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Módosítás 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szellemitulajdon-jogokat sértő áruk 
forgalomba hozatala súlyos kárt okoz a 
jogosultak, a törvénytisztelő gyártók és a 
kereskedők számára. Ezen felül 
megtéveszti a fogyasztókat, és egyes 
esetekben veszélyezteti egészségüket és 
biztonságukat. Az ilyen áruk piacra jutását 
a lehető legtöbb eszközzel akadályozni 
kell, és intézkedéseket kell hozni e 
jogellenes tevékenység elleni fellépés 
érdekében anélkül, hogy ez a jogszerű 
kereskedelmet fenyegetné.

(2) A szellemitulajdon-jogokat sértő áruk 
forgalomba hozatala súlyos kárt okoz a 
jogosultak, a törvénytisztelő gyártók és a 
kereskedők számára. Ezen felül 
megtéveszti a fogyasztókat, és egyes 
esetekben veszélyezteti egészségüket és 
biztonságukat. Az ilyen áruk vámterületre 
történő belépését és piacra jutását a lehető 
legtöbb eszközzel akadályozni kell, és 
intézkedéseket kell hozni e jogellenes 
tevékenység elleni fellépés érdekében 
anélkül, hogy ez a jogszerű kereskedelmet 
fenyegetné.

Or. fr

Módosítás 62
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szellemitulajdon-jogokat sértő áruk 
forgalomba hozatala súlyos kárt okoz a 
jogosultak, a törvénytisztelő gyártók és a 
kereskedők számára. Ezen felül 
megtéveszti a fogyasztókat, és egyes 
esetekben veszélyezteti egészségüket és 
biztonságukat. Az ilyen áruk piacra jutását 
a lehető legtöbb eszközzel akadályozni 
kell, és intézkedéseket kell hozni e 

(2) A védjegyhez fűződő és szerzői jogokat
sértő áruk forgalomba hozatala súlyos kárt 
okoz a jogosultak, a törvénytisztelő 
gyártók és a kereskedők számára. Ezen 
felül megtéveszti a fogyasztókat, és egyes 
esetekben veszélyezteti egészségüket és 
biztonságukat. Az ilyen áruk piacra jutását 
a lehető legtöbb eszközzel akadályozni 
kell, és intézkedéseket kell hozni e 
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jogellenes tevékenység elleni fellépés 
érdekében anélkül, hogy ez a jogszerű 
kereskedelmet fenyegetné.

jogellenes tevékenység elleni fellépés 
érdekében anélkül, hogy ez a jogszerű 
kereskedelmet fenyegetné.

Or. en

Módosítás 63
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1383/2003/EK rendelet 
felülvizsgálata rámutatott, hogy a 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a jogi kereteket 
illetően bizonyos fejlesztésekre van 
szükség, egyúttal a rendelkezések jogi 
egyértelműségét is biztosítani kell, 
figyelembe véve a gazdasági, kereskedelmi 
és jogi fejleményeket is.

(3) Az 1383/2003/EK rendelet 
felülvizsgálata rámutatott, hogy a 
szellemitulajdon-jogok vámhatóságok 
általi érvényesítésének erősítése érdekében 
a jogi kereteket illetően bizonyos 
fejlesztésekre van szükség, egyúttal a 
rendelkezések jogi egyértelműségét is 
biztosítani kell, figyelembe véve a 
gazdasági, kereskedelmi és jogi 
fejleményeket is. A szellemitulajdon-jogok 
hatékony érvényesítésének biztosítása 
érdekében a Bizottságnak minden 
intézkedést meg kell tennie az új jogi 
keretek vámhatóságok általi harmonizált 
– és szükségtelen késlekedés nélküli –
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
egész Unióban, ami a kereskedelem 
hátráltatása nélkül védelmezi a 
jogosultakat. A Modernizált Vámkódex –
különösen egy interoperábilis e-vám 
rendszer – jövőbeli végrehajtása 
előmozdíthatná a jogérvényesítést.

Or. en

Módosítás 64
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1383/2003/EK rendelet 
felülvizsgálata rámutatott, hogy a
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a jogi kereteket 
illetően bizonyos fejlesztésekre van 
szükség, egyúttal a rendelkezések jogi 
egyértelműségét is biztosítani kell, 
figyelembe véve a gazdasági, kereskedelmi 
és jogi fejleményeket is.

(3) Az 1383/2003/EK rendelet 
felülvizsgálata rámutatott, hogy egyes 
szellemitulajdon-jogok – különösen a 
védjegyhez fűződő és szerzői jogok –
érvényesítésének erősítése érdekében a jogi 
kereteket illetően bizonyos fejlesztésekre 
van szükség, egyúttal a rendelkezések jogi 
egyértelműségét is biztosítani kell, 
figyelembe véve a gazdasági, kereskedelmi 
és jogi fejleményeket is. E felülvizsgálat 
arra is rámutatott, hogy a határokon 
alkalmazandó intézkedések nem 
alkalmazhatók más szellemitulajdon-
jogok – különösen a szabadalmak és a 
gyógyszerekre vonatkozó kiegészítő 
oltalmi tanúsítványok – esetében, 
amelyeknél a jogsértés megfelelő 
megállapítása nagy mértékben műszaki 
igazságügyi eljárástól függ. A 
felülvizsgálat megállapította továbbá, 
hogy a határokon alkalmazandó 
intézkedések nem alkalmazhatók 
tranzitáruk esetében sem.

Or. en

Módosítás 65
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Lehetővé kell tenni a vámhatóságok 
számára, hogy a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítése érdekében ellenőrizzék 
azokat az árukat, amelyek az Unió 
vámterületén vámfelügyelet alatt állnak, 
vagy ilyen felügyelet alatt kellett volna 
állniuk. A szellemitulajdon-jogoknak a 
határokon történő érvényesítése mindenkor 
az erőforrások hatékony felhasználásával 

(4) Lehetővé kell tenni a vámhatóságok
számára, hogy a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítése érdekében ellenőrizzék 
azokat az árukat, amelyek az Unió 
vámterületén vámfelügyelet alatt állnak, 
vagy ilyen felügyelet alatt kellett volna 
állniuk, ideértve a felfüggesztő eljárás alá 
vont árukat is. A szellemitulajdon-
jogoknak a határokon történő érvényesítése 
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jár, amikor az áruk a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet meghatározása szerinti 
„vámfelügyelet” alatt állnak, vagy az alatt 
kellett volna állniuk. Amennyiben a 
vámszervek az árukat a határon lefoglalják, 
csak egy jogi eljárásra van szükség, míg 
ugyanilyen szintű jogérvényesítéshez 
számos különálló eljárásra lenne szükség a 
piacra került áruk megbontott és a 
kiskereskedőkhöz szállított tételeivel 
szembeni fellépés esetén. Kivételt kell 
tenni a végfelhasználási rendszer keretében 
szabad forgalomba bocsátott áruk 
tekintetében, mivel azok vámfelügyelet 
alatt maradnak még akkor is, ha szabad 
forgalomba bocsátották őket. Helyénvaló 
továbbá nem alkalmazni a rendeletet az 
utasok által a személyes poggyászukban 
szállított árukra sem, feltéve, hogy ezek az 
utasok személyes használatára szolgálnak, 
és nem merülnek fel a kereskedelmi 
forgalomra utaló jelek.

mindenkor az erőforrások hatékony 
felhasználásával jár, amikor az áruk a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti „vámfelügyelet” 
alatt állnak, vagy az alatt kellett volna 
állniuk. Amennyiben a vámszervek az 
árukat a határon lefoglalják, csak egy jogi 
eljárásra van szükség, míg ugyanilyen 
szintű jogérvényesítéshez számos különálló 
eljárásra lenne szükség a piacra került áruk 
megbontott és a kiskereskedőkhöz szállított 
tételeivel szembeni fellépés esetén. 
Kivételt kell tenni a végfelhasználási 
rendszer keretében szabad forgalomba 
bocsátott áruk tekintetében, mivel azok 
vámfelügyelet alatt maradnak még akkor 
is, ha szabad forgalomba bocsátották őket.
Helyénvaló továbbá nem alkalmazni a 
rendeletet az utasok által a személyes 
poggyászukban szállított árukra sem, 
feltéve, hogy ezek az utasok személyes 
használatára szolgálnak, és nem merülnek 
fel a kereskedelmi forgalomra utaló jelek.

Or. en

Módosítás 66
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Lehetővé kell tenni a vámhatóságok 
számára, hogy a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítése érdekében ellenőrizzék 
azokat az árukat, amelyek az Unió 
vámterületén vámfelügyelet alatt állnak, 
vagy ilyen felügyelet alatt kellett volna 
állniuk. A szellemitulajdon-jogoknak a 
határokon történő érvényesítése mindenkor 
az erőforrások hatékony felhasználásával 
jár, amikor az áruk a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 

(4) Lehetővé kell tenni a vámhatóságok 
számára, hogy a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítése érdekében ellenőrizzék 
azokat az árukat, amelyek az Unió 
vámterületén vámfelügyelet alatt állnak, 
vagy ilyen felügyelet alatt kellett volna 
állniuk. A szellemitulajdon-jogoknak a 
határokon történő érvényesítése mindenkor 
az erőforrások hatékony felhasználásával 
jár, amikor az áruk a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
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rendelet meghatározása szerinti 
„vámfelügyelet” alatt állnak, vagy az alatt 
kellett volna állniuk. Amennyiben a 
vámszervek az árukat a határon lefoglalják, 
csak egy jogi eljárásra van szükség, míg 
ugyanilyen szintű jogérvényesítéshez 
számos különálló eljárásra lenne szükség a 
piacra került áruk megbontott és a 
kiskereskedőkhöz szállított tételeivel 
szembeni fellépés esetén. Kivételt kell 
tenni a végfelhasználási rendszer keretében 
szabad forgalomba bocsátott áruk 
tekintetében, mivel azok vámfelügyelet 
alatt maradnak még akkor is, ha szabad 
forgalomba bocsátották őket. Helyénvaló 
továbbá nem alkalmazni a rendeletet az 
utasok által a személyes poggyászukban 
szállított árukra sem, feltéve, hogy ezek az 
utasok személyes használatára szolgálnak, 
és nem merülnek fel a kereskedelmi
forgalomra utaló jelek.

rendelet meghatározása szerinti 
„vámfelügyelet” alatt állnak, vagy az alatt 
kellett volna állniuk. Amennyiben a 
vámszervek az árukat a határon lefoglalják, 
csak egy jogi eljárásra van szükség, míg 
ugyanilyen szintű jogérvényesítéshez 
számos különálló eljárásra lenne szükség a 
piacra került áruk megbontott és a 
kiskereskedőkhöz szállított tételeivel 
szembeni fellépés esetén. Kivételt kell 
tenni a végfelhasználási rendszer keretében 
szabad forgalomba bocsátott áruk 
tekintetében, mivel azok vámfelügyelet 
alatt maradnak még akkor is, ha szabad 
forgalomba bocsátották őket. A tagállamok 
fontolóra veszik annak lehetőséget, hogy e 
rendelet hatálya ne terjedjen ki az utazók 
személyes poggyászában található nem 
kereskedelmi jellegű és a vámmentes 
keretet el nem érő árukra, feltéve, hogy 
nem merülnek fel arra utaló érdemi jelek, 
hogy az ilyen áruk a kereskedelmi 
forgalom részét képezik.

Or. en

Módosítás 67
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Lehetővé kell tenni a vámhatóságok 
számára, hogy a szellemitulajdon-jogok
érvényesítése érdekében ellenőrizzék 
azokat az árukat, amelyek az Unió 
vámterületén vámfelügyelet alatt állnak, 
vagy ilyen felügyelet alatt kellett volna 
állniuk. A szellemitulajdon-jogoknak a 
határokon történő érvényesítése mindenkor 
az erőforrások hatékony felhasználásával 
jár, amikor az áruk a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet meghatározása szerinti 

(4) Lehetővé kell tenni a vámhatóságok
számára, hogy a védjegyhez fűződő és 
szerzői jogok érvényesítése érdekében 
ellenőrizzék azokat az árukat, amelyek az 
Unió vámterületén vámfelügyelet alatt 
állnak, vagy ilyen felügyelet alatt kellett 
volna állniuk. Az ilyen jogoknak a 
határokon történő érvényesítése mindenkor 
az erőforrások hatékony felhasználásával 
jár, amikor az áruk a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet meghatározása szerinti 
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„vámfelügyelet” alatt állnak, vagy az alatt 
kellett volna állniuk. Amennyiben a 
vámszervek az árukat a határon lefoglalják, 
csak egy jogi eljárásra van szükség, míg 
ugyanilyen szintű jogérvényesítéshez 
számos különálló eljárásra lenne szükség a 
piacra került áruk megbontott és a 
kiskereskedőkhöz szállított tételeivel 
szembeni fellépés esetén. Kivételt kell 
tenni a végfelhasználási rendszer keretében 
szabad forgalomba bocsátott áruk 
tekintetében, mivel azok vámfelügyelet 
alatt maradnak még akkor is, ha szabad 
forgalomba bocsátották őket. Helyénvaló
továbbá nem alkalmazni a rendeletet az 
utasok által a személyes poggyászukban 
szállított árukra sem, feltéve, hogy ezek az 
utasok személyes használatára szolgálnak, 
és nem merülnek fel a kereskedelmi 
forgalomra utaló jelek.

„vámfelügyelet” alatt állnak, vagy az alatt 
kellett volna állniuk. Amennyiben a 
vámszervek az árukat a határon lefoglalják, 
csak egy jogi eljárásra van szükség, míg 
ugyanilyen szintű jogérvényesítéshez 
számos különálló eljárásra lenne szükség a 
piacra került áruk megbontott és a 
kiskereskedőkhöz szállított tételeivel 
szembeni fellépés esetén. Kivételt kell 
tenni a végfelhasználási rendszer keretében 
szabad forgalomba bocsátott áruk 
tekintetében, mivel azok vámfelügyelet 
alatt maradnak még akkor is, ha szabad 
forgalomba bocsátották őket. Alapvető 
fontosságú továbbá nem alkalmazni a 
rendeletet az utasok által a személyes 
poggyászukban szállított árukra sem, 
feltéve, hogy az alkalmazandó jogi 
eljárások alapján nem merülnek fel a 
kereskedelmi célra utaló jelek.

Or. en

Módosítás 68
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
ellenőrzést ki kell terjeszteni más típusú 
jogsértésekre is, így a párhuzamos 
kereskedelemből eredő jogsértésekre, 
valamint a vámhatóságok által már 
érvényesített, de az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá nem tartozó más jogsértésekre. 
Ugyanebből az okból indokolt a rendelet 
hatálya alá vonni – a már eddig is az 
1383/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 
jogok mellett – a kereskedelmi neveket, 

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket.  A 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
ellenőrzést ki kell terjeszteni az 
1383/2003/EK rendelet hatálya alá nem 
tartozó, más típusú jogsértésekre is. Ez
okból indokolt a rendelet hatálya alá vonni 
– a már eddig is az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozó jogok mellett – a 
kereskedelmi neveket, amennyiben azok a 
nemzeti jog alapján kizárólagos 
tulajdonjogként védettek, a félvezető 
termékek topográfiáit, a használati 



AM\890182HU.doc 9/118 PE480.583v02-00

HU

amennyiben azok a nemzeti jog alapján 
kizárólagos tulajdonjogként védettek, a 
félvezető termékek topográfiáit, a 
használati mintákat, a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket, 
valamint az uniós jogszabályok által 
létrehozott bármely kizárólagos 
szellemitulajdon-jogot.

mintákat és a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket.

Or. sv

Módosítás 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
ellenőrzést ki kell terjeszteni más típusú 
jogsértésekre is, így a párhuzamos 
kereskedelemből eredő jogsértésekre, 
valamint a vámhatóságok által már 
érvényesített, de az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá nem tartozó más jogsértésekre. 
Ugyanebből az okból indokolt a rendelet 
hatálya alá vonni – a már eddig is az 
1383/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 
jogok mellett – a kereskedelmi neveket, 
amennyiben azok a nemzeti jog alapján 
kizárólagos tulajdonjogként védettek, a 
félvezető termékek topográfiáit, a 
használati mintákat, a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket, 
valamint az uniós jogszabályok által 
létrehozott bármely kizárólagos 
szellemitulajdon-jogot.

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
ellenőrzést ki kell terjeszteni más típusú 
jogsértésekre is, amelyek nem tartoznak az 
1383/2003/EK rendelet hatálya alá. 
Ugyanebből az okból indokolt a rendelet 
hatálya alá vonni – a már eddig is az 
1383/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 
jogok mellett – a kereskedelmi neveket, 
amennyiben azok a nemzeti jog alapján 
kizárólagos tulajdonjogként védettek, a 
félvezető termékek topográfiáit, a 
használati mintákat, a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket, 
valamint az uniós jogszabályok által 
létrehozott bármely kizárólagos 
szellemitulajdon-jogot.

Or. fr
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Módosítás 70
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
ellenőrzést ki kell terjeszteni más típusú 
jogsértésekre is, így a párhuzamos 
kereskedelemből eredő jogsértésekre, 
valamint a vámhatóságok által már 
érvényesített, de az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá nem tartozó más 
jogsértésekre. Ugyanebből az okból
indokolt a rendelet hatálya alá vonni – a 
már eddig is az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozó jogok mellett – a 
kereskedelmi neveket, amennyiben azok a 
nemzeti jog alapján kizárólagos 
tulajdonjogként védettek, a félvezető 
termékek topográfiáit, a használati 
mintákat, a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket, 
valamint az uniós jogszabályok által 
létrehozott bármely kizárólagos 
szellemitulajdon-jogot.

