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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bíróság C-176/03. számú ügyben nemrégiben hozott ítéletét követően a Bizottság 
a Szerződés 95. cikke alapján irányelvet javasol a szellemi tulajdonjogok érvényesítését 
biztosító büntetőjogi intézkedésekről. 

A Jogi Bizottság illetékességének sérelme nélkül érdemes megjegyezni, hogy komoly 
kétségek merültek fel az ítélet Európai Bizottság általi, a COM(2005)0583 közleményben 
kifejtett átfogó értelmezését, és ennélfogva a javaslat jogalapját illetően.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban a fő 
pontok a következők:
a) az irányelv hatálya;
b) a „kereskedelmi nagyságrend (üzletszerűség)” meghatározása;
(c) a „szellemi tulajdonjog szándékos megsértésének” meghatározása;
d) a bűnsegély és a felbujtás bűncselekménynek minősítése;
e) közös nyomozócsoportok;
f) alapvető jogok.

Hatály

E jogalkotási aktus hatályát úgy kell meghatározni, hogy képes legyen kezelni a 
termékhamisítást és a szerzői jogok megsértését, különösen a zeneiparban, a luxuscikkek 
területén, a ruhaiparban és a kapcsolódó ágazatokban. Súlyos aggodalmak merülnek fel 
azonban az irányelv lehetséges hatásai vonatkozásában, amikor a termékhamisítás és a 
szellemi tulajdonjogok megsértése elleni intézkedéseket  a szellemi tulajdon valamennyi 
formájára alkalmazandókként általánosítják. Hangsúlyozni kell, hogy a szellemi 
tulajdonjogok megsértése jellegében és az elkövetés módjában eltérő lehet, vagyis a szellemi 
tulajdonjogok megsértése elleni intézkedéseknek is eltérőeknek kell lenniük. Különbség van a 
szabadalmi jogok szokásos üzleti tevékenység során való megsértése, például a termékek 
jogszerű fejlesztése és a csalárd és megfontolt szándékkal elkövetett hamisítás és szerzői 
jogsértések között. A szabadalmi jogok megsértése polgári eljárás során orvosolható, és a 
szabadalmi jogok megsértésével vádlottakat nem szabad a szerzői jogi kalózkodással és 
hamisítókkal egy kalap alá venni. Egy vállalatnál szükség lehet a szabadalom szándékos 
megsértésére, hogy bebizonyítsák, az adott szabadalom nem érvényes, és ez hozzájárul az 
innovációhoz. Ebben az összefüggésben a jogsértésnek továbbra is polgári ügynek kellene 
maradnia, hacsak a jogsértés nem jelent súlyos fenyegetést a közegészségügyre vagy a 
közbiztonságra.

Kereskedelmi nagyságrend (üzletszerűség)

A kereskedelmi nagyságrendre való hivatkozást a TRIPS-megállapodás vezette be, de nem 
határozta meg. A TRIPS-megállapodás nyelvezete és a kifejezés egész megállapodáson 
végigvonuló használata segít a fogalom értelmezésében. Olyan haszonszerzési céllal történő 
jogsértésre utal, amely jelentős közvetlen veszteséget okoz a szellemi tulajdonjog 
jogosultjának; a jogszerűen beszerzett tartalom egyének közötti térítésmentes cseréjét ki kell 
zárni az irányelv alkalmazási köréből.
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Mivel a jogalkotási javaslat csak a kereskedelmi nagyságrendű (üzletszerű) jogsértést kívánja 
büntetni, a jogbizonytalanság elkerülése érdekében fontos ezt egyértelműen definiálni. E 
területen nem hagyatkozhatunk a tagállamok gyakorlatára, mivel az tagállamonként eltérő.

A szellemi tulajdonjogok szándékos megsértése

Csak a tudatos és szándékosan elkövetett jogsértéseket lenne szabad büntetőjogi 
intézkedésekkel büntetni: csak azokban az esetekben, amikor az elkövető tudatában van 
annak, hogy szellemi tulajdonjogot sért, és ezt előre megfontolt szándékkal követi el. 
Megkülönböztetést kell tenni, és a jogsértést nem szabad szándékosnak tekinteni csak azért, 
mert olyan szándékos tevékenység része mint például a zenehallgatás vagy a filmnézés. 

Bűnsegély és felbujtás

Fontos különbséget tenni a szabadalmi jogok szokásos üzleti tevékenység során való 
megsértése (például a termékek jogszerű fejlesztése), valamint a csalárd és megfontolt 
szándékkal elkövetett hamisítás és szerzői jogsértések között, amelyet gyakran 
bűnszövetkezetek követnek el. A bűnsegélyre és a felbujtásra vonatkozó büntetőjogi 
szankciókat a legsúlyosabb bűncselekmények számára kell fenntartani; a szellemi 
tulajdonjogok megsértése esetén aránytalan a bűnsegély és a felbujtás büntetése.
Az Alapjogi Charta minden pontját tiszteletben kell tartani, különösen a 49. cikk (3) 

bekezdését, amely kimondja, hogy „a büntetések súlyossága nem lehet aránytalan a 
bűncselekményhez mérten”.

