 372., 2006.12.27., 12. o.
(4) HL L 167., 2001.6.22., 10. o.
(5) HL C 67. E, 2004.3.17., 293. o.
(6) HL C 92. E, 2004.4.16., 425. o.
(7) HL C 303 E., 2006.12.13., 640. o.
(8) HL C 303 E., 2006.12.13., 879. o.
(9) HL C 301 E., 2007.12.13., 64. o.
(10) HL C 187 E., 2008.7.24., 75. o.
(11) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf.
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A. mivel 2007. március 13-i állásfoglalásában a Parlament felhívta a Bizottságot annak egyértelművé
tételére, hogy a 2005-ös ajánlás kizárólag a zenei felvételek online értékesítésére vonatkozik, és hogy
az érdekelt felekkel való szoros konzultációt követően, mielőbb nyújtson be javaslatot az Európai
Parlament és a Tanács által együttdöntési eljárás keretében meghozandó rugalmas irányelvre, amely
szabályozná a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését a határokon átnyúló online zenei szolgál
tatások terén, figyelemmel a digitális kor sajátosságaira és védelmet nyújtva az európai kulturális sokszí
nűség, a kisebb érdekelt felek és a helyi repertoárok számára az egyenlő bánásmód elve alapján;
B. mivel 2007. március 13-i állásfoglalásában a Parlament hangot adott azon véleményének, hogy a
szerzők és Európa kulturális sokszínűségének érdekeit a legjobban egy tisztességes és átlátható versenyen
alapuló rendszer bevezetése szolgálja, amely nem szorítja le a szerzők bevételeit;
1.
emlékeztet arra, hogy tekintettel a szerzői jogok területi jellegére, a szerzői jogokról szóló 2001/29/EK
irányelv megléte ellenére az online szolgáltatások terén érvényes szerzői és szomszédos jogok közös keze
lése rendkívül összetett feladatot jelent, különösen az európai engedélyek hiányának köszönhetően;
2.
úgy véli, hogy a Bizottság jogalkotásra való hajlandóságának hiánya –, ami azt mutatja, hogy figyelmen
kívül hagyta az Európai Parlament különböző állásfoglalásait – és azon szándéka, hogy az ágazatot ajánlások
útján szabályozza, jogbizonytalanságot eredményezett mind a jogok birtokosai, mind a felhasználók sora
iban, különösen a műsorszórók körében;
3.
hangsúlyozza, hogy a fogyasztói panaszok miatt a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága eljárást
indított a 24 európai jogkezelő szervezetet is tagjai közé soroló CISAC (Szerzői Jogvédő Szervezetek
Nemzetközi Szövetsége) ellen; leszögezi, hogy az erre vonatkozó határozattal eleve meggátolják az érintett
feleket abban, hogy közösen megfelelő megoldásokat találjanak (pl. egy európai szintű rendszer kidolgozása
a jogok megvásárlására), szabad utat engedve egy, a globális repertoárhoz tartozó kiadókhoz kizárólagos
megállapodások révén kapcsolódó néhány nagy jogkezelő társaságokból álló oligopóliumnak; úgy véli, hogy
ennek eredményeképpen szűkülni fog a választék és kihalnak a kisebb jogkezelő szervezetek, a kisebbségi
kultúrák kárára;
4.
úgy véli, hogy a 2005-ös ajánlás nyomon követésének eredményeit bemutató jelentés nem tükrözi
pontosan a kialakult helyzetet, és nincs tekintettel az Európai Parlament 2007. március 13-i állásfoglalására;
5.
úgy véli, ez a helyzet is azt mutatja, hogy a Bizottság úgy döntött, figyelmen kívül hagyja az Európai
Parlament figyelmeztetéseit, különösen a 2007. március 13-i állásfoglalásában foglaltakat, amelyben konkrét
javaslatokat is megfogalmazott a szabályozott verseny, valamint az Európai Unió kisebbségi kultúráinak
védelme és támogatása tekintetében;
6.
felszólítja a Bizottságot, hogy a Parlamentet, mint társ-jogalkotót ténylegesen vonja be a kreatív online
tartalmakra vonatkozó kezdeményezés alakításába;
7.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.