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. Emiatt 
indokolt a rendelet hatálya alá vonni – a 
már eddig is az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozó jogok mellett – a 
kereskedelmi neveket, amennyiben azok a 
nemzeti jog alapján kizárólagos 
tulajdonjogként védettek, a félvezető 
termékek topográfiáit, a használati 
mintákat, a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket, 
valamint az uniós jogszabályok által 
létrehozott bármely kizárólagos 
szellemitulajdon-jogot.

Or. en

Módosítás 71
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 
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szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
ellenőrzést ki kell terjeszteni más típusú 
jogsértésekre is, így a párhuzamos 
kereskedelemből eredő jogsértésekre, 
valamint a vámhatóságok által már 
érvényesített, de az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá nem tartozó más 
jogsértésekre. Ugyanebből az okból 
indokolt a rendelet hatálya alá vonni – a 
már eddig is az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozó jogok mellett – a 
kereskedelmi neveket, amennyiben azok a 
nemzeti jog alapján kizárólagos 
tulajdonjogként védettek, a félvezető 
termékek topográfiáit, a használati 
mintákat, a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket, 
valamint az uniós jogszabályok által 
létrehozott bármely kizárólagos 
szellemitulajdon-jogot.

szellemitulajdon-jogok hatékony 
érvényesítésének biztosítása érdekében a 
vámhatósági ellenőrzésnek kiválasztott 
jogsértéseket kell céloznia. Ebből az okból 
indokolt a rendelet hatálya alá vonni – a 
már eddig is az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozó jogok mellett – a 
műszaki védelmi megoldások megkerülése 
célára kialakított egyes eszközöket.

Or. en

Módosítás 72
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelet maradéktalan 
végrehajtását követően hozzájárul továbbá 
az egységes piachoz, amely biztosítja a 
jogosultak hatékonyabb védelmét, ösztönzi 
a kreativitást és az innovációt, valamint 
megbízható és jó minőségű termékeket 
nyújt a fogyasztók számára, ami cserébe 
megerősíti a fogyasztók, vállalkozások és 
kereskedők közötti határokon átnyúló 
tranzakciókat;

Or. en
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Módosítás 73
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bárkinek, aki saját nevében képes jogi 
eljárást indítani az adott jog esetleges 
megsértése miatt – függetlenül attól, hogy 
ő a szellemi alkotáshoz fűződő jog 
jogosultja vagy sem –, jogosultságot kell 
biztosítani arra is, hogy vámhatósági 
intézkedés iránti kérelmet nyújtson be.

(8) Bárkinek, aki saját nevében képes jogi 
eljárást indítani az adott jog esetleges 
megsértése miatt – függetlenül attól, hogy 
ő a védjegyhez fűződő vagy szerzői jog 
jogosultja vagy sem –, jogosultságot kell 
biztosítani arra is, hogy vámhatósági 
intézkedés iránti kérelmet nyújtson be.

Or. en

Módosítás 74
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak biztosítása érdekében, hogy a
szellemitulajdon-jogokat az Európai Unió 
egészében érvényesítsék, helyénvaló arról 
rendelkezni, hogy amennyiben az 
intézkedés iránti kérelem benyújtására 
jogosult személy az Unió egész területét 
lefedő szellemitulajdon-jog érvényesítését 
kezdeményezi, az említett személy 
kérelmezheti valamely tagállam 
vámhatóságánál olyan határozat kiadását, 
amely az adott tagállam vámhatóságának 
intézkedésének előírásán felül bármely 
másik olyan tagállam vámhatóságának 
intézkedéséről is rendelkezik, ahol a
szellemitulajdon-jog érvényesítését 
kezdeményezik.

(9) A szellemitulajdon-jogok hatékony 
érvényesítésének biztosítása érdekében az 
Európai Unió egészében, helyénvaló arról 
rendelkezni, hogy amennyiben az 
intézkedés iránti kérelem benyújtására 
jogosult személy az Unió egész területét 
lefedő releváns szellemitulajdon-jog 
érvényesítését kezdeményezi, az említett 
személy kérelmezheti valamely tagállam 
vámhatóságánál olyan határozat kiadását, 
amely az adott tagállam vámhatóságának 
intézkedésének előírásán felül bármely 
másik olyan tagállam vámhatóságának 
intézkedéséről is rendelkezik, ahol az ilyen
szellemitulajdon-jog érvényesítését 
kezdeményezik.

Or. en
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Módosítás 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A szellemitulajdon-jogok gyors 
érvényesítésének biztosítása érdekében 
rendelkezni kell arról, hogy ha a 
vámhatóságok megfelelő bizonyítékok
alapján azt gyanítják, hogy a felügyeletük 
alatt álló áruk szellemitulajdon-jogot 
sértenek, akkor akár saját 
kezdeményezésükre, akár kérelemre 
felfüggeszthessék az áruk kiadását, vagy 
lefoglalhassák azokat annak érdekében, 
hogy a vámhatóságok intézkedését 
kezdeményező kérelem előterjesztésére 
jogosult személy eljárást indíthasson annak 
megállapítása érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

(10) A szellemitulajdon-jogok gyors 
érvényesítésének biztosítása érdekében 
rendelkezni kell arról, hogy ha a 
vámhatóságok elegendő jelek alapján azt 
gyanítják, hogy a felügyeletük alatt álló 
áruk szellemitulajdon-jogot sértenek, akkor 
akár saját kezdeményezésükre, akár 
kérelemre felfüggeszthessék az áruk 
kiadását, vagy lefoglalhassák azokat annak 
érdekében, hogy a vámhatóságok 
intézkedését kezdeményező kérelem 
előterjesztésére jogosult személy eljárást 
indíthasson annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Or. fr

Módosítás 76
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A szellemitulajdon-jogok gyors
érvényesítésének biztosítása érdekében 
rendelkezni kell arról, hogy ha a 
vámhatóságok megfelelő bizonyítékok
alapján azt gyanítják, hogy a felügyeletük 
alatt álló áruk szellemitulajdon-jogot 
sértenek, akkor akár saját 
kezdeményezésükre, akár kérelemre 
felfüggeszthessék az áruk kiadását, vagy 
lefoglalhassák azokat annak érdekében, 
hogy a vámhatóságok intézkedését 
kezdeményező kérelem előterjesztésére 

(10) A szellemitulajdon-jogok hatékony és 
jogszerű érvényesítésének biztosítása 
érdekében rendelkezni kell arról, hogy ha a 
vámhatóságok az alkalmazandó jogi 
eljárásokból származó megfelelő jelek 
alapján azt gyanítják, hogy a felügyeletük 
alatt álló áruk releváns szellemitulajdon-
jogot sértenek, akkor akár saját 
kezdeményezésükre, akár kérelemre 
felfüggeszthessék az áruk kiadását, vagy 
lefoglalhassák azokat annak érdekében, 
hogy a vámhatóságok intézkedését 



PE480.583v02-00 14/118 AM\890182HU.doc

HU

jogosult személy eljárást indíthasson annak 
megállapítása érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

kezdeményező kérelem előterjesztésére 
jogosult személy eljárást indíthasson annak 
megállapítása érdekében, hogy történt-e 
ilyen szellemitulajdonjog-sértés.

Or. en

Módosítás 77
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ha felmerül annak gyanúja, hogy 
tranzitáru az Unióban szellemitulajdon-
jog oltalma alatt álló termék utánzata 
vagy másolata, a vámhatóságoknak meg 
kell kérniük a nyilatkozattevőt vagy az 
áruk birtokosát, hogy nyújtson megfelelő 
bizonyítékot arra, hogy az áruk végső 
rendeltetési helye az Unión kívül 
található. Megfelelő ellenkező értelmű 
bizonyíték nyújtása hiányában a 
vámhatóságok vélelmezik, hogy fennáll a 
jelentős valószínűsége annak, hogy az 
árukat átirányítják és az uniós piacon 
hozzák forgalomba. A Bizottság –
figyelembe véve az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát – iránymutatásokat fogad el, 
amelyek kritériumokat tartalmaznak a 
vámhatóságok számára  az átirányítás és 
az uniós piacon történő 
forgalombahozatal veszélyének hatékony 
értékelése céljából

Or. en

(Lásd a 16. és 17. cikk módosítását)

Indokolás

Mivel az előadó igen bizonytalannak tartja, hogy az unióban védett áruk utánzatainak vagy 
másolatainak minősülő áruknak pusztán a tranzitja miatt anyagi jogszabályokat 
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módosítanának, e további garancia beillesztését javasolja annak megakadályozására, hogy 
ezek az áruk belépjenek a belső piacra. Két feltételnek kell teljesülnie, hogy a vámhatóságok 
az áruk kiadását felfüggeszthessék, illetve azokat lefoglalhassák: az árukkal szemben 
hamisítás vagy kalózkodás gyanúja szükséges, a nyújtott bizonyítéknak pedig nem 
megfelelőnek kell lennie.

Módosítás 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha nem hamisított vagy kalózáru válik 
jogsértés gyanújának tárgyává, a 
vámhatóságoknak nehéz lehet pusztán 
szemrevételezéssel megállapítaniuk, hogy 
történt-e szellemitulajdonjog-sértés. Ezért 
indokolt eljárás megindítását előíró 
intézkedésről rendelkezni, kivéve ha az 
érintett felek – nevezetesen az áruk 
birtokosa és a jogosult – beleegyeznek az 
áruk megsemmisítésébe. Az ilyen 
eljárásokkal foglalkozó illetékes hatóságok 
feladata, hogy eldöntsék, történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés, illetve hogy az 
adott árukra vonatkozó 
szellemitulajdonjog-sértésekkel 
kapcsolatos megfelelő döntéseket 
meghozzák.

(11) Ha nem hamisított vagy kalózáru válik 
jogsértés gyanújának tárgyává, a 
vámhatóságoknak nehéz lehet pusztán 
szemrevételezéssel megállapítaniuk, hogy 
történt-e szellemitulajdonjog-sértés. Ezért 
indokolt eljárás megindítását előíró 
intézkedésről rendelkezni, kivéve ha az 
érintett felek – nevezetesen a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa és a 
jogosult – beleegyeznek az áruk 
megsemmisítésébe. Az ilyen eljárásokkal 
foglalkozó illetékes hatóságok feladata, 
hogy eldöntsék, történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés, illetve hogy az 
adott árukra vonatkozó 
szellemitulajdonjog-sértésekkel 
kapcsolatos megfelelő döntéseket 
meghozzák.

Or. fr

Módosítás 79
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha nem hamisított vagy kalózáru válik (11) Ha nem hamisított vagy kalózáru válik 
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jogsértés gyanújának tárgyává, a 
vámhatóságoknak nehéz lehet pusztán 
szemrevételezéssel megállapítaniuk, hogy 
történt-e szellemitulajdonjog-sértés. Ezért 
indokolt eljárás megindítását előíró 
intézkedésről rendelkezni, kivéve ha az 
érintett felek – nevezetesen az áruk 
birtokosa és a jogosult – beleegyeznek az 
áruk megsemmisítésébe. Az ilyen 
eljárásokkal foglalkozó illetékes hatóságok 
feladata, hogy eldöntsék, történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés, illetve hogy az 
adott árukra vonatkozó 
szellemitulajdonjog-sértésekkel 
kapcsolatos megfelelő döntéseket 
meghozzák.

jogsértés gyanújának tárgyává, a 
vámhatóságoknak nehéz lehet pusztán 
szemrevételezéssel megállapítaniuk, hogy 
történt-e másmilyen szellemitulajdonjog-
sértés. Ezért indokolt eljárás megindítását 
előíró intézkedésről rendelkezni. Az ilyen 
eljárásokkal foglalkozó illetékes hatóságok 
feladata, hogy eldöntsék, történt-e releváns 
szellemitulajdonjog-sértés, illetve hogy a
megfelelő döntéseket meghozzák.

Or. en

Módosítás 80
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében a hamisított és 
kalózáruk kis tételei vonatkozásában 
egyedi eljárást kell bevezetni, amely a 
jogosult beleegyezése nélkül is lehetővé 
tenné az áruk megsemmisítését. Az arra 
vonatkozó küszöbérték megállapítása 
érdekében, hogy milyen szállítmányok 
minősülnek kis tételnek, ebben a 
rendeletben az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazást kell adni a Bizottság 
számára általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására. Fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során – szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében a hamisított és 
kalózáruk kis tételei vonatkozásában 
egyedi eljárást kell bevezetni, amely a 
jogosult beleegyezése nélkül is lehetővé 
tenné az áruk megsemmisítését.

Or. de
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Módosítás 81
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében a hamisított és 
kalózáruk kis tételei vonatkozásában 
egyedi eljárást kell bevezetni, amely a 
jogosult beleegyezése nélkül is lehetővé 
tenné az áruk megsemmisítését. Az arra 
vonatkozó küszöbérték megállapítása 
érdekében, hogy milyen szállítmányok 
minősülnek kis tételnek, ebben a 
rendeletben az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazást kell adni a Bizottság 
számára általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására. Fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során – szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében a hamisított és 
kalózáruk kis tételei vonatkozásában 
egyedi eljárást kell bevezetni. 

Or. sv

Módosítás 82
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében a hamisított és 
kalózáruk kis tételei vonatkozásában 
egyedi eljárást kell bevezetni, amely a 
jogosult beleegyezése nélkül is lehetővé 
tenné az áruk megsemmisítését. Az arra 
vonatkozó küszöbérték megállapítása 
érdekében, hogy milyen szállítmányok 

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében a hamisított és 
kalózáruk kis tételei vonatkozásában 
egyedi eljárást kell bevezetni, amely a 
jogosult beleegyezése nélkül is lehetővé 
tenné az áruk megsemmisítését.
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minősülnek kis tételnek, ebben a 
rendeletben az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazást kell adni a Bizottság 
számára általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására. Fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során – szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

Or. en

Módosítás 83
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében a hamisított és 
kalózáruk kis tételei vonatkozásában 
egyedi eljárást kell bevezetni, amely a 
jogosult beleegyezése nélkül is lehetővé 
tenné az áruk megsemmisítését. Az arra 
vonatkozó küszöbérték megállapítása 
érdekében, hogy milyen szállítmányok 
minősülnek kis tételnek, ebben a 
rendeletben az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazást kell adni a Bizottság 
számára általános hatályú nem jogalkotási 
aktusok elfogadására. Fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során –
szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

(13)Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében – a végső 
felhasználók azon jogának sérelme 
nélkül, hogy a vámhatóságok 
intézkedéseinek jogalapjáról ésszerű időn 
belül megfelelő tájékoztatást kapjanak – a 
hamisított és kalózáruk kis tételei 
vonatkozásában egyedi eljárást kell 
bevezetni, amely a jogosult beleegyezése 
nélkül is lehetővé tenné az áruk 
megsemmisítését. Az arra vonatkozó 
küszöbérték megállapítása érdekében, hogy 
milyen szállítmányok minősülnek kis 
tételnek, ebben a rendeletben az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban felhatalmazást 
kell adni a Bizottság számára általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására. Fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során – fogyasztói és 
polgári jogi szervezetekkel, valamint 
szakértői szinten is – megfelelő és 
nyilvános konzultációkat folytasson.

Or. en
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Módosítás 84
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Amikor a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat készít elő és 
szövegez, biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumok egyidejű, gyors és 
megfelelő továbbítását az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

törölve

Or. de

Módosítás 85
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Amikor a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat készít elő és 
szövegez, biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumok egyidejű, gyors és 
megfelelő továbbítását az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

törölve

Or. en

Indokolás

A kis tétel fogalmának a rendeletben történő meghatározása következtében nincs szükség 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

Módosítás 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jogi egyértelműség és annak 
érdekében, hogy a törvénytisztelő 
kereskedők érdekeit megvédjék a 
határokon történő jogérvényesítésre 
vonatkozó rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésektől, indokolt megváltoztatni a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja esetén 
lefoglalható árukra vonatkozó határidőket; 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
vámhatóságok kötelesek átadni a 
jogosultak számára a szállítmányokra 
vonatkozó információkat; a hamisítástól és 
kalózkodástól eltérő szellemitulajdonjog-
sértések gyanúja miatt vámhatósági 
ellenőrzés alatt álló áruk megsemmisítését 
lehetővé tevő eljárás alkalmazásának 
feltételeit; és indokolt egy olyan 
rendelkezés bevezetése, amely az áruk 
birtokosa számára lehetővé teszi 
véleményének kifejtését azt megelőzően, 
hogy a vámszerv őt hátrányosan érintő 
döntést hozna.

(15) A jogi egyértelműség és annak 
érdekében, hogy a törvénytisztelő 
kereskedők érdekeit megvédjék a 
határokon történő jogérvényesítésre 
vonatkozó rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésektől, indokolt megváltoztatni a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja esetén 
lefoglalható árukra vonatkozó határidőket; 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
vámhatóságok kötelesek átadni a 
jogosultak számára a szállítmányokra 
vonatkozó információkat, valamint a 
hamisítástól és kalózkodástól eltérő 
szellemitulajdonjog-sértések gyanúja miatt 
vámhatósági ellenőrzés alatt álló áruk 
megsemmisítését lehetővé tevő eljárás 
alkalmazásának feltételeit.

Or. fr

Indokolás

Különbséget kell tenni egyrészt a vámeljárásokat rendszeresen végző gazdasági szereplők, 
másrészt a végfogyasztó között. Az előbbiek kiválóan ismerik a vámeljárásokat, ezért nem kell 
hosszadalmas adminisztratív eljárásokat bevezetni, amelyek gátolják, hogy az illetékes 
vámhatóság hatékonyan és gyorsan lépjen fel.

Módosítás 87
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jogi egyértelműség és annak 
érdekében, hogy a törvénytisztelő 
kereskedők érdekeit megvédjék a 
határokon történő jogérvényesítésre 
vonatkozó rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésektől, indokolt megváltoztatni a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja esetén 
lefoglalható árukra vonatkozó határidőket; 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
vámhatóságok kötelesek átadni a 
jogosultak számára a szállítmányokra 
vonatkozó információkat; a hamisítástól és 
kalózkodástól eltérő szellemitulajdonjog-
sértések gyanúja miatt vámhatósági 
ellenőrzés alatt álló áruk megsemmisítését 
lehetővé tevő eljárás alkalmazásának 
feltételeit; és indokolt egy olyan 
rendelkezés bevezetése, amely az áruk 
birtokosa számára lehetővé teszi 
véleményének kifejtését azt megelőzően, 
hogy a vámszerv őt hátrányosan érintő 
döntést hozna.

(15) A jogi egyértelműség és annak 
érdekében, hogy a törvénytisztelő 
kereskedők érdekeit megvédjék a 
határokon történő jogérvényesítésre 
vonatkozó rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésektől, indokolt megváltoztatni a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja esetén 
lefoglalható árukra vonatkozó határidőket; 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
vámhatóságok kötelesek átadni a 
jogosultak számára a szállítmányokra 
vonatkozó információkat; a 
szellemitulajdonjog-sértések gyanúja miatt 
vámhatósági ellenőrzés alatt álló áruk 
megsemmisítését lehetővé tevő eljárás 
alkalmazásának feltételeit. Ha a 
vámhatóságok a kérelem jóváhagyását 
követően intézkednek, indokolt továbbá 
egy olyan rendelkezés bevezetése, amely 
az áruk birtokosa számára lehetővé teszi 
véleményének kifejtését azt megelőzően, 
hogy a vámszerv a feltehetően 
szellemitulajdon-jogot sértő áruk kiadását 
felfüggeszti vagy azokat lefoglalja, mivel a 
vámhatóságoknak nehéz lehet pusztán 
szemrevételezéssel megállapítaniuk, hogy 
történt-e szellemitulajdonjog-sértés.

Or. en

(Lásd a 16. cikk (3) bekezdés módosítását)

Indokolás

A legtöbb esetben a vámhatósági intézkedés egyértelmű gyanún alapul és végül igazoltnak 
bizonyul. A meghallgatásra vonatkozó jognak ezért a hamisítástól és kalózkodástól eltérő 
árukra – amelyek esetében nehezebb lehet a vámhatóságok számára pusztán 
szemrevételezéssel megállapítani, hogy történt-e szellemitulajdonjog-sértés – és olyan 
esetekre kell vonatkoznia, amelyekben a vámhatóság valamely kérelem jóváhagyását követően 
intézkedik, ahol az érintett felek ütköző érdekei relevánsak lehetnek.

Módosítás 88
Christian Engström
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jogi egyértelműség és annak 
érdekében, hogy a törvénytisztelő 
kereskedők érdekeit megvédjék a 
határokon történő jogérvényesítésre 
vonatkozó rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésektől, indokolt megváltoztatni a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja esetén 
lefoglalható árukra vonatkozó határidőket; 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
vámhatóságok kötelesek átadni a 
jogosultak számára a szállítmányokra 
vonatkozó információkat; a hamisítástól és 
kalózkodástól eltérő szellemitulajdonjog-
sértések gyanúja miatt vámhatósági 
ellenőrzés alatt álló áruk megsemmisítését 
lehetővé tevő eljárás alkalmazásának 
feltételeit; és indokolt egy olyan 
rendelkezés bevezetése, amely az áruk 
birtokosa számára lehetővé teszi 
véleményének kifejtését azt megelőzően, 
hogy a vámszerv őt hátrányosan érintő 
döntést hozna.

(15) A jogi egyértelműség és annak 
érdekében, hogy a törvénytisztelő 
kereskedők érdekeit megvédjék a 
határokon történő jogérvényesítésre 
vonatkozó rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésektől, indokolt megváltoztatni a 
valamely releváns szellemitulajdonjog-
sértés gyanúja esetén lefoglalható árukra 
vonatkozó határidőket; azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a 
vámhatóságok kötelesek átadni a 
jogosultak számára a szállítmányokra 
vonatkozó információkat; a vámhatósági 
ellenőrzés alatt álló áruk megsemmisítését 
lehetővé tevő eljárás alkalmazásának 
feltételeit.

Or. en

Módosítás 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
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mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a 
vámhatóságoknak a vámkezelésre vagy az 
áruk elhelyezésére vonatkozó 
dokumentumok alapján a legmegfelelőbb 
személyt kell értesíteniük. Annak 
érdekében, hogy az érintett felek részére 
küldött értesítések valamennyi határidejét 
összhangba hozzák, az e rendeletben a 
szükséges értesítések tekintetében 
meghatározott határidőket attól az 
időponttól kell számítani, amikor a 
vámhatóságok kiküldték az értesítéseket. 
A hátrányos tartalmú határozat 
meghozatala előtti meghallgatásra 
vonatkozó jog határidejét három 
munkanapban kell meghatározni, feltéve 
hogy az intézkedésre vonatkozó határozat 
iránti kérelmet előterjesztők önként kérték 
a vámhatóságoktól az intézkedést, és a 
nyilatkozattevőket vagy az áruk 
birtokosait áruik vámfelügyelet alá 
helyezésekor tájékoztatni kell azok 
különleges helyzetéről. A kis tételekre 
vonatkozó egyedi eljárás esetében, amikor 
is a fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
szóban forgó határidőt jelentősen meg kell 
hosszabbítani.

mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. A kis 
tételekre vonatkozó egyedi eljárás 
esetében, amikor is a fogyasztók várhatóan 
közvetlenül érintettek és nem várható el 
tőlük ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, 
hogy meghallgassák őket azelőtt, hogy a 
vámhatóság határozatot hozna.

Or. fr

Indokolás

A végfogyasztó nem jártas a vámeljárásokban, ezért védelemben kell részesíteni azáltal, hogy 
számára jogot biztosítanak arra, hogy meghallgassák őt mielőtt a vámhatóság határozatot 
hozna.

Módosítás 90
Anna Hedh
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell.  Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
Annak érdekében, hogy az érintett felek 
részére küldött értesítések valamennyi 
határidejét összhangba hozzák, az e 
rendeletben a szükséges értesítések 
tekintetében meghatározott határidőket 
attól az időponttól kell számítani, amikor a 
vámhatóságok kiküldték az értesítéseket. 
A hátrányos tartalmú határozat 
meghozatala előtti meghallgatásra 
vonatkozó jog határidejét három 
munkanapban kell meghatározni, feltéve 
hogy az intézkedésre vonatkozó határozat 
iránti kérelmet előterjesztők önként kérték 
a vámhatóságoktól az intézkedést, és a 
nyilatkozattevőket vagy az áruk birtokosait 
áruik vámfelügyelet alá helyezésekor 
tájékoztatni kell azok különleges 
helyzetéről.  A kis tételekre vonatkozó 
egyedi eljárás esetében, amikor is a 
fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
szóban forgó határidőt jelentősen meg kell 
hosszabbítani.

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell.  Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
Az e rendeletben a szükséges értesítések 
tekintetében meghatározott határidőket a
kézhezvétel időpontjától kell számítani. A 
hátrányos tartalmú határozat meghozatala 
előtti meghallgatásra vonatkozó jog 
határidejét a kézhezvételtől számított 
három munkanapban kell meghatározni, 
feltéve hogy az intézkedésre vonatkozó 
határozat iránti kérelmet előterjesztők 
önként kérték a vámhatóságoktól az 
intézkedést, és a nyilatkozattevőket vagy 
az áruk birtokosait áruik vámfelügyelet alá 
helyezésekor tájékoztatni kell azok 
különleges helyzetéről. A kis tételekre 
vonatkozó egyedi eljárás esetében, amikor 
is a fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
szóban forgó határidőt jelentősen meg kell 
hosszabbítani.

Or. sv
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Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 91
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
Annak érdekében, hogy az érintett felek 
részére küldött értesítések valamennyi 
határidejét összhangba hozzák, az e 
rendeletben a szükséges értesítések 
tekintetében meghatározott határidőket 
attól az időponttól kell számítani, amikor a 
vámhatóságok kiküldték az értesítéseket. A 
hátrányos tartalmú határozat meghozatala 
előtti meghallgatásra vonatkozó jog 
határidejét három munkanapban kell 
meghatározni, feltéve hogy az intézkedésre 
vonatkozó határozat iránti kérelmet 
előterjesztők önként kérték a 
vámhatóságoktól az intézkedést, és a 
nyilatkozattevőket vagy az áruk birtokosait 

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
Annak érdekében, hogy az érintett felek 
részére küldött értesítések valamennyi 
határidejét összhangba hozzák, az e 
rendeletben a szükséges értesítések 
tekintetében meghatározott határidőket 
attól az időponttól kell számítani, amikor a 
vámhatóságok kiküldték az értesítéseket. A 
hátrányos tartalmú határozat meghozatala 
előtti meghallgatásra vonatkozó jog 
határidejét három munkanapban kell 
meghatározni, feltéve hogy az intézkedésre 
vonatkozó határozat iránti kérelmet 
előterjesztők önként kérték a 
vámhatóságoktól az intézkedést, és a 
nyilatkozattevőket vagy az áruk birtokosait 
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áruik vámfelügyelet alá helyezésekor 
tájékoztatni kell azok különleges 
helyzetéről. A kis tételekre vonatkozó 
egyedi eljárás esetében, amikor is a 
fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
szóban forgó határidőt jelentősen meg kell 
hosszabbítani.

áruik vámfelügyelet alá helyezésekor 
tájékoztatni kell azok különleges 
helyzetéről. A kis tételekre vonatkozó 
egyedi eljárás esetében, amikor is a 
fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
szóban forgó határidőt jelentősen meg kell 
hosszabbítani. Az e rendelet alapján a 
vámhatóságokra rótt lehetséges 
munkateher megfontolása során a 
vámhatóságok előnyben részesítik a nagy 
tételek kezelését.

Or. en

Módosítás 92
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
Annak érdekében, hogy az érintett felek 
részére küldött értesítések valamennyi 
határidejét összhangba hozzák, az e 
rendeletben a szükséges értesítések 
tekintetében meghatározott határidőket 
attól az időponttól kell számítani, amikor a 

(16) Figyelemmel az e területen a 
vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
Annak érdekében, hogy az érintett felek 
részére küldött értesítések valamennyi 
határidejét összhangba hozzák, az e 
rendeletben a szükséges értesítések 
tekintetében meghatározott határidőket 
attól az időponttól kell számítani, amikor a 
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vámhatóságok kiküldték az értesítéseket. A 
hátrányos tartalmú határozat 
meghozatala előtti meghallgatásra 
vonatkozó jog határidejét három 
munkanapban kell meghatározni, feltéve 
hogy az intézkedésre vonatkozó határozat 
iránti kérelmet előterjesztők önként kérték 
a vámhatóságoktól az intézkedést, és a 
nyilatkozattevőket vagy az áruk birtokosait 
áruik vámfelügyelet alá helyezésekor 
tájékoztatni kell azok különleges 
helyzetéről. A kis tételekre vonatkozó 
egyedi eljárás esetében, amikor is a 
fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
szóban forgó határidőt jelentősen meg kell 
hosszabbítani.

vámhatóságok kiküldték az értesítéseket. A 
hamisított vagy kalózáruktól eltérő áruk 
kiadásának felfüggesztése vagy azok 
lefoglalása előtti meghallgatásra 
vonatkozó jog határidejét három 
munkanapban kell meghatározni, ha az 
intézkedésre vonatkozó határozat iránti 
kérelmet előterjesztők önként kérték a 
vámhatóságoktól az intézkedést, és a 
nyilatkozattevőket vagy az áruk birtokosait 
áruik vámfelügyelet alá helyezésekor 
tájékoztatni kell azok különleges 
helyzetéről. A kis tételekre vonatkozó 
egyedi eljárás esetében, amikor is a 
fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
meghallgatáshoz való jogot minden fajta 
áru esetében biztosítani kell, a jog 
gyakorlására vonatkozó határidőt pedig 
jelentősen meg kell hosszabbítani.

Or. en

(Lásd a 16. cikk (3) bekezdés módosítását)

Indokolás

A legtöbb esetben a vámhatósági intézkedés egyértelmű gyanún alapul és végül igazoltnak 
bizonyul. A meghallgatásra vonatkozó jognak ezért a hamisítástól és kalózkodástól eltérő 
árukra – amelyek esetében nehezebb lehet a vámhatóságok számára pusztán 
szemrevételezéssel megállapítani, hogy történt-e szellemitulajdonjog-sértés – és olyan 
esetekre kell vonatkoznia, amelyekben a vámhatóság valamely kérelem jóváhagyását követően 
intézkedik, ahol az érintett felek ütköző érdekei relevánsak lehetnek.

Módosítás 93
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Figyelemmel az e területen a (16) Figyelemmel az e területen a 



PE480.583v02-00 28/118 AM\890182HU.doc

HU

vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
Annak érdekében, hogy az érintett felek 
részére küldött értesítések valamennyi 
határidejét összhangba hozzák, az e 
rendeletben a szükséges értesítések 
tekintetében meghatározott határidőket 
attól az időponttól kell számítani, amikor 
a vámhatóságok kiküldték az értesítéseket. 
A hátrányos tartalmú határozat 
meghozatala előtti meghallgatásra 
vonatkozó jog határidejét három 
munkanapban kell meghatározni, feltéve 
hogy az intézkedésre vonatkozó határozat 
iránti kérelmet előterjesztők önként kérték 
a vámhatóságoktól az intézkedést, és a 
nyilatkozattevőket vagy az áruk 
birtokosait áruik vámfelügyelet alá 
helyezésekor tájékoztatni kell azok 
különleges helyzetéről. A kis tételekre 
vonatkozó egyedi eljárás esetében, amikor 
is a fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, a 
szóban forgó határidőt jelentősen meg kell
hosszabbítani.

vámhatóságok által elfogadott intézkedések 
ideiglenes és megelőző jellegére, valamint 
az intézkedések által érintett felek 
érdekellentéteire, a rendelet gördülékeny 
alkalmazásának biztosítása érdekében, az 
érintett felek jogainak tiszteletben tartása 
mellett, az eljárásokat bizonyos 
szempontok szerint módosítani kell. Ezért, 
figyelemmel az e rendeletben előírt 
különféle értesítésekre, a vámhatóságoknak 
a vámkezelésre vagy az áruk elhelyezésére 
vonatkozó dokumentumok alapján a 
legmegfelelőbb személyt kell értesíteniük. 
A kis tételekre vonatkozó egyedi eljárás 
esetében, amikor is a fogyasztók várhatóan 
közvetlenül érintettek és nem várható el 
tőlük ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, meg 
kell állapítani a vámhatóságok 
intézkedéseinek jogalapjáról ésszerű időn 
belüli megfelelő tájékoztatáshoz, valamint 
a vámhatóságok kedvezőtlen tartalmú 
határozatának meghozatala előtti 
meghallgatásra vonatkozó jogot.

Or. en

Módosítás 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az a vámhatóság, amelyhez 
intézkedés iránti kérelemmel fordultak 
felfüggeszti a harmadik országokból 
érkezett és felfüggesztő eljárás alá vont 
áruk kiadását vagy azokat lefoglalja, ha 
elegendő jelek alapján gyanítható, hogy a 
szellemi tulajdonjogot megsértették.

Or. fr

Indokolás

Módosítani kell az Európai Bizottság eredeti javaslatát, és azt az EU Bírósága által a C-
446/09. és a C-495/09l. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet fényében pontosításokkal kell 
kiegészíteni.

Módosítás 95
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
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kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba.
.

kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba.
Figyelemmel a veszélyes termékekre, és 
különösen az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001/83/EK irányelvnek a hamisított 
gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való 
bekerülésének megakadályozása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2011. június 8-i 2011/62/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben1

meghatározott hamisított gyógyszerekre, 
az uniós vámhatóságoknak képesnek kell 
lenniük meríteni az uniós jog más 
rendelkezéseiből, különösen a 
2011/62/EU irányelvben előírt 
intézkedésekből. Az e rendelet elfogadását 
követő 18 hónapon belül a Bizottságnak 
elemeznie kell a hamisított gyógyszerek 
elleni küzdelemre vonatkozó hatályos 
vámintézkedések hatékonyságát, és – adott 
esetben – jogszabályi módosításokra 
irányuló javaslatot tesz.
_____________
1 HL L 174., 2011.7.1., 74. o.

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek elleni küzdelem, valamint a polgárok biztonságának megerősítése 
érdekében – ugyanakkor nem akadályozva a jogszerű generikus gyógyszerekhez való 
hozzáférést – ésszerűsíteni kell a hamisított gyógyszerekre irányuló vámintézkedések 
hatékonyságát.

Módosítás 96
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés



AM\890182HU.doc 31/118 PE480.583v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba.

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e a veszélye, hogy ezeket az árukat 
átirányítják és az uniós piacon hozzák 
forgalomba.

Or. en

Módosítás 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
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különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba.

különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
irányelvnek a hamisított gyógyszerek 
jogszerű ellátási láncba való 
bekerülésének megakadályozása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2011. június 8-i 2011/62/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 sérelme 
nélkül, az olyan 
gyógyszerszállítmányoknak az Európai 
Unió területén keresztül – átrakással, 
raktározással, az ömlesztett szállítás 
megbontásával, illetve a szállítási mód 
vagy eszköz megváltoztatásával vagy ezek 
nélkül – történő továbbítása esetén, amikor 
az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba. Az e 
rendelet elfogadásától számított két éven 
belül a Bizottság értékeli a hamisított 
gyógyszerek elleni küzdelemre irányuló 
vámintézkedések hatékonyságát.
_______________
1 HL L 174., 2011.7.1., 74. o.

Or. fr

Módosítás 98
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
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közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba.

közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságok semmilyen módon nem 
avatkozhatnak be harmadik országok 
gyógyszerekhez történő hozzáféréshez való 
jogába.

Or. en

Módosítás 99
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 

(17) A WTO dohai miniszteri 
konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló nyilatkozat 
értelmében a TRIPS-megállapodást úgy 
lehet, sőt, kell értelmezni és végrehajtani, 
hogy az támogassa a WTO tagjainak a 
közegészség védelméhez való jogát, és 
különösen segítse elő a gyógyszerek 
mindenki számára elérhetővé tételét. Az 
olyan gyógyszerszállítmányoknak az 
Európai Unió területén keresztül –
átrakással, raktározással, az ömlesztett 
szállítás megbontásával, illetve a szállítási 
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mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba.

mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az általuk végrehajtott intézkedések 
összhangban állnak az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Nem 
foglalhatók le generikus gyógyszerek 
különösen az uniós piacra történő közeli 
és szándékos – azaz az Unióban élő 
polgárok részére történő értékesítésre és 
általuk történő fogyasztásra szánt –
behozatalára vonatkozó világos és 
meggyőző bizonyíték hiányában.

Or. en

Módosítás 100
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A jogosult által hamisítványként 
vagy szellemitulajdon-jogot sértőként 
azonosított tranzitáruk átirányítása és az 
uniós piacon történő forgalombahozatala 
veszélyének meghatározása során a 
nyilatkozattevő, az áruk birtokosa, vagy 
azok tulajdonosa viseli az áruk végső 
rendeltetési helyére vonatkozó bizonyítási 
terhet. A nyilatkozattevő, az áruk
birtokosa, vagy azok tulajdonosa által 
nyújtott világos és meggyőző bizonyíték 
hiányában az áruk vélelmezett végső 
rendeltetési helye az uniós piac.

Or. en
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Módosítás 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A szellemi tulajdonjog megsértése 
elleni fellépés fokozása érdekében a 
hamisítás és a kalózkodás európai 
megfigyelőközpontjának fontos szerepet 
kell játszania abban, hogy olyan hasznos 
információkat szolgáltat a 
vámhatóságoknak, amelyek lehetővé 
teszik hatékony és gyors fellépésüket.

Or. fr

Módosítás 102
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Figyelemmel a veszélyes 
termékekre, különösen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
irányelvnek a hamisított gyógyszerek 
jogszerű ellátási láncba való 
bekerülésének megakadályozása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2011. június 8-i 2011/62/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben1

meghatározott hamisított gyógyszerekre, 
az uniós vámhatóságoknak képesnek kell 
lenniük meríteni az uniós jog más 
rendelkezéseiből, különösen a 
2011/62/EU irányelvben előírt 
intézkedésekből. A Bizottságnak ...*-ig
elemeznie kell a hamisított gyógyszerek
elleni küzdelemre vonatkozó hatályos 
vámintézkedések hatékonyságát, és – adott 
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esetben – jogszabályi módosításokra 
irányuló javaslatot tesz.
_______________
1 HL L 174., 2011.7.1., 74. o.
*HL: kérem a következő dátumot 
beilleszteni: az e rendelet elfogadását 
követő 18 hónap.

Or. en

Módosítás 103
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A hamis védjeggyel vagy 
kereskedelmi megjelöléssel ellátott 
gyógyszerek eredete és minősége hamisan 
van feltüntetve, így azok a 2011/62/EU 
irányelv szerint hamisított gyógyszernek 
minősülnek. Megfelelő intézkedéseket kell 
tenni annak megakadályozása érdekében, 
hogy az ilyen és más, hamis védjeggyel 
vagy kereskedelmi megjelöléssel ellátott 
egészségügyi termékek az Unióban 
elérjenek a betegekhez és a fogyasztókhoz. 
A Bizottság ...*-ig az általa az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
irányelvnek a hamisított gyógyszerek 
jogszerű ellátási láncba való 
bekerülésének megakadályozása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2011. június 8-i 2011/62/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján 
végrehajtani tervezett intézkedéseket 
kiemelő jelentést terjeszt elő.
______________
1 HL L 174., 2011.7.1., 74. o.
*HL: kérem a következő dátumot 
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beilleszteni: Az e rendelet elfogadásától 
számított 24 hónap.

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek és más egészségügyi termékek súlyos egészségügyi kockázatokat 
jelentenek a betegek számára, és azokat a rendeltetési hely szerint országtól függetlenül le 
kell foglalni. A vámhatóságoknak meg kell őrizniük jelenlegi hatásköreiket, hogy 
felléphessenek a vélhetően hamisított gyógyszerek ellen minden esetben, amikor jogsértő áruk 
vámellenőrzés alatt állnak, nem pedig csak azokban az esetekben, amikor a jogsértő árukat 
behozatalra bejelentik. Ezt az eljárást alkalmazni kell a hamisított tranzitárukra, és az nem 
akadályozhatja a gyártók által az EU-n kívüli (vagy azon keresztüli) megrendelők részére 
jogszerű értékesítésre szánt generikus gyógyszerek jogszerű kereskedelmét.

Módosítás 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Amennyiben a vámhatóságok előzetes 
kérelemre járnak el, indokolt rendelkezni 
arról, hogy a vámhatóságok általi 
intézkedést elrendelő határozat jogosultja 
térítse meg a vámhatóságok részéről az ő 
szellemitulajdon-jogainak érvényesítése 
során felmerült valamennyi költséget. Ez 
azonban nem zárhatja ki a határozat 
jogosultjának azt a jogát, hogy kártérítést 
követeljen a jogsértőtől vagy bármely más, 
az érintett tagállam jogszabályai szerint 
felelősnek tekinthető személytől. 
Amennyiben a harmadik fél által a szellemi 
tulajdon alapján előterjesztett kérelem 
értelmében lefoglalt áruk esetében a 
vámintézkedés következtében a 
vámszervektől eltérő más személyek 
részéről költségek és károk merülnek fel, 
akkor ezekre az egyes esetekre vonatkozó 
egyedi jogszabályokat kell alkalmazni.

(20) Amennyiben a vámhatóságok előzetes 
kérelemre járnak el, indokolt rendelkezni 
arról, hogy a vámhatóságok általi 
intézkedést elrendelő határozat jogosultja 
térítse meg a vámhatóságok részéről az ő 
szellemitulajdon-jogainak érvényesítése 
során felmerült valamennyi költséget. A
határozat jogosultjának azonban joggal 
kell rendelkeznie arra, hogy kártérítést 
követeljen a jogsértőtől vagy bármely más, 
az érintett tagállam jogszabályai szerint 
felelősnek tekinthető személytől, úgymint 
egyes közvetítőktől, például a 
fuvarozóktól. Amennyiben a harmadik fél 
által a szellemi tulajdon alapján 
előterjesztett kérelem értelmében lefoglalt 
áruk esetében a vámintézkedés 
következtében a vámszervektől eltérő más 
személyek részéről költségek és károk 
merülnek fel, akkor ezekre az egyes 
esetekre vonatkozó egyedi jogszabályokat 
kell alkalmazni.
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Or. fr

Módosítás 105
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Amennyiben a vámhatóságok előzetes 
kérelemre járnak el, indokolt rendelkezni 
arról, hogy a vámhatóságok általi 
intézkedést elrendelő határozat jogosultja 
térítse meg a vámhatóságok részéről az ő 
szellemitulajdon-jogainak érvényesítése 
során felmerült valamennyi költséget. Ez 
azonban nem zárhatja ki a határozat 
jogosultjának azt a jogát, hogy kártérítést 
követeljen a jogsértőtől vagy bármely más, 
az érintett tagállam jogszabályai szerint 
felelősnek tekinthető személytől. 
Amennyiben a harmadik fél által a szellemi
tulajdon alapján előterjesztett kérelem 
értelmében lefoglalt áruk esetében a 
vámintézkedés következtében a 
vámszervektől eltérő más személyek 
részéről költségek és károk merülnek fel, 
akkor ezekre az egyes esetekre vonatkozó 
egyedi jogszabályokat kell alkalmazni.

(20) Amennyiben a vámhatóságok előzetes 
kérelemre járnak el, indokolt rendelkezni 
arról, hogy a vámhatóságok általi 
intézkedést elrendelő határozat jogosultja 
térítse meg a vámhatóságok részéről az ő 
szellemitulajdon-jogainak érvényesítése 
során felmerült valamennyi költséget. Ez 
azonban nem zárhatja ki a határozat 
jogosultjának azt a jogát, hogy kártérítést 
követeljen a jogsértőtől vagy bármely más, 
az érintett tagállam jogszabályai szerint 
felelősnek tekinthető személytől, ideértve a 
szállítókhoz és fuvarozókhoz hasonló 
közvetítőket is. Amennyiben a harmadik fél 
által a szellemi tulajdon alapján 
előterjesztett kérelem értelmében lefoglalt 
áruk esetében a vámintézkedés 
következtében a vámszervektől eltérő más 
személyek részéről költségek és károk 
merülnek fel, akkor ezekre az egyes 
esetekre vonatkozó egyedi jogszabályokat 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 106
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Amennyiben a vámhatóságok előzetes (20) Amennyiben a vámhatóságok előzetes 
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kérelemre járnak el, indokolt rendelkezni 
arról, hogy a vámhatóságok általi 
intézkedést elrendelő határozat jogosultja 
térítse meg a vámhatóságok részéről az ő 
szellemitulajdon-jogainak érvényesítése 
során felmerült valamennyi költséget. Ez 
azonban nem zárhatja ki a határozat 
jogosultjának azt a jogát, hogy kártérítést 
követeljen a jogsértőtől vagy bármely más, 
az érintett tagállam jogszabályai szerint 
felelősnek tekinthető személytől. 
Amennyiben a harmadik fél által a szellemi 
tulajdon alapján előterjesztett kérelem 
értelmében lefoglalt áruk esetében a 
vámintézkedés következtében a 
vámszervektől eltérő más személyek 
részéről költségek és károk merülnek fel, 
akkor ezekre az egyes esetekre vonatkozó 
egyedi jogszabályokat kell alkalmazni.

kérelemre járnak el, indokolt rendelkezni 
arról, hogy a vámhatóságok általi 
intézkedést elrendelő határozat jogosultja 
térítse meg a vámhatóságok részéről az ő 
szellemitulajdon-jogainak érvényesítése 
során felmerült valamennyi költséget. Ez 
azonban nem zárhatja ki a határozat 
jogosultjának azt a jogát, hogy kártérítést 
követeljen a jogsértőtől vagy bármely más, 
az érintett tagállam jogszabályai szerint 
felelősnek tekinthető személytől. Ennek 
ellenére bizonyos körülmények között a 
fuvarozó vállalkozásoknak közvetetten 
felelősségre vonhatónak kell lenniük 
minden arányos költségért, amely a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítése során 
a vámhatóságoknál és a jogosultaknál 
felmerül. Amennyiben a harmadik fél által 
a szellemi tulajdon alapján előterjesztett 
kérelem értelmében lefoglalt áruk esetében 
a vámintézkedés következtében a 
vámszervektől eltérő más személyek 
részéről költségek és károk merülnek fel, 
akkor ezekre az egyes esetekre vonatkozó 
egyedi jogszabályokat kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A fuvarozó vállalkozások nem szándékosan játszanak központi szerepet az illegális és 
hamisított áruk EU-ba való behozatala során. Nem követelhető meg a fuvarozó 
vállalkozásoktól, hogy felfedezzék az illegális vagy hamisított árukat. Mindazonáltal 
közreműködhetnek az EU ilyen áruk behozatalával szembeni védelmében, ha a megbízás előtt 
tájékoztatást kaptak az általuk szállított áruk címzettjének korábbi védjegysértéseiről.

Módosítás 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tagállamok hatékony, arányos,
visszatartó erejű és harmonizált 
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szankciórendszert dolgoznak ki annak 
biztosítása érdekében, hogy 
egységesebben és jobban koordinált 
módon lépjenek fel a szellemitulajdon-
jogok megsértésének megelőzése és 
szankcionálása tekintetében, illetve hogy 
az uniós fogyasztók magasabb 
védelemben részesüljenek.

Or. it

Módosítás 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az uniós jogszabályoknak az 
adatbázis következő elemeit kell 
meghatároznia: az adatbázist ellenőrző és 
kezelő jogalany, és az adatbázisban 
rögzített adatok feldolgozásának 
biztonságát biztosító jogalany. Bármilyen 
típusú lehetséges interoperabilitás vagy 
csere bevezetésének mindenekelőtt meg 
kell felelnie a célhoz kötöttség elvének, 
azaz az adatokat arra a célra lehet 
felhasználni, amelyre az adatbázist 
létrehozták, illetve e célon túlmenően 
további csere vagy összekapcsolása nem 
megengedett.

Or. en

Módosítás 109
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamok egyre inkább 
korlátozott erőforrásokkal szembesülnek a 
vámigazgatás terén. Az új rendeletek ezért 
nem róhatnak további pénzügyi terheket a 
nemzeti hatóságokra. Az új 
kockázatkezelő technológiák előmozdítása 
és a nemzeti hatóságok rendelkezésére 
álló erőforrások maximalizálására 
irányuló stratégiákat támogatni kell,

Or. en

Módosítás 110
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet a vámhatóságok 
intézkedésének feltételeit és eljárásait 
határozza meg azokban az esetekben, 
amikor feltehetően szellemitulajdon-jogot
sértő áruk vámfelügyelet alatt állnak, vagy 
az alatt kellett volna állniuk az Unió 
vámterületén.

1. Ez a rendelet a vámhatóságok 
intézkedésének feltételeit és eljárásait 
határozza meg azokban az esetekben, 
amikor feltehetően a 2. cikkben 
meghatározott szellemitulajdon-jogokat
sértő áruk vámfelügyelet alatt állnak, vagy 
az alatt kellett volna állniuk az Unió 
vámterületén.

Or. en

Módosítás 111
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. E rendelet nem alkalmazandó a 
tranzitárukra, azaz termékek Európai 
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Unió területén keresztül – átrakással, 
raktározással, az ömlesztett szállítás 
megbontásával, illetve a szállítási mód 
vagy eszköz megváltoztatásával vagy ezek 
nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén 
kívül kezdődő és végződő teljes útnak csak 
egy részét képezi.

Or. en

Módosítás 112
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ez a rendelet nem vonatkozik az utazók 
személyes poggyászában található nem 
kereskedelmi jellegű árukra.

4. Ez a rendelet nem vonatkozik az utazók 
személyes poggyászában található nem 
kereskedelmi jellegű árukra, kivéve, ha 
arra utaló érdemi jelek merülnek fel, hogy 
az áruk a kereskedelmi forgalom részét 
képezik.

Or. en

Módosítás 113
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ez a rendelet nem vonatkozik az utazók 
személyes poggyászában található nem 
kereskedelmi jellegű árukra.

4. Ez a rendelet nem vonatkozik az utazók 
személyes poggyászára, ha az nem 
kereskedelmi jellegű és a vámmentes 
keretet el nem érő árukat tartalmaz, és 
nem merülnek fel arra utaló érdemi jelek, 
hogy az áruk kereskedelmi forgalom 
részét képezik.
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Or. en

Módosítás 114
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) valamely tagállam jogszabályai szerint 
meghatározott szabadalom;

törölve

Or. en

Módosítás 115
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 469/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint meghatározott 
kiegészítő oltalmi tanúsítvány gyógyszerek 
számára;

törölve

Or. en

Módosítás 116
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az 1610/96/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint meghatározott, 
növényvédő szerekre vonatkozó kiegészítő 
oltalmi tanúsítvány;

törölve



PE480.583v02-00 44/118 AM\890182HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 117
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 2100/94/EK tanácsi rendelet szerint 
meghatározott közösségi növényfajta-
oltalmi jog;

törölve

Or. en

Módosítás 118
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) valamely tagállam jogszabályai szerint 
meghatározott növényfajta-oltalmi jog;

törölve

Or. en

Módosítás 119
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) valamely tagállam jogszabályai szerint 
meghatározott félvezető termék 
topográfiája;

törölve

Or. en
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Módosítás 120
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) valamely tagállam jogszabályai szerint 
meghatározott használati minta;

törölve

Or. en

Módosítás 121
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) valamely tagállam jogszabályai szerint 
meghatározott használati minta;

k) valamely tagállam jogszabályai szerint 
kizárólagos szellemitulajdon-jogként 
oltalmazott használati minta;

Or. sv

Módosítás 122
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) valamely tagállam jogszabályai szerint 
kizárólagos szellemitulajdon-jogként 
oltalmazott kereskedelmi név;

törölve

Or. en
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Módosítás 123
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) az uniós jogszabályok szerint 
kizárólagos szellemitulajdon-jognak 
minősülő bármely más jog;

törölve

Or. en

Indokolás

A rendelkezés célja szerint minden további kizárólagos jogra kiterjed, így a védett terület 
lehetséges kiterjesztésének minősül. Nem tudható előre, hogy a jövőben mely jogok 
tartozhatnak a javasolt rendelet hatálya alá, következésképpen nem lehetséges értékelni azt, 
hogy e jogok alkalmasak-e vámhatósági beavatkozásra.

Módosítás 124
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) az uniós jogszabályok szerint 
kizárólagos szellemitulajdon-jognak 
minősülő bármely más jog;

törölve

Or. en

Módosítás 125
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely tagállamban bejegyzett b) valamely tagállamban vagy több 
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formatervezési minta; államra kiterjedő testület – például a 
Benelux Szellemitulajdon-védelmi 

Hivatal – által bejegyzett formatervezési 
minta;

Or. en

Módosítás 126
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
olyan áruk, amelyek engedély nélkül olyan 
védjeggyel vagy megjelöléssel vannak 
ellátva, amely megegyezik az ugyanolyan 
típusú árukra érvényesen bejegyzett 
védjeggyel, vagy amely lényeges 
jellemzőit tekintve nem különböztethető 
meg az ilyen védjegytől;

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi megértésének egyszerűsítése.

Módosítás 127
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő, 
a fellelés helye szerinti tagállamban 
történő intézkedés tárgyát képező olyan
áruk, amelyek engedély nélkül olyan 
védjeggyel vagy megjelöléssel vannak 
ellátva, amely megegyezik az ugyanolyan 
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amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

típusú árukra érvényesen bejegyzett 
védjeggyel, vagy amely lényeges 
jellemzőit tekintve nem különböztethető 
meg az ilyen védjegytől;

Or. sv

Indokolás

Egyértelműbben ki kell fejteni, hogy olyan jogsértésnek kell fennállnia, amely 
vámintézkedéseket von maga után, azaz hogy nem alkalmaznak „gyártási vélelemt”.

Módosítás 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – 5.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1 valamely védjegyhez fűződő jogot 
sértő intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

5.1 valamely védjegyhez fűződő jogot 
sértő intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
beleértve a csomagolásukat vagy 
gyűjtőcsomagolásukat is, amelyek 
engedély nélkül olyan jellel vagy 
megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

Or. fr

Módosítás 129
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
olyan áruk, amelyek engedély nélkül olyan 
védjeggyel vagy megjelöléssel vannak 
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vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

ellátva, amely megegyezik az ugyanolyan 
típusú árukra érvényesen bejegyzett 
védjeggyel, vagy amely lényeges 
jellemzőit tekintve nem különböztethető 
meg az ilyen védjegytől;

Or. en

Módosítás 130
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

a) olyan áruk, csomagolással együtt,
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől, 
és ezáltal sérti a jogosultnak az importáló 
ország nemzeti joga szerinti jogait;

Or. de

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a hamisított áruk TRIPS-megállapodás 51. cikkében foglalt 
fogalommeghatározásához.

Módosítás 131
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 

a) olyan áruk – ideértve a csomagolást is –, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 



PE480.583v02-00 50/118 AM\890182HU.doc

HU

vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől, 
és amelyek a behozatal szerinti országban 
ezzel megsértik a szóban forgó védjegy 
jogosultjának jogait;

Or. en

Módosítás 132
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – 5.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1 valamely védjegyhez fűződő jogot 
sértő intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

5.1 valamely védjegyhez fűződő jogot 
sértő intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
beleértve a gyűjtőcsomagolást, minden 
más, akár az áruhoz külön mellékelt 
védjegyet (a szóban forgó jelet viselő logó, 
címke, matrica, tájékoztató füzet, 
használati utasítás vagy garancialevél) és 
csomagolásukat, amelyeken engedély 
nélkül olyan védjegyet vagy megjelölést 
helyeztek el, amely megegyezik az 
ugyanolyan típusú árukra érvényesen 
bejegyzett védjeggyel, vagy amely 
lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől;

Or. fr

Módosítás 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – 5.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1. a. minden csomagolás, címke, 
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matrica, tájékoztató füzet, használati 
utasítás, garancialevél vagy más hasonló 
elem – abban az esetben is, ha azt külön 
mellékelik az áruhoz –, amely védjegyhez 
fűződő jogot sértő intézkedés tárgyát 
képezi, és amely érvényesen bejegyzett 
védjegyet foglal magában, vagy amely 
ugyanolyan típusú áru használata 
tekintetében, amelyre ezt a védjegyet 
bejegyezték főbb aspektusaiban nem 
különböztethető meg ettől a védjegytől;

Or. fr

Módosítás 134
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely földrajzi jelzéshez fűződő 
jogot sértő intézkedés tárgyát képező olyan
áruk, amelyek a földrajzi jelzés 
tekintetében nyújtott oltalmat sértő nevet 
viselnek, vagy leírásukra ilyen nevet vagy 
kifejezést használnak;

b) valamely földrajzi jelzéshez fűződő 
jogot sértő áruk, amelyek a földrajzi jelzés 
tekintetében nyújtott oltalmat sértő nevet 
viselnek, vagy leírásukra ilyen nevet vagy 
kifejezést használnak;

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi megértésének egyszerűsítése.

Módosítás 135
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely földrajzi jelzéshez fűződő b) valamely földrajzi jelzéshez fűződő 
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jogot sértő intézkedés tárgyát képező olyan 
áruk, amelyek a földrajzi jelzés 
tekintetében nyújtott oltalmat sértő nevet 
viselnek, vagy leírásukra ilyen nevet vagy 
kifejezést használnak;

jogot sértő, a fellelés helye szerinti 
tagállamban történő intézkedés tárgyát 
képező olyan áruk, amelyek a földrajzi 
jelzés tekintetében nyújtott oltalmat sértő 
nevet viselnek, vagy leírásukra ilyen nevet 
vagy kifejezést használnak;

Or. sv

Indokolás

Egyértelműbben ki kell fejteni, hogy olyan jogsértésnek kell fennállnia, amely 
vámintézkedéseket von maga után, azaz hogy nem alkalmaznak „gyártási vélelemt”.

Módosítás 136
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely földrajzi jelzéshez fűződő 
jogot sértő intézkedés tárgyát képező olyan
áruk, amelyek a földrajzi jelzés 
tekintetében nyújtott oltalmat sértő nevet 
viselnek, vagy leírásukra ilyen nevet vagy 
kifejezést használnak;

b) valamely földrajzi jelzéshez fűződő 
jogot sértő áruk, amelyek a földrajzi jelzés 
tekintetében nyújtott oltalmat sértő nevet 
viselnek, vagy leírásukra ilyen nevet vagy 
kifejezést használnak;

Or. en

Módosítás 137
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kalózáruk”: szerzői joghoz, szomszédos 
joghoz vagy formatervezési 
mintaoltalomhoz fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező áruk vagy ily 
módon készült másolatokat tartalmazó 

6. „kalózáruk”: szerzői joghoz, szomszédos 
joghoz vagy formatervezési 
mintaoltalomhoz fűződő jogot sértő, a
fellelés helye szerinti tagállamban történő
intézkedés tárgyát képező áruk vagy ily 
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áruk, amelyeket a szerzői jog vagy 
szomszédos jogok, vagy a formatervezési 
mintaoltalom jogosultjának – függetlenül 
attól, hogy azt bejegyezték-e –, vagy a 
gyártó országban a jogosult által 
felhatalmazott személy engedélye nélkül 
állítottak elő;

módon készült másolatokat tartalmazó 
áruk, amelyeket a szerzői jog vagy 
szomszédos jogok, vagy a formatervezési 
mintaoltalom jogosultjának – függetlenül 
attól, hogy azt bejegyezték-e –, vagy a 
gyártó országban a jogosult által 
felhatalmazott személy engedélye nélkül 
állítottak elő;

Or. sv

Indokolás

Egyértelműbben ki kell fejteni, hogy olyan jogsértésnek kell fennállnia, amely 
vámintézkedéseket von maga után, azaz hogy nem alkalmaznak „gyártási vélelmet”.

Módosítás 138
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kalózáruk”: szerzői joghoz, szomszédos 
joghoz vagy formatervezési 
mintaoltalomhoz fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező áruk vagy ily 
módon készült másolatokat tartalmazó 
áruk, amelyeket a szerzői jog vagy 
szomszédos jogok, vagy a formatervezési 
mintaoltalom jogosultjának – függetlenül 
attól, hogy azt bejegyezték-e –, vagy a 
gyártó országban a jogosult által 
felhatalmazott személy engedélye nélkül 
állítottak elő;

6. „szerzői jogok bitorlásával előállított 
áruk”: olyan áruk, amelyek a gyártó 
országban a jogosult engedélye nélkül 
készített másolatok, és amelyeket –
közvetlenül vagy közvetve – olyan áruból 
állítanak elő, amely esetében az adott 
másolat előállítása az importáló ország 
joga szerint szerzői jog vagy szomszédos 
jog megsértésének minősült volna;

Or. en

Módosítás 139
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „feltehetően szellemitulajdon-jogot sértő 
áruk”: olyan áruk, amelyek 
vonatkozásában a vámhatóságok számára 
elegendő bizonyíték áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy első látásra úgy véljék, hogy a 
tagállamban fellelt áruk:

7. „feltehetően szellemitulajdon-jogot sértő 
áruk”: olyan áruk, amelyek 
vonatkozásában a vámhatóságok számára 
ésszerű indokok állnak rendelkezésre 
ahhoz, hogy első látásra úgy véljék, hogy a 
tagállamban fellelt áruk:

Or. en

Módosítás 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „feltehetően szellemitulajdon-jogot sértő 
áruk”: olyan áruk, amelyek 
vonatkozásában a vámhatóságok számára 
elegendő bizonyíték áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy első látásra úgy véljék, hogy a 
tagállamban fellelt áruk:

7. „feltehetően szellemitulajdon-jogot sértő 
áruk”: olyan áruk, amelyek 
vonatkozásában a vámhatóságok számára 
elegendő jel áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
első látásra úgy véljék, hogy a tagállamban 
fellelt áruk:

Or. fr

Indokolás

Nem lehet egyszerre feltételezni azt, hogy valamely áru szellemi tulajdonjogot sért, emellett 
pedig elegendő bizonyíték meglétét kérni.

Módosítás 141
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „feltehetően szellemitulajdon-jogot sértő 
áruk”: olyan áruk, amelyek 

7. „feltehetően szellemitulajdon-jogot sértő 
áruk”: olyan áruk, amelyek 
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vonatkozásában a vámhatóságok számára 
elegendő bizonyíték áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy első látásra úgy véljék, hogy a 
tagállamban fellelt áruk:

vonatkozásában a vámhatóságok számára 
az alkalmazandó jogi eljárások alapján 
elegendő jelek állnak rendelkezésre ahhoz, 
hogy első látásra úgy véljék, hogy a 
tagállamban fellelt áruk:

Or. en

Módosítás 142
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós jog vagy az adott tagállam joga 
szerint szellemitulajdon-jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező áruk;

a) az uniós jog vagy az adott tagállam joga 
szerint szellemitulajdon-jogot sértő áruk;

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi megértésének egyszerűsítése.

Módosítás 143
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós jog vagy az adott tagállam joga 
szerint szellemitulajdon-jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező áruk;

a) az áruk fellelésének helye szerinti 
tagállam joga szerint szellemitulajdon-
jogot sértő intézkedés tárgyát képező áruk;

Or. en

Módosítás 144
Emma McClarkin
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós jog vagy az adott tagállam joga 
szerint szellemitulajdon-jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező áruk;

a) az uniós jog vagy az adott tagállam, 
vagy az áruk származási vagy rendeltetési 
helye szerinti ország joga szerint 
szellemitulajdon-jogot sértő áruk;

Or. en

Módosítás 145
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós jog vagy az adott tagállam joga 
szerint szellemitulajdon-jogot sértő
intézkedés tárgyát képező áruk;

a) az uniós jog vagy az adott tagállam joga 
szerint intézkedés tárgyát képező 
hamisított védjegyek vagy szerzői jogok 
bitorlásával előállított áruk;

Or. en

Módosítás 146
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan eszközök, termékek vagy 
alkatrészek, amelyek bármely olyan 
technológia, eszköz vagy alkatrész 
megkerülésére szolgálnak, amely rendes 
működése során megakadályozza vagy 
korlátozza a valamely szerzői jog vagy 
szomszédos jog jogosultja által nem 
engedélyezett és az adott tagállam 

b) olyan egyes eszközök, termékek vagy 
alkatrészek, amelyeket bármely 
technológiában, eszközben vagy 
alkatrészben található műszaki védelmi 
megoldások megkerülése céljából
alakítottak ki, és amelyek rendes 
működésük során szerzői jogi vagy 
szomszédos jogi oltalom alatt álló művek
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jogszabályai értelmében szellemitulajdon-
jogot sértő cselekményt valamely mű 
vonatkozásában;

vonatkozásában az adott tagállam 
jogszabályai értelmében szellemitulajdon-
jogot sértő cselekményt hajtanak végre;

Or. en

Módosítás 147
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden olyan öntőforma vagy minta, 
amelyet kifejezetten szellemitulajdon-jogot 
sértő áruk gyártásához terveztek, vagy 
ilyen célból alakítottak át, ha az öntőforma 
vagy minta az uniós jog vagy az adott
tagállam jogszabályai szerint sérti a 
jogosult jogait;

c) minden olyan öntőforma vagy minta, 
amelyet kifejezetten szellemitulajdon-jogot 
sértő áruk gyártásához terveztek, vagy 
ilyen célból alakítottak át, ha az öntőforma 
vagy minta az áruk fellelésének helye 
szerinti tagállam jogszabályai szerint sérti 
a jogosult jogait;

Or. en

Módosítás 148
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „kis tétel”: legfeljebb két kilogramm 
tömegű vagy legfeljebb öt tételt tartalmazó 
egyedi csomag;

Or. pl

Indokolás

Fontos, hogy a rendelet meghatározza a „kis tétel” fogalmát. A vámhatóságok jelenleg is 
tömegük alapján osztályozzák a tételeket, és figyelembe veszik az azokban található tételek 
számát. A legkönnyebb az lenne, ha az osztályozás alapja a tételek bruttó tömege lenne, azaz 
a csomagban található tételek tömegének és magának a csomagolásnak a tömege (kivéve 
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szállítás céljára használt tárolókat vagy eszközöket). E meghatározás a gyakorlatban könnyen 
alkalmazható.

Módosítás 149
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „az áruk birtokosa”: az a személy, aki 
az áruk tulajdonjogával, illetve az áruk 
felett hasonló rendelkezési joggal vagy 
fizikai ellenőrzéssel bír;

12. „az áruk birtokosa”: az a személy, aki 
az áruk tulajdonjogával, illetve az áruk 
felett hasonló rendelkezési joggal vagy 
fizikai ellenőrzéssel bír;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározásnak a közvetítőkre való kiterjesztése előre nem látható, a 
rendelkezésre álló infrastruktúra számára esetlegesen káros következményekkel járó 
felelősséget fog teremteni.

Módosítás 150
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „az áruk birtokosa”: az a személy, aki 
az áruk tulajdonjogával, illetve az áruk 
felett hasonló rendelkezési joggal vagy 
fizikai ellenőrzéssel bír;

12. „az áruk birtokosa”: az a személy, aki 
az áruk tulajdonjogával, illetve az áruk 
felett hasonló rendelkezési joggal bír;

Or. en

Indokolás

Az áruk felett „fizikai ellenőrzéssel bíró” személynek az „áruk birtokosa” 
fogalommeghatározásba való felvétele nem megfelelő, mivel az számos esetben magában 
foglalhatja a fuvarozókat, akik nem rendelkeznek semmilyen jogcímmel a szellemitulajdon-
jogok érvényesítése tekintetében, abban nem vesznek részt, és nem is avatkozhatnak be a 
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vámhatóságok és a jogosultak és/vagy a nyilatkozattevő közötti viszonyba az áruk kiadása és 
megsemmisítése tekintetében.

Módosítás 151
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „közvetítő�: az a személy, aki részt 
vesz az áruk szállításában, mint például az 
importőr, a fuvarozó, az áru címzettje, az 
áru feladója vagy a vámárunyilatkozat-
tevő és a szállítmányozó;

Or. de

Indokolás

A fuvarozó vállalkozások nem szándékosan központi szerepet játszanak az illegális és 
hamisított áruk EU-ba való behozatala során. Nem követelhető meg a fuvarozó 
vállalkozásoktól, hogy felfedezzék az illegális vagy hamisított árukat. Mindazonáltal 
közreműködhetnek az EU ilyen áruk behozatalával szembeni védelmében, ha a megbízás előtt 
tájékoztatást kaptak az általuk szállított áruk címzettjének korábbi védjegysértéseiről.

Módosítás 152
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „kis tétel”: olyan tétel, amely 
behozatala nem nyilvánvalóan 
kereskedelmi célból történik.

Or. en

Módosítás 153
Anna Hedh



PE480.583v02-00 60/118 AM\890182HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „romlandó áru”: olyan áru, 
amelynek értéke az idő múlásával 
jelentősen csökken, vagy – természetéből 
következően – a megsemmisülés veszélye 
fenyegeti.

Or. en

Módosítás 154
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 864/2007/EK rendelet25 8. cikkének 
sérelme nélkül, annak megállapítására, 
hogy az áruk felhasználása felveti-e 
valamely szellemitulajdon-jog megsértését, 
vagy ténylegesen sértett-e 
szellemitulajdon-jogot, annak a 
tagállamnak a jogát kell alkalmazni, ahol 
az árukat az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett esetek valamelyikében fellelték.

A 864/2007/EK rendelet25 8. cikkének 
sérelme nélkül, annak megállapítására, 
hogy az áruk felhasználása felveti-e 
valamely szellemitulajdon-jog megsértését, 
vagy ténylegesen sértett-e 
szellemitulajdon-jogot, annak a 
tagállamnak a jogát kell alkalmazni, ahol 
az árukat az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett esetek valamelyikében fellelték. A 
tagállam joga az uniós piacra történő 
közeli és szándékos – azaz az Unióban 
lakóhellyel rendelkező személyek részére 
történő értékesítésre és általuk történő 
fogyasztásra szánt – behozatalára 
vonatkozó világos és meggyőző bizonyíték 
hiányában nem alkalmazható tranzitáruk 
esetében. A tagállam semmilyen 
körülmények között nem alkalmazhat 
„gyártási vélelmet” a kifogásolt áruk 
szellemitulajdon-jogi helyzetének 
meghatározására.

Or. en
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Módosítás 155
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Arra utaló jelek esetén, hogy a nem uniós 
tranzitárukat az Unió területén hozzák 
forgalomba, az ilyen árukat az áruk 
fellelése helye vagy a kérelem benyújtása 
szerinti ország szellemi tulajdonra 
vonatkozó jogszabályai szerint 
importárunak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A „tranzit” fogalma kiterjed az Unión belüli tranzitárukra, számos régebbi formatervezési 
minta, védjegy, és minden szabadalom védelme pedig csupán nemzeti alapon valósul meg. 
Ennek következtében a hamisítók kihasználhatják e joghézagot, ha az ilyen áruk másik 
tagállamba történő „tranzitja” előtt az Unióba való belépés helyéül olyan helyet választanak, 
ahol a szóban forgó nemzeti védjegy, formatervezési minta vagy szabadalom nem részesül 
oltalomban. Összhangban a C-446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyekben hozott ítélettel.

Módosítás 156
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Arra utaló jelek esetén, hogy a nem uniós 
tranzitárukat az Unió területén hozzák 
forgalomba, az ilyen árukat az áruk 
fellelése helye vagy a kérelem benyújtása 
szerinti ország szellemi tulajdonra 
vonatkozó jogszabályai szerint 
importárunak kell tekinteni.

Or. en
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Indokolás

A „tranzit” fogalma kiterjed az Unión belüli tranzitárukra, számos régebbi formatervezési 
minta, védjegy, és minden szabadalom védelme pedig csupán nemzeti alapon valósul meg. A 
hamisítók kihasználhatják e joghézagot, ha az ilyen áruk másik tagállamba történő 
„tranzitja” előtt az Unióba való belépés helyéül olyan helyet választanak, ahol a szóban 
forgó nemzeti védjegy, formatervezési minta vagy szabadalom nem részesül oltalomban.

Módosítás 157
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen áruknak az Unió területén 
történő forgalombahozatalára utaló jelek 
között szerepelhet különösen az, hogy az 
áruk rendeltetési helyét nem jelentik be, 
miközben a kért felfüggesztő eljárás 
megköveteli ennek bejelentését, hogy 
nincsenek pontos, illetve megbízható 
információk az áruk gyártójának vagy 
fuvarozójának kilétéről, illetve címéről, 
hogy nem működnek együtt a 
vámhatósággal, vagy akár az, hogy az 
érintett árukra vonatkozóan olyan 
iratokra vagy levélváltásra derül fény, 
amelyek arra utalnak, hogy megtörténhet 
ezen áruknak az uniós fogyasztók részére 
történő jogellenes forgalombahozatala.

Or. en

Indokolás

A C-446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletben az Európai Bíróság 
meghatározta azokat a feltételeket, amelyek alapján az Unióban felfüggesztő eljárás alá vont, 
harmadik országból érkező és feltehetően hamisított vagy kalózárukat a vámhatóságok az 
uniós és nemzeti jog alkalmazásával lefoglalhatják. E kikötéseket és a csalárd 
forgalombahozatalra utaló jeleket e rendeletben rögzíteni kell.

Módosítás 158
Cristian Silviu Buşoi
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen áruknak az Unió területén 
történő forgalombahozatalára utaló jelek 
között szerepelhet különösen az, hogy az 
áruk rendeltetési helyét nem jelentik be, 
miközben a kért felfüggesztő eljárás 
megköveteli ennek bejelentését, hogy 
nincsenek pontos, illetve megbízható 
információk az áruk gyártójának vagy 
fuvarozójának kilétéről, illetve címéről, 
hogy nem működnek együtt a 
vámhatósággal, vagy akár az, hogy az 
érintett árukra vonatkozóan olyan 
iratokra vagy levélváltásra derül fény, 
amelyek arra utalnak, hogy megtörténhet 
ezen áruknak az uniós fogyasztók részére 
történő jogellenes forgalombahozatala.

Or. en

Indokolás

Megfeleltetés az Európai Bíróság C-446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyekben hozott 
ítéletben kifejtett ítélkezési gyakorlatával.

Módosítás 159
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az áruknak az Unió területére történő 
elterelésének valószínűségére utaló jelek 
esetén, és ha az illetékes hatóság előtt 
valamely szellemitulajdon-jog 
megsértésének megállapítására irányuló 
eljárás van folyamatban, a nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa köteles 
meghatározni, hogy az ilyen áruk célja 
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nem az Unió területe.

Or. en

Indokolás

A tranzitáruk csalárd forgalombahozatalára utaló jeleket meghatározó C-446/09. és C-
495/09. sz. egyesített ügyekben hozott ítélettel összhangban a jóhiszemű nyilatkozattevők, 
vagy a tranzitáruk birtokosai mindig képesek gyorsan és könnyen tájékoztatást adni annak 
tisztázása érdekében, hogy az árukat nem fenyegeti a csalárd elterelés veszélye például olyan 
esetben, ha az áruk rendeltetési helye nincs bejelentve, vagy ha a gyártó személye vagy címe 
ismeretlen, vagy ha a kapcsolódó levélváltás tartalma hiányos.

Módosítás 160
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az áruk uniós piacra történő 
elterelésére utaló jelek merülnek fel és az 
illetékes hatóságok előtt arra irányuló 
eljárás van folyamatban, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés, a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
köteles bizonyítani, hogy az ilyen áruk 
rendeltetési helye nem az uniós piac.

Or. en

Indokolás

A nyilatkozattevő köteles arra irányuló tájékoztatást adni, hogy az árukat nem fenyegeti a 
csalárd elterelés veszélye. Összhangban áll az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával (C-
446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyek).

Módosítás 161
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és 

más egészségügyi termékek
A be nem jelentett rendeltetési helyre 
szánt vagy egyébként nem világos ellátási 
láncú gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és más egészségügyi termékek 
vélelmezett rendeltetési helye az Unió 
területe.

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek súlyos egészségügyi kockázatokat jelentenek a betegek számára, és 
azokat a rendeltetési hely szerint országtól függetlenül le kell foglalni. A vámhatóságoknak 
meg kell őrizniük jelenlegi hatásköreiket, hogy felléphessenek a vélhetően hamisított 
gyógyszerek ellen minden esetben, amikor jogsértő áruk vámellenőrzés alatt állnak, nem 
pedig csak azokban az esetekben, amikor a jogsértő árukat behozatalra bejelentik. Ezt az 
eljárást alkalmazni kell a hamisított tranzitárukra, és az nem akadályozhatja a gyártók által 
az EU-n kívüli (vagy azon keresztüli) megrendelők részére jogszerű értékesítésre szánt 
generikus gyógyszerek jogszerű kereskedelmét.

Módosítás 162
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kollektív szellemitulajdonjog-kezelő 
testületek, amelyeket szabályszerűen 
elismernek mint a szerzői jogok vagy 
szomszédos jogok jogosultjait képviselő 
szervezetet;

b) kollektív szellemitulajdonjog-kezelő 
testületek, amelyek jogszerűen képviselik a 
szerzői jogok vagy szomszédos jogok 
jogosultjait;

Or. en
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Módosítás 163
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szakmai védelmi testületek, amelyeket 
szabályszerűen elismernek mint a szerzői 
jogok jogosultjait képviselő szervezetet;

c) szakmai védelmi testületek, amelyek 
jogszerűen képviselik a szerzői jogok 
jogosultjait;

Or. en

Módosítás 164
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Uniós kérelem az Európai Unió egész 
területén alkalmazandó bármely
szellemitulajdon-jog tekintetében 
benyújtható.

Uniós kérelem a 2. cikk szerinti, az 
Európai Unió egész területén alkalmazandó 
szellemitulajdon-jogok tekintetében 
nyújtható be.

Or. en

Módosítás 165
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában dolgozza ki a kérelmezési 
nyomtatványt. E végrehajtási aktusokat a 
29. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában dolgozza ki a kérelmezési 
nyomtatványt. E végrehajtási aktusokat a 
29. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. Végrehajtó hatáskörének 
gyakorlása során a Bizottság egyeztet az 
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európai adatvédelmi biztossal.

Or. en

Indokolás

E módosítás az európai adatvédelmi biztos véleményében (2011/C 363/01) kifejtett 
ajánlásokat követi.

Módosítás 166
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában dolgozza ki a kérelmezési 
nyomtatványt. E végrehajtási aktusokat a 
29. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában dolgozza ki a kérelmezési 
nyomtatványt. E végrehajtási aktusokat a 
29. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. Végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlása során a Bizottság konzultál az 
európai adatvédelmi biztossal.

Or. lt

Módosítás 167
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyomtatványnak tartalmaznia kell a 
95/46/EK irányelv 10. cikke és a 
45/2001/EK rendelet 11. cikke alapján az 
adatalany számára biztosítandó 
információkat.

Or. en
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Indokolás

E módosítás az európai adatvédelmi biztos véleményében (2011/C 363/01) kifejtett 
ajánlásokat követi.

Módosítás 168
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben rendelkezésre áll 
számítógépes rendszer a kérelmek 
átvételére és feldolgozására, akkor a 
kérelmeket elektronikus adatfeldolgozó 
technikát használva kell benyújtani.

4. Amennyiben 2014. januárig 
rendelkezésre áll számítógépes rendszer a 
kérelmek átvételére és feldolgozására, 
akkor a kérelmeket elektronikus 
adatfeldolgozó technikát használva kell 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 169
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben rendelkezésre áll 
számítógépes rendszer a kérelmek 
átvételére és feldolgozására, akkor a 
kérelmeket elektronikus adatfeldolgozó 
technikát használva kell benyújtani.

4. Amennyiben rendelkezésre áll 
számítógépes rendszer a kérelmek 
átvételére és feldolgozására, akkor a 
kérelmeket elektronikus adatfeldolgozó 
technikát használva kell benyújtani. Az 
ilyen rendszereket a tagállamok legkésőbb 
2014. január 1-ig bocsátják rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A szellemitulajdon-jogok érvényesítésével kapcsolatban is jogi kötelezettséggé kell tenni az 
interoperábilis „e-vám” eljárásokba történő beruházást és azok végrehajtását.
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Módosítás 170
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Valamely honlapon keresztül a 
nyilvánosság számára rendelkezésre kell 
bocsátani a kérelmet, valamint az áruk 
vámhatóságok általi azonosítása, illetve az 
érintett szellemitulajdon-jog(ok) 
megsértése kockázatának elemzése és 
értékelése vonatkozásában releváns – a 
(3) bekezdés második albekezdésének g), 
h) és i) pontjában meghatározott –
valamennyi információt.

Or. en

Módosítás 171
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a kérelmező az (1) 
bekezdésben említett határidőn belül nem 
pótolja a hiányzó információkat, az 
illetékes vámszerv elutasítja a kérelmet.

2. Amennyiben a kérelmező az (1) 
bekezdésben említett határidőn belül nem 
pótolja a hiányzó információkat, az 
illetékes vámszerv elutasíthatja a kérelmet.

Or. fr

Módosítás 172
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a kérelmező az (1) 
bekezdésben említett határidőn belül nem 
pótolja a hiányzó információkat, az 
illetékes vámszerv elutasítja a kérelmet.

2. Amennyiben a kérelmező az (1) 
bekezdésben említett határidőn belül nem 
pótolja a hiányzó információkat, az 
illetékes vámszerv elutasítja a kérelmet.
Ilyen esetben az illetékes vámszerv 
megindokolja a döntését és tájékoztatást 
nyújt a jogorvoslati eljárással 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 173
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben valamely szellemitulajdon-
jog hatálya megszűnik, vagy ha a 
kérelmező más okból már nem tartozik a 
kérelem benyújtására jogosult személyek 
körébe, a vámhatóságok nem tesznek 
intézkedést. A kérelemnek helyt adó 
határozatot a döntést hozó vámhatóság 
visszavonja vagy megfelelően módosítja.

3. Amennyiben valamely szellemitulajdon-
jog hatálya megszűnik, vagy ha a 
kérelmező más okból már nem tartozik a 
kérelem benyújtására jogosult személyek 
körébe, a kérelmező köteles arról a 
vámhatóságokat értesíteni, a 
vámhatóságok pedig nem tesznek 
intézkedést. A kérelemnek helyt adó 
határozatot a döntést hozó vámhatóság 
visszavonja vagy megfelelően módosítja.

Or. en

Módosítás 174
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben valamely szellemitulajdon- 3. Amennyiben valamely szellemitulajdon-
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jog hatálya megszűnik, vagy ha a 
kérelmező más okból már nem tartozik a 
kérelem benyújtására jogosult személyek 
körébe, a vámhatóságok nem tesznek 
intézkedést. A kérelemnek helyt adó 
határozatot a döntést hozó vámhatóság 
visszavonja vagy megfelelően módosítja.

jog hatálya megszűnik, vagy ha a 
kérelmező más okból már nem tartozik a 
kérelem benyújtására jogosult személyek 
körébe, a kérelmező köteles arról a 
vámhatóságokat értesíteni, a 
vámhatóságok pedig nem tesznek 
intézkedést. A kérelemnek helyt adó 
határozatot a döntést hozó vámhatóság 
visszavonja vagy megfelelően módosítja.

Or. en

Módosítás 175
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozat módosítása a 
szellemitulajdon-jogok tekintetében

törölve

A kérelemnek helyt adó határozatot 
elfogadó illetékes vámszerv a határozat 
jogosultjának kérésére módosíthatja a 
határozatban szereplő szellemitulajdon-
jogok listáját.
Uniós kérelemnek helyt adó határozat 
esetében a szellemitulajdon-jogok listára 
történő felvételére vonatkozó bármely 
módosításnak az 5. cikkben szereplő 
szellemitulajdon-jogokra kell 
korlátozódnia.

Or. en

Módosítás 176
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Miután elkészült a Bizottságnak a 
31. cikk (3) bekezdésében említett 
központi adatbázisa, az intézkedések iránti 
kérelmekre vonatkozó határozatokkal 
kapcsolatos minden adatcsere, a kísérő 
dokumentumok cseréje és a tagállamok 
vámhatóságai közötti értesítések ezen az 
adatbázison keresztül történnek.

3. Miután elkészült a Bizottságnak a 
31. cikk (3) bekezdésében említett 
központi adatbázisa, az intézkedések iránti 
kérelmekre vonatkozó határozatokkal 
kapcsolatos minden adatcsere, a kísérő 
dokumentumok cseréje és a tagállamok 
vámhatóságai közötti értesítések nyilvános 
közzététele ezen az adatbázison keresztül 
történik.

Or. en

Módosítás 177
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja értesíti a határozatot elfogadó 
illetékes vámszervet a következők 
bármelyikéről:

A kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja öt munkanapon belül értesíti a 
határozatot elfogadó illetékes vámszervet a 
következők bármelyikéről:

Or. en

Módosítás 178
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem teljesíti a minták 
visszaszolgáltatásáról szóló 18. cikk 
(2) bekezdésében foglalt előírásokat;

törölve

Or. en
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Indokolás

A minták visszaszolgáltatása nem valósulhat meg minden esetben, a szöveg pedig nem pontos 
azzal kapcsolatban, hogy ki dönti el, hogy a minták visszaszolgáltatását a körülmények 
lehetővé teszik-e vagy sem. Egyetlen helyzet továbbá nem határozhatja meg a jogosult által 
megtett jövőbeli lépéseket, a szövegnek pedig kielégítően rugalmas megközelítést kell nyújtani 
az uniós piac védelme érdekében.

Módosítás 179
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) nem indít eljárást a 20. cikk 
(1) bekezdése, a 23. cikk (4) bekezdése 
vagy a 24. cikk (9) bekezdése szerint.

törölve

Or. en

Indokolás

A minták visszaszolgáltatása nem valósulhat meg minden esetben, a szöveg pedig nem pontos 
azzal kapcsolatban, hogy ki dönti el, hogy a minták visszaszolgáltatását a körülmények 
lehetővé teszik-e vagy sem. Egyetlen helyzet továbbá nem határozhatja meg a jogosult által 
megtett jövőbeli lépéseket, a szövegnek pedig kielégítően rugalmas megközelítést kell nyújtani 
az uniós piac védelme érdekében.

Módosítás 180
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a tagállam vámhatóságai az 
1. cikk (1) bekezdésében említett helyzetek 
valamelyikében lévő, az intézkedés iránti 
kérelemnek helyt adó határozatban foglalt 
szellemitulajdon-jogot feltehetően sértő 
árukat tárnak fel, akkor határozatot 
hoznak az áruk kiadásának 

1. Amennyiben a tagállam vámhatóságai az 
1. cikk (1) bekezdésében említett helyzetek 
valamelyikében lévő, az intézkedés iránti 
kérelemnek helyt adó határozatban foglalt 
szellemitulajdon-jogot feltehetően sértő 
árukat tárnak fel, akkor az áruk kiadást 
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felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról. felfüggesztik, vagy lefoglalják azokat.

Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint nem képez határozathozatalra szolgáló helyzetet az áruk 
kiadásának felfüggesztése vagy az áruk lefoglalása a jogosult döntésétől függően. Javasolja 
ezért a „határozatot” szó törlését.

Módosítás 181
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az illetékes hatóság az érdemi 
határozat meghozatala érdekében 
vizsgálhatja az arra utaló bizonyítékok 
létezését, hogy az áruk célja az Unióban 
történő forgalombahozatal, illetve 
fennállnak-e a hivatkozott 
szellemitulajdon-jog megsértését képező 
más körülmények. E célból az illetékes 
hatóság hivatkozhat a 3. cikkben 
meghatározott jelekre.

Or. en

Indokolás

Összhangban a 3. cikkhez fűzött módosításokkal.