Közös nyomozócsoportok

A javaslat 7. cikke engedélyezi a szakértők és a szellemi tulajdonjog jogosultja képviselőinek 
részvételét a nyomozásban. Bár a szellemi tulajdonjog jogosultja tudja valóban kétséget 
kizáróan azonosítani áruit és termékeit, e tekintetben óvatosan kell eljárni. 

Először is, mivel a szellemi tulajdonjog jogosultja engedélyezi vagy tiltja meg szellemi 
terméke használatát, és mivel a szellemi tulajdonjog jogosultját védelem illeti meg, csak 
megfelelő engedéllyel és megbízással rendelkező képviselő tudja a nyomozócsoportot 
segíteni. Másodszor, a szellemi tulajdonjog jogosultja vagy képviselője által nyújtott 
támogatásnak korlátozottnak kell lennie a büntetőjogi eljárás „privatizálásának” elkerülése 
érdekében; a szellemi tulajdonjog jogosultja nagyobb fokú vagy aktívabb részvétele 
kockázatot jelentene a méltányos és pártatlan nyomozás és büntetőeljárás tekintetében.

Alapvető jogok

Az Alapjogi Charta valamennyi pontját tiszteletben kell tartani a bűncselekmények és a 
szankciók meghatározásánál, valamint a nyomozás és a bírósági eljárás során. Különös 
figyelmet kell fordítani a Charta alábbi cikkeire: az adatvédelemről szóló 8. cikk; a 
tisztességes eljáráshoz való jogról szóló 47. cikk; és a bűncselekmények és büntetések 
törvényességének és arányosságának elveiről szóló 49. cikk.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottság mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában lefektetett jogokat tiszteletben 
kell tartani a bűncselekmények és a 
büntetések meghatározásánál, valamint a 
nyomozás és a bírósági eljárás során.

Módosítás: 2
1. cikk (1) bekezdés

Ezen irányelv megállapítja a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének 
biztosításához szükséges büntetőjogi 
intézkedéseket.

Ezen irányelv megállapítja a szellemi 
tulajdonjogok kereskedelmi nagyságrendű 
szándékos megsértése elleni küzdelemhez és 
az ettől való elrettentéshez szükséges 
büntetőjogi intézkedéseket.

Módosítás: 3
1. cikk (2) bekezdés

Ezek az intézkedések a közösségi és/vagy a 
tagállamok nemzeti jogszabályai által 
biztosított szellemi tulajdonjogokra
alkalmazandók.

Uniós szinten harmonizálja ezeket a 
büntetőjogi intézkedéseket, ahol erre 
szükség van a szellemi tulajdonjogok 
bűnszövetkezetek által elkövetett szándékos 
megsértése elleni küzdelemhez, illetve ha 
ezek egészségügyi vagy biztonsági 
kockázatot jelentenek.

Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja a TRIPS-megállapodás szövegét (61. cikk), amelyen a javaslat 
alapul. Különbség van a szabadalmi jogok szokásos üzleti tevékenység során való megsértése, 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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például a termékek jogszerű fejlesztése és a csalárd és megfontolt szándékkal elkövetett 
hamisítás és szerzői jogsértések között. A szabadalmi jogok megsértése polgári eljárás során 
orvosolható, és a szabadalmi jogok megsértésével vádlottakat nem szabad a szerzői jogi 
kalózkodással és hamisítókkal egy kalap alá venni. Szabadalmi jogsértések esetében ez 
beavatkozást jelentene a tagállamok polgári jogi rendszerébe.

Módosítás: 4
1. cikk (2a) bekezdés (új)

Az irányelv intézkedései csak a szándékos 
védjegyhamisítások és szerzőijog-sértések 
esetén alkalmazandók, a tagállamokban 
már meglévő intézkedések sérelme nélkül.

Indokolás

Különbség van a szabadalmi jogok szokásos üzleti tevékenység során való megsértése, 
például a termékek jogszerű fejlesztése és a csalárd és megfontolt szándékkal elkövetett 
hamisítás és szerzői jogsértések között. A szabadalmi jogok megsértése polgári eljárás során 
orvosolható, és a szabadalmi jogok megsértésével vádlottakat nem szabad a szerzői jogi 
kalózkodással és hamisítókkal egy kalap alá venni. Szabadalmi jogsértések esetében ez 
beavatkozást jelentene a tagállamok polgári jogi rendszerébe.

Módosítás: 5
1. cikk (2b) bekezdés (új)

A jogszerűen beszerzett tartalom egyének 
közötti térítésmentes cseréje ki van zárva az 
irányelv alkalmazási köréből.

Indokolás

A javaslat csak a kereskedelmi nagyságrendű (üzletszerű) jogsértést kívánja büntetni (3. cikk).

Módosítás: 6
1. cikk (1a) bekezdés (új)

Jelen irányelvben a „kereskedelmi 
nagyságrendű (üzletszerű) jogsértés”a 
szellemi tulajdonjog olyan haszonszerzési 
céllal történő megsértését jelenti, amely 
jelentős közvetlen veszteséget okoz az adott 
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szellemi tulajdonjog jogosultjának. 