Módosítás 182
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 

2. Az áruk kiadásának felfüggesztését vagy 
lefoglalását megelőzően a vámhatóságok 
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elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
bármely vonatkozó információ 
szolgáltatását kérhetik a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjától. A 
vámhatóságok továbbá tájékoztathatják a 
határozat jogosultját a szóban forgó tételek 
tényleges vagy vélt számáról, azok 
jellegéről, és adott esetben képeket is 
közölhetnek róluk.

bármely vonatkozó információ 
szolgáltatását kérhetik a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjától. A 
vámhatóságok továbbá tájékoztathatják a 
határozat jogosultját a szóban forgó tételek 
tényleges vagy vélt számáról, azok 
jellegéről, és adott esetben képeket is 
közölhetnek róluk.

Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint nem képez határozathozatalra szolgáló helyzetet az áruk 
kiadásának felfüggesztése vagy az áruk lefoglalása a jogosult döntésétől függően. Javasolja 
ezért a „határozatot” szó törlését.

Módosítás 183
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
bármely vonatkozó információ 
szolgáltatását kérhetik a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjától. A 
vámhatóságok továbbá tájékoztathatják a 
határozat jogosultját a szóban forgó tételek 
tényleges vagy vélt számáról, azok 
jellegéről, és adott esetben képeket is 
közölhetnek róluk.

2. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
bármely vonatkozó információ 
szolgáltatását kérhetik a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjától. A 
vámhatóságok továbbá tájékoztatják a 
határozat jogosultját a szóban forgó tételek 
tényleges vagy vélt számáról, azok 
jellegéről, és adott esetben képeket is 
közölhetnek róluk.

Or. fr

Módosítás 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három 
munkanapon belül kifejthesse 
álláspontját.

törölve

Or. fr

Indokolás

A hosszadalmas és aránytalan adminisztratív eljárás bevezetésének elkerülése érdekében a 
meghallgatáshoz való jogot csak a végfogyasztók számára kell biztosítani, akik a gazdasági 
szereplőkkel ellentétben nem ismerik mélyrehatóan a vámeljárásokat.

Módosítás 185
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három 
munkanapon belül kifejthesse 
álláspontját.

törölve

Or. en
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Módosítás 186
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három 
munkanapon belül kifejthesse álláspontját.

3. Ha a feltehetően szellemitulajdon-jogot 
sértő áruk nem hamisított vagy kalóz áruk,
a vámhatóságok az áruk kiadásának 
felfüggesztése vagy az áruk lefoglalása 
előtt közlik szándékukat a 
nyilatkozattevővel vagy – az áruk tervezett 
lefoglalása esetén – az áruk birtokosával. A 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
lehetőséget kap arra, hogy a tájékoztatást 
követő három munkanapon belül 
kifejthesse álláspontját.

Or. en

(Lásd a (15) és (16) preambulumbekezdések módosításait)

Indokolás

A legtöbb esetben a vámhatósági intézkedés egyértelmű gyanún alapul és végül igazoltnak 
bizonyul. A meghallgatásra vonatkozó jognak ezért a hamisítástól és kalózkodástól eltérő 
árukra – amelyek esetében nehezebb lehet a vámhatóságok számára pusztán 
szemrevételezéssel megállapítani, hogy történt-e szellemitulajdonjog-sértés – és olyan 
esetekre kell vonatkoznia, amelyekben a vámhatóság valamely kérelem jóváhagyását követően 
intézkedik, ahol az érintett felek ütköző érdekei relevánsak lehetnek.

Módosítás 187
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
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– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három 
munkanapon belül kifejthesse álláspontját.

– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatás kézhezvételét
követő három munkanapon belül 
kifejthesse álláspontját.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 188
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három
munkanapon belül kifejthesse álláspontját.

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő öt 
munkanapon belül kifejthesse álláspontját.

Or. en

Módosítás 189
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A feltehetően az Unióban 
szellemitulajdon-jog oltalma alatt álló 
termék utánzatának vagy másolatának 
minősülő áruk felfüggesztő eljárás alá 
történő helyezése esetén a vámhatóságok 
felszólítják a nyilatkozattevőt vagy az áruk 
birtokosát, hogy a felszólítás feladását 
követő három munkanapon belül 
nyújtson megfelelő bizonyítékot arra, 
hogy az áruk végső rendeltetési helye az 
Unión kívül található. Megfelelő 
ellenkező értelmű bizonyíték nyújtása 
hiányában a vámhatóságok vélelmezik, 
hogy a végső rendeltetési hely az Unió 
területe.
E rendelet hatálybalépését követő egy 
éven belül a Bizottság – a 29. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban – az ilyen áruk 
uniós piacra történő elterelése 
kockázatának értékelésére vonatkozó 
iránymutatásokat fogad el a 
vámhatóságok számára.

Or. en

Indokolás

Mivel az előadó igen bizonytalannak tartja, hogy az unióban védett áruk utánzatainak vagy 
másolatainak minősülő áruknak pusztán a tranzitja miatt anyagi jogszabályokat 
módosítanának, e további garancia beillesztését javasolja annak megakadályozására, hogy 
ezek az áruk belépjenek a belső piacra. Két feltételnek kell teljesülnie, hogy a vámhatóságok 
az áruk kiadását felfüggeszthessék, illetve azokat lefoglalhassák: az árukkal szemben 
hamisítás vagy kalózkodás gyanúja szükséges, a nyújtott bizonyítéknak pedig nem 
megfelelőnek kell lennie.

Módosítás 190
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Annak érdekében, hogy az érdemi 
határozat meghozatalára illetékes hatóság 
sikerrel vizsgálhassa az arra utaló 
bizonyítékok meglétét, hogy az áruk célja 
az Unióban történő forgalmazás, illetve 
fennállnak-e a hivatkozott 
szellemitulajdon-jog megsértését képező 
más körülmények, az a vámhatóság, 
amelyhez az intézkedés iránti kérelmet 
benyújtották, az ilyen jogsértés 
megtörténtére vonatkozó gyanúra alapot 
adó jelek felmerülése esetén az áruk 
kiadását felfüggeszti, vagy azokat 
lefoglalja.
Az ilyen áruknak az Unió területén 
történő forgalombahozatalára utaló jelek 
között szerepelhet különösen az, hogy az 
áruk rendeltetési helyét nem jelentik be, 
miközben a kért felfüggesztő eljárás 
megköveteli ennek bejelentését, hogy 
nincsenek pontos, illetve megbízható 
információk az áruk gyártójának vagy 
fuvarozójának kilétéről, illetve címéről, 
hogy nem működnek együtt a 
vámhatósággal, vagy akár az, hogy az 
érintett árukra vonatkozóan olyan 
iratokra vagy levélváltásra derül fény, 
amelyek arra utalnak, hogy megtörténhet 
ezen áruknak az uniós fogyasztók részére 
történő jogellenes forgalombahozatala.

Or. en

Indokolás

Összhangban a C-446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyekben hozott ítélettel (79. pont 6. 
alpont) A rendeletet úgy kell módosítani, hogy az tükrözze azt a tényt, hogy a vámhatóság a 
jogsértés gyanújára alapot adó jelek esetén köteles cselekedni.

Módosítás 191
Christian Engström
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására irányuló határozat 
meghozatala során – kis tételek esetén – a 
vámhatóságok ésszerű időn belül 
megfelelően tájékoztatják a végső 
fogyasztót a végrehajtott intézkedés 
jogalapjáról.

Or. en

Módosítás 192
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vámhatóságok az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozatról az annak elfogadását 
követő egy munkanapon belül értesítik a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultját, 
valamint a nyilatkozattevőt vagy az áruk 
birtokosát.

A vámhatóságok az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
egy munkanapon belül értesítik a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultját, 
valamint a nyilatkozattevőt vagy az áruk 
birtokosát. Emellett, a vámhatóságok 
felszólíthatják a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultját, hogy ennek 
megfelelően értesítse a nyilatkozattevőt 
vagy az áruk birtokosát, ha a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja biztosítja, 
hogy eleget tesz az e rendeletben 
meghatározott határidőknek és 
kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 193
Cornelis de Jong
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Ha jelek utalnak a nem-közösségi 
tranzitáruknak az Unió területén történő 
forgalombahozatalára, az ilyen árukat az 
Unió belső piacára behozott áruknak kell 
tekinteni. A szellemitulajdon-jogok 
megsértésének értékelése során a fellelés 
helye szerinti tagállam szellemi tulajdonra 
vonatkozó jogszabályai alkalmazandók.
Az ilyen áruknak az Unió területén 
történő forgalombahozatalára utaló jelek 
között szerepelhet különösen az, hogy az 
áruk rendeltetési helyét nem jelentik be, 
illetve nincsenek pontos, illetve 
megbízható információk az áruk 
gyártójának vagy fuvarozójának kilétéről.

Or. en

Módosítás 194
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az áruk kiadásának felfüggesztésére
vagy azok lefoglalására vonatkozó 
határozat elfogadását megelőzően a 
vámhatóságok – az áruk tényleges vagy 
becsült mennyiségére és tényleges vagy 
feltehető jellegére vonatkozó, beleértve 
adott esetben a tételekre vonatkozó képeket 
tartalmazó, információkon túlmenő további 
tájékoztatás nélkül – felkérhetnek a 
szellemitulajdon-jog állítólagos megsértése 
kapcsán kérelem benyújtására jogosult 
bármely személyt arra, hogy a hatóságok 
részére bármilyen érdemi tájékoztatással 
szolgáljon.

2. Az áruk kiadásának felfüggesztését vagy 
azok lefoglalását megelőzően a 
vámhatóságok – az áruk tényleges vagy 
becsült mennyiségére és tényleges vagy 
feltehető jellegére vonatkozó, beleértve 
adott esetben a tételekre vonatkozó képeket 
tartalmazó, információkon túlmenő további 
tájékoztatás nélkül – felkérhetnek a 
szellemitulajdon-jog állítólagos megsértése 
kapcsán kérelem benyújtására jogosult 
bármely személyt arra, hogy a hatóságok 
részére bármilyen érdemi tájékoztatással 
szolgáljon.
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Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint nem képez határozathozatalra szolgáló helyzetet az áruk 
kiadásának felfüggesztése vagy az áruk lefoglalása a jogosult döntésétől függően. Javasolja 
ezért a „határozatot” szó törlését.

Módosítás 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három 
munkanapon belül kifejthesse 
álláspontját.

törölve

Or. fr

Indokolás

A hosszadalmas és aránytalan adminisztratív eljárás bevezetésének elkerülése érdekében a 
meghallgatáshoz való jogot csak a végfogyasztók számára kell biztosítani, akik a gazdasági 
szereplőkkel ellentétben nem ismerik mélyrehatóan a vámeljárásokat.

Módosítás 196
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 

törölve
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elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három 
munkanapon belül kifejthesse 
álláspontját.

Or. en

Módosítás 197
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával.  A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három 
munkanapon belül kifejthesse álláspontját.

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatás kézhezvételét
követő három munkanapon belül 
kifejthesse álláspontját.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 198
Christian Engström
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő három
munkanapon belül kifejthesse álláspontját.

3. Az áruk kiadásának felfüggesztéséről 
vagy azok lefoglalásáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően a vámhatóságok 
közlik szándékukat a nyilatkozattevővel 
vagy – az áruk tervezett lefoglalása esetén 
– az áruk birtokosával. A nyilatkozattevő 
vagy az áruk birtokosa lehetőséget kap 
arra, hogy a tájékoztatást követő öt
munkanapon belül kifejthesse álláspontját.

Or. en

Módosítás 199
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A feltehetően az Unióban 
szellemitulajdon-jog oltalma alatt álló 
termék utánzatának vagy másolatának 
minősülő áruk felfüggesztő eljárás alá 
történő helyezése esetén a vámhatóságok 
felszólítják a nyilatkozattevőt vagy az áruk 
birtokosát, hogy a felszólítás feladását 
követő három munkanapon belül 
nyújtson megfelelő bizonyítékot arra, 
hogy az áruk végső rendeltetési helye az 
Unión kívül található. Megfelelő 
ellenkező értelmű bizonyíték nyújtása 
hiányában a vámhatóságok vélelmezik, 
hogy a végső rendeltetési hely az Unió 
területe.
E rendelet hatálybalépését követő egy 
éven belül a Bizottság – a 29. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban – az ilyen áruk 
uniós piacra történő elterelése 
kockázatának értékelésére vonatkozó 
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iránymutatásokat fogad el a 
vámhatóságok számára.

Or. en

Indokolás

Mivel az előadó igen bizonytalannak tartja, hogy az unióban védett áruk utánzatainak vagy 
másolatainak minősülő áruknak pusztán a tranzitja miatt anyagi jogszabályokat 
módosítanának, e további garancia beillesztését javasolja annak megakadályozására, hogy 
ezek az áruk belépjenek a belső piacra. Két feltételnek kell teljesülnie, hogy a vámhatóságok 
az áruk kiadását felfüggeszthessék, illetve azokat lefoglalhassák: az árukkal szemben 
hamisítás vagy kalózkodás gyanúja szükséges, a nyújtott bizonyítéknak pedig nem 
megfelelőnek kell lennie.

Módosítás 200
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására irányuló határozat 
meghozatala során – kis tételek esetén – a 
vámhatóságok ésszerű időn belül 
megfelelően tájékoztatják a végső 
fogyasztót a végrehajtott intézkedés 
jogalapjáról.

Or. en

Módosítás 201
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ha nem azonosítható a kérelem 
benyújtására jogosult személy, a 
vámhatóságok a kérelem benyújtására 
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jogosult személy azonosítása érdekében 
együttműködnek az illetékes 
hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a vámhatóságok és az illetékes hatóságok közötti együttműködés javítása a 
kérelem benyújtására jogosult személy azonosítása érdekében. Ez megoldaná azt a jelenlegi 
problémát, hogy a vámhatóságoknak engedélyezniük kell a feltehetően szellemitulajdon-jogot 
sértő áruk kiadását, vagy véget kell vetniük azok lefoglalásának, ha egy munkanapon belül 
nem képesek azonosítani a kérelem benyújtására jogosult személyt.

Módosítás 202
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vámhatóságok az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozatról az annak elfogadását 
követő egy munkanapon belül értesítik a 
nyilatkozattevőt vagy az áruk birtokosát.

A vámhatóságok az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
egy munkanapon belül értesítik a 
nyilatkozattevőt vagy az áruk birtokosát.

Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint nem képez határozathozatalra szolgáló helyzetet az áruk 
kiadásának felfüggesztése vagy az áruk lefoglalása a jogosult döntésétől függően. Javasolja 
ezért a „határozatot” szó törlését.

Módosítás 203
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ez a cikk romlandó árukra nem 
vonatkozik.

törölve

Or. fr

Módosítás 204
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vámhatóságok kizárólag elemzési célból 
és a hamisított vagy kalózárukkal 
kapcsolatos további eljárás elősegítése 
céljából mintákat vehetnek, illetve a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
kérésére mintákat adhatnak át a részére. 
Ezeknek a mintáknak az elemzése a 
kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultjának kizárólagos felelőssége 
mellett történik.

A vámhatóságok kizárólag elemzési célból 
és a hamisított vagy kalózárukkal 
kapcsolatos további eljárás elősegítése 
céljából mintákat vehetnek, illetve a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
kérésére mintákat adhatnak át vagy 
küldhetnek a részére. Ezeknek a 
mintáknak az elemzése a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjának kizárólagos 
felelőssége mellett történik.

Or. en

Indokolás

A hamisítás elleni hatékony küzdelem érdekében ösztönözni kell a vámhatóságok és a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultjai közötti hatékony és nem költséges együttműködést.

Módosítás 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vámhatóságok kizárólag elemzési célból 
és a hamisított vagy kalózárukkal 

A vámhatóságok kizárólag elemzési célból 
és a hamisított vagy kalózárukkal 
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kapcsolatos további eljárás elősegítése 
céljából mintákat vehetnek, illetve a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
kérésére mintákat adhatnak át a részére. 
Ezeknek a mintáknak az elemzése a 
kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultjának kizárólagos felelőssége 
mellett történik.

kapcsolatos további eljárás elősegítése 
céljából az összes áru tekintetében 
reprezentatív mintákat vehetnek, illetve a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
kérésére mintákat adhatnak át a részére. 
Ezeknek a mintáknak az elemzése a 
kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultjának kizárólagos felelőssége 
mellett történik.

Or. fr

Módosítás 206
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A vámhatóságok kérelemre tájékoztatják 
a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultját az áruk címzettjének, 
feladójának, bejelentőjének vagy 
birtokosának a nevéről és címéről, ha ezen 
adatok ismertek, valamint a vámeljárásról 
és a feltehetően szellemitulajdon-jogot 
sértő áruk származásáról, eredetéről és 
rendeltetési helyéről.

3. A vámhatóságok kérelemre tájékoztatják 
a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultját az áruk címzettjének, 
feladójának, bejelentőjének vagy 
birtokosának a nevéről és címéről, ha ezen 
adatok ismertek, valamint a vámeljárásról 
és a feltehetően szellemitulajdon-jogot 
sértő áruk származásáról, eredetéről és 
rendeltetési helyéről.

A rendeltetési hely szerinti országban 
feltehetően valamely szellemitulajdon-
jogot sértő tranzitáruk tekintetében a 
vámhatóságok ezt az információt – többek 
között a Vámigazgatások 
Világszervezetének SAFE 
keretrendszerének használatával –
közölhetik a rendeltetési hely szerinti 
ország vámhatóságaival.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a vámhatóságok a nyomozás és lefoglalási eljárások fokozásának 
elősegítése érdekében képesek legyenek a jogsértőkre vonatkozó információkat közölni a 
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bűnüldöző hatóságokkal; és a TRIPS-egyezmény 69. cikkével összhangban tájékoztassák a 
rendeltetési hely szerinti ország vámhatóságait. Fontos továbbá maximalizálni a már létező
globális keretrendszerek használatát, hogy a vámhatóságok képesek legyenek intézkedni a 
jogsértő árukkal szemben.

Módosítás 207
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A vámhatóságok kérelemre tájékoztatják 
a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultját az áruk címzettjének, 
feladójának, bejelentőjének vagy 
birtokosának a nevéről és címéről, ha ezen 
adatok ismertek, valamint a vámeljárásról 
és a feltehetően szellemitulajdon-jogot 
sértő áruk származásáról, eredetéről és 
rendeltetési helyéről.

3. A vámhatóságok kérelemre tájékoztatják 
a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultját és – adott esetben – a 
bűnüldöző hatóságokat és ügynökségeket 
az áruk címzettjének, feladójának, 
bejelentőjének vagy birtokosának a nevéről 
és címéről, ha ezen adatok ismertek, 
valamint a vámeljárásról és a feltehetően 
szellemitulajdon-jogot sértő áruk 
származásáról, eredetéről és rendeltetési 
helyéről.

A rendeltetési hely szerinti országban 
feltehetően valamely szellemitulajdon-
jogot sértő tranzitáruk tekintetében a 
vámhatóságok ezt az információt 
közölhetik a rendeltetési hely szerinti 
ország vámhatóságaival.

Or. en

Módosítás 208
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárás indítása annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 

a) eljárás indítása annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés, illetve ilyen 
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szellemitulajdonjog-sértés; eljárás során;

Or. en

Indokolás

Az előadó által előterjesztett 30. módosítással való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 209
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) büntetőeljárás megindítása;

Or. fr

Módosítás 210
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kártalanítás érvényesítése a jogsértővel 
vagy más személyekkel szemben, ha az 
árukat a 20. cikk (3) bekezdése vagy a 23. 
cikk (3) bekezdése alapján megsemmisítik.

b) kártalanítás érvényesítése a jogsértővel 
vagy más személyekkel szemben, ha az 
árukat a 20. cikk (3) bekezdése alapján 
megsemmisítik.

Or. en

(Lásd a jelentéstervezet 42. módosítását)

Indokolás

A kizárólag hamisított és kalózárukra vonatkozó egyszerűsített eljárás a gyakorlatban 
jogbizonytalansághoz vezetne, mivel nem világos, hogy melyik eljárást kell alkalmazni a 
védjegyet/szerzői jogot és más szellemitulajdon-jogokat (pl. szabadalmak) egyaránt sértő áruk 
esetén. Javasoljuk ezért törölni a javaslat 20. cikkének bekezdéseit, és azokat a javaslat 23. 
cikkének szövegével felváltani, amely ezt követően a szellemitulajdon-jogok valamennyi 
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megsértésére vonatkozna.

Módosítás 211
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az információk bűnügyi nyomozás 
vagy büntetőeljárás érdekében vagy során 
– ideértve a valamely szellemitulajdon-
joghoz kapcsolódó nyomozást vagy 
eljárást is – történő felhasználása.

Or. en

Módosítás 212
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az információk peren kívüli 
egyezségre irányuló tárgyalások során 
történő felhasználása.

Or. en

Módosítás 213
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 23. és 24. cikkek hatálya alá 
nem tartozó áruk tekintetében merül fel a 

Amennyiben a 23. és 24. cikkek hatálya alá 
nem tartozó áruk tekintetében merül fel a 
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szellemitulajdonjog-sértés gyanúja, a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított 10 munkanapon 
belül eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

szellemitulajdonjog-sértés gyanúja, a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon 
belül eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Or. en

Indokolás

Az értesítés küldésével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében a határidőt az értesítés 
elküldésére történő hivatkozás helyett a kézhezvételére történő hivatkozással kell 
megállapítani.

Módosítás 214
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 23. és 24. cikkek hatálya alá 
nem tartozó áruk tekintetében merül fel a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja, a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított 10 munkanapon 
belül eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Amennyiben a 23. és 24. cikkek hatálya alá 
nem tartozó áruk tekintetében merül fel a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja, a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon 
belül eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.
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Módosítás 215
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 23. és 24. cikkek hatálya 
alá nem tartozó áruk tekintetében merül 
fel a szellemitulajdonjog-sértés gyanúja, a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított 10 munkanapon 
belül eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Amennyiben az áruk tekintetében felmerül 
a szellemitulajdonjog-sértés gyanúja, a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultja 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított 10 munkanapon 
belül eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Or. en

Módosítás 216
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szellemitulajdonjog-sértés a 
gyanúja romlandó áruk tekintetében merül 
fel, az első albekezdésben említett eljárás 
megindításának határideje az áruk 
kiadásának felfüggesztéséről vagy azok 
lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított 3 munkanap.

Amennyiben a szellemitulajdonjog-sértés a 
gyanúja romlandó áruk tekintetében merül 
fel, az első albekezdésben említett eljárás 
megindításának határideje az áruk 
kiadásának felfüggesztéséről vagy azok 
lefoglalásáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 3 munkanap.

Or. en

Indokolás

Az értesítés küldésével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében a határidőt az értesítés 
elküldésére történő hivatkozás helyett a kézhezvételére történő hivatkozással kell 
megállapítani.
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Módosítás 217
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szellemitulajdonjog-sértés a 
gyanúja romlandó áruk tekintetében merül 
fel, az első albekezdésben említett eljárás 
megindításának határideje az áruk 
kiadásának felfüggesztéséről vagy azok 
lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított 3 munkanap.

Amennyiben a szellemitulajdonjog-sértés a 
gyanúja romlandó áruk tekintetében merül 
fel, az első albekezdésben említett eljárás 
megindításának határideje az áruk 
kiadásának felfüggesztéséről vagy azok 
lefoglalásáról szóló határozat 
kézhezvételétől számított 3 munkanap.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) írásbeli megállapodás a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja és az áruk 
birtokosa között arról, hogy hozzájárulnak 
az áruk megsemmisítéséhez.

b) írásbeli megállapodás a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja és a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
között arról, hogy hozzájárulnak az áruk 
megsemmisítéséhez.

Or. fr
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Módosítás 219
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a vámhatóságokat értesítették arról, 
hogy eljárás indult annak megállapítására, 
hogy formatervezési mintaoltalom, 
szabadalom, használati minta vagy 
növényfajta-oltalmi jog sérült-e, és lejárt a 
20. cikkben meghatározott határidő, a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
kérheti a vámhatóságoktól az áruk kiadását 
vagy lefoglalásuk megszüntetését.

Ha a vámhatóságokat értesítették arról, 
hogy eljárás indult annak megállapítására, 
hogy formatervezési mintaoltalom sérült-e, 
és lejárt a 20. cikkben meghatározott 
határidő, a nyilatkozattevő vagy az áruk 
birtokosa kérheti a vámhatóságoktól az 
áruk kiadását vagy lefoglalásuk 
megszüntetését.

Or. en

Módosítás 220
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 20., 23. vagy 24. cikkek alapján
megsemmisítésre szánt áruk:

1. A megsemmisítésre szánt áruk:

Or. en

Módosítás 221
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. bekezdés rendelkezéseitől eltérve 
a vámhatóságok meghatalmazhatják a 
hamisítás ellen küzdő és e műveleteket 
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megelőzően egyénileg engedélyezett 
állami és magánszervezeteket a fenti 
intézkedések alkalmazására. A 
meghatalmazott szervezetek a 
megsemmisítésre szánt árukat a 
megsemmisítés előtt elemzés és a 
hamisítás elleni küzdelem célját szolgáló 
információs adatbázis létrehozása céljából 
a meghatalmazásban meghatározott 
feltételek szerint tárolhatják. A 
meghatalmazott szervezeteket a Bizottság 
honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

A hamisított vagy kalózáruk tanulmányozása a probléma megértésével kapcsolatos 
információt nyújt, és lehetővé teszi a megfelelő küzdelmi stratégia bevezetését. Képeseknek 
kell tehát lenniük ezen áruk vizsgálatára azok megsemmisítése előtt.

Módosítás 222
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23 cikk törölve
Megsemmisítés és eljárás indítása

1. A feltehetően hamisított vagy kalózáruk 
vámellenőrzés alatt megsemmisíthetők 
annak megállapítása nélkül, hogy történt-
e szellemitulajdonjog-sértés azon tagállam 
joga szerint, ahol az árukat fellelték, 
amennyiben az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:
a) a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított tíz 
munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
írásban tájékoztatta a vámhatóságokat 
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arról, hogy beleegyezik az áruk 
megsemmisítésébe;
b) a nyilatkozattevő vagy az áruk 
birtokosa az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított tíz 
munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
írásban megerősítette a vámhatóságoknak 
azt, hogy beleegyezik az áruk 
megsemmisítésébe.
2. Amennyiben a nyilatkozattevő vagy az 
áruk birtokosa az (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott határidőkön 
belül nem erősítette meg a 
megsemmisítéshez való hozzájárulását, és 
nem is emelt kifogást a megsemmisítéssel 
szemben annál a vámhatóságnál, amelyik 
elfogadta az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozatot, akkor a vámhatóság 
úgy tekintheti, hogy a nyilatkozattevő vagy 
az áruk birtokosa beleegyezett a 
megsemmisítésbe.
A vámhatóságok értesítik erről a 
kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultját.
Ha a nyilatkozattevő vagy az áruk 
birtokosa ellenzi az áruk megsemmisítését, 
akkor a vámhatóság értesíti erről a 
kifogásról a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultját.
3. A megsemmisítést a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjának költségére és 
felelősségére, vámellenőrzés alatt kell 
elvégezni, ha az áruk megsemmisítésének 
helye szerinti tagállam jogszabályai 
másként nem rendelkeznek. A 
megsemmisítés előtt mintavétel végezhető.
4. Ha nem születik megállapodás a 
megsemmisítésről, a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított 
10 munkanapon belül – romlandó áruk 
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esetében három munkanapon belül –
eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.
A vámhatóságok a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultjának kérésére, indokolt 
esetben legfeljebb 10 munkanappal 
meghosszabbíthatják az első 
albekezdésében említett határidőt.
Romlandó áruk esetén ezek a határidők 
nem hosszabbíthatók meg.
5. A vámhatóságok a teljes vámkezelés 
elvégzését követően adott esetben 
haladéktalanul biztosítják az áruk 
kiadását vagy megszüntetik azok 
lefoglalását, ha a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultja nem tájékoztatja őket 
a következők valamelyikéről:
a) a jogosult az (1) bekezdés a) pontjában 
említett határidőn belül beleegyezik a 
megsemmisítésbe;
b) A jogosult a (4) bekezdésben említett 
határidőn belül eljárást kezdeményezett 
annak megállapítása érdekében, hogy 
történt-e szellemitulajdonjog-sértés.

Or. en

Módosítás 223
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított 
tíz munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
írásban tájékoztatta a vámhatóságokat 
arról, hogy beleegyezik az áruk 

a) a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított tíz 
munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
írásban tájékoztatta a vámhatóságokat 
arról, hogy beleegyezik az áruk 
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megsemmisítésébe; megsemmisítésébe;

Or. en

Indokolás

Az értesítés küldésével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében a határidőt az értesítés 
elküldésére történő hivatkozás helyett a kézhezvételére történő hivatkozással kell 
megállapítani.

Módosítás 224
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított tíz 
munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
írásban tájékoztatta a vámhatóságokat 
arról, hogy beleegyezik az áruk 
megsemmisítésébe;

a) a kérelemnek helyt adó határozat
jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat kézhezvételétől számított 
tíz munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
írásban tájékoztatta a vámhatóságokat 
arról, hogy beleegyezik az áruk
megsemmisítésébe;

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 225
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított tíz munkanapon 
belül – romlandó áruk esetében három 
munkanapon belül – írásban megerősítette 
a vámhatóságoknak azt, hogy beleegyezik 
az áruk megsemmisítésébe.

b) a nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló értesítés
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül – romlandó áruk esetében három 
munkanapon belül – írásban megerősítette 
a vámhatóságoknak azt, hogy beleegyezik 
az áruk megsemmisítésébe.

Or. en

Indokolás

Az értesítés küldésével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében a határidőt az értesítés 
elküldésére történő hivatkozás helyett a kézhezvételére történő hivatkozással kell 
megállapítani.

Módosítás 226
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított tíz munkanapon 
belül – romlandó áruk esetében három 
munkanapon belül – írásban megerősítette 
a vámhatóságoknak azt, hogy beleegyezik 
az áruk megsemmisítésébe.

b) a nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
az áruk kiadásának felfüggesztéséről vagy 
azok lefoglalásáról szóló határozat 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül – romlandó áruk esetében három 
munkanapon belül – írásban megerősítette 
a vámhatóságoknak azt, hogy beleegyezik 
az áruk megsemmisítésébe.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
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nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nyilatkozattevő vagy az 
áruk birtokosa az (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott határidőkön 
belül nem erősítette meg a 
megsemmisítéshez való hozzájárulását, és 
nem is emelt kifogást a megsemmisítéssel 
szemben annál a vámhatóságnál, amelyik 
elfogadta az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozatot, akkor a vámhatóság úgy 
tekintheti, hogy a nyilatkozattevő vagy az 
áruk birtokosa beleegyezett a 
megsemmisítésbe.

Amennyiben a nyilatkozattevő vagy az 
áruk birtokosa az (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott határidőkön 
belül nem erősítette meg a 
megsemmisítéshez való hozzájárulását, és 
nem is emelt kifogást a megsemmisítéssel 
szemben annál a vámhatóságnál, amelyik 
elfogadta az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozatot, akkor a vámhatóság úgy 
tekinti, hogy a nyilatkozattevő vagy az 
áruk birtokosa beleegyezett a 
megsemmisítésbe.

Or. fr

Módosítás 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A megsemmisítést a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjának költségére és 
felelősségére, vámellenőrzés alatt kell 
elvégezni, ha az áruk megsemmisítésének 
helye szerinti tagállam jogszabályai 
másként nem rendelkeznek. A 
megsemmisítés előtt mintavétel végezhető.

3. A megsemmisítést a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjának költségére és 
felelősségére, vámellenőrzés alatt kell 
elvégezni, ha az áruk megsemmisítésének 
helye szerinti tagállam jogszabályai 
másként nem rendelkeznek. A 
megsemmisítés előtt az összes áru 
tekintetében reprezentatív mintavétel 
végezhető.
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Or. fr

Módosítás 229
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem születik megállapodás a 
megsemmisítésről, a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított 
10 munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Ha nem születik megállapodás a 
megsemmisítésről, a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 
munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Or. en

Indokolás

Az értesítés küldésével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében a határidőt az értesítés 
elküldésére történő hivatkozás helyett a kézhezvételére történő hivatkozással kell 
megállapítani.

Módosítás 230
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem születik megállapodás a 
megsemmisítésről, a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított 10 
munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
eljárást indít annak megállapítása 

Ha nem születik megállapodás a 
megsemmisítésről, a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat kézhezvételétől számított 
10 munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
eljárást indít annak megállapítása 



PE480.583v02-00 104/118 AM\890182HU.doc

HU

érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 231
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A vámhatóságok a nem veszélyes 
termékeket – például ruhákat, cipőket –
iskoláknak, óvodáknak, árvaházaknak, 
nem kormányzati szervezeteknek, illetve 
egyéb szociális vagy jóléti szolgálatnak 
adományozhatják. Ilyen esetekben vám, 
illetve egyéb nemzeti adók nem vethetők 
ki.

Or. el

Módosítás 232
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) feltehetően hamisított vagy kalózáruk; a) nyilvánvalóan hamisított vagy 
kalózáruk;
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Or. sv

Módosítás 233
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) feltehetően hamisított vagy kalózáruk; a) feltehetően hamisított védjegyoltalom 
alatt álló áruk vagy szerzői oltalom alatt 
álló kalózáruk;

Or. en

Módosítás 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tájékoztatását követően a jogosult 
megerősítette, hogy az áruk hamisított 
vagy kalózáruk;

Or. fr

Módosítás 235
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 16. cikk (3), (4) és (5) bekezdését és a 
18. cikk (2) bekezdését nem kell 
alkalmazni.

2. A 16. cikk (4) és (5) bekezdését és a 18. 
cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni.
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Or. fr

Módosítás 236
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
lehetőséget kap arra, hogy az álláspontját 
az áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
megküldését követő 20 munkanapon belül 
kifejthesse.

4. A nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
lehetőséget kap arra, hogy az álláspontját 
az áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
kézhezvételét követő 20 munkanapon belül 
kifejthesse.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 237
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
lehetőséget kap arra, hogy az álláspontját 
az áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
megküldését követő 20 munkanapon belül 
kifejthesse.

4. A nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
lehetőséget kap arra, hogy az álláspontját 
az áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
megküldését követő 5 munkanapon belül 
kifejthesse.

Or. fr
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Módosítás 238
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az érintett áruk megsemmisíthetők, ha a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa az 
áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
megküldését követő 20 munkanapon belül 
megerősíti a vámhatóságoknak azt, hogy 
beleegyezik az áruk megsemmisítésébe.

5. Az érintett áruk megsemmisíthetők, ha a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa az 
áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
kézhezvételét követő 20 munkanapon belül 
megerősíti a vámhatóságoknak azt, hogy 
beleegyezik az áruk megsemmisítésébe.

Or. sv

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelemnek helyt adó határozat minden európai 
jogosultjának ugyanannyi ideje legyen a felfüggesztett vagy lefoglalt árukkal kapcsolatos