Indokolás
Bár a javaslat csak a kereskedelmi nagyságrendű (üzletszerű) jogsértést kívánja büntetni (3. 
cikk), ez a fogalom nincs definiálva; a bizonytalan jogi helyzet elkerülése végett egyértelmű 
meghatározást kell megadni. Bár a TRIPS-megállapodás nem határozza meg, mit ért 
„kereskedelmi nagyságrend” alatt, e kifejezés a megállapodás egész szövegén végigvonul, és 
a TRIPS tárgyalási folyamatának elemzése egyértelművé teszi a meghatározást.

Módosítás: 7
1. cikk (1b) bekezdés (új)

Jelen irányelvben „a szellemi tulajdonjog 
szándékos megsértése” az adott tulajdonjog 
megfontolt szándékkal elkövetett, tudatos 
megsértését jelenti.

Módosítás: 8
3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog bármilyen, üzletszerűen 
elkövetett szándékos megsértését vagy arra 
irányuló kísérletet, bűnsegélyt és felbujtást
bűncselekménynek minősítenek.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjog üzletszerűen elkövetett 
szándékos megsértését bűncselekménynek 
minősítsék.

Indokolás

A bűnsegélyre és a felbujtásra vonatkozó büntetőjogi szankciókat a legsúlyosabb 
bűncselekmények számára kell fenntartani; a szellemi tulajdonjogok megsértése esetén 
aránytalan lehet a bűnsegély és a felbujtás büntetése.

Módosítás: 9
3. cikk (1a) bekezdés (új)

Ezenkívül a tagállamok biztosítják, hogy az 
ilyen jogsértésekre  irányuló kísérletet, 
annak támogatását, a bűnsegélyt és az erre 
való felbujtást bűncselekménynek tekintsék, 
amennyiben: 
a) azt a szervezett bűnözés támogatása 
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céljából teszik, vagy 
b) súlyos fenyegetést jelent az egészségre 
vagy a biztonságra.

Indokolás

Fontos különbséget tenni a szabadalmi jogok szokásos üzleti tevékenység során való, az 
érvénytelen szabadalmak megszüntetéséhez vezető megsértése (például a termékek jogszerű 
fejlesztése) és a csalárd és megfontolt szándékkal elkövetett hamisítás és szerzői jogsértések 
között, amelyet gyakran bűnszövetkezetek követnek el. A bűnsegélyre és a felbujtásra 
vonatkozó büntetőjogi szankciókat a legsúlyosabb bűncselekmények számára kell fenntartani;  
a szellemi tulajdonjogok megsértése esetén aránytalan lehet a bűnsegély és a felbujtás 
büntetése.

Módosítás: 10
3. cikk (1b) bekezdés (új)

Nem lehet büntetőjogi szankciókat 
alkalmazni abban az esetben, ha a jogosult 
beleegyezésével harmadik országban piacra 
kerülő eredeti termékek párhuzamos 
behozatala folyik.

Módosítás: 11
7. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjogok érintett jogosultjai vagy 
megbízottjaik, illetve a szakértők 
segíthessék a közös nyomozócsoportok által
a 3. cikkben említett bűncselekményekkel 
kapcsolatban végzett nyomozásokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjogok érintett jogosultjai vagy 
megfelelő engedéllyel felruházott 
megbízottjaik, illetve a szakértők 
információt adjanak át a közös 
nyomozócsoportoknak a 3. cikkben említett 
bűncselekményekkel kapcsolatban végzett
nyomozásokhoz.

Indokolás

A cikk szövegezése nem egyértelmű: jogszerű, hogy a Bíróság engedélyezze mindkét fél 
szakértőinek részvételét. Korlátozni kell azonban a szellemi tulajdonjog jogosultja 
képviselőjének közvetlen részvételét a nyomozásban; különben a jogosultak veszélyeztethetik a 
büntetőeljárást a nyomozás pártatlanságának és méltányosságának megkérdőjelezésével. A 
Bizottság által javasolt szöveg aránytalan; az értelmezést a Bíróságra kell hagyni.
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Módosítás: 12
7. cikk (1a) bekezdés

A nyomozás és a bírósági eljárás során 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának a 
személyes adatok védelméről szóló 8. cikkét 
és a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet1.
_______________________
1 HL L 281., 1995.11.23., 31.o.

Indokolás

A Charta 8. cikke kimondja, hogy „mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok 
védelméhez” és hogy „az ilyen adatokat csak tisztességesen és jóhiszeműen, meghatározott 
célokra, az érintett személy hozzájárulása alapján vagy valamilyen más, a törvényben 
rögzített jogos okból lehet kezelni. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a róla gyűjtött adatokat 
megismerje, és joga van azokat kijavíttatni.” Az irányelv célja az egyén jogainak és 
szabadságának védelme személyes adataik feldolgozása kapcsán a jogszerű feldolgozás 
meghatározására vonatkozó iránymutatások révén.
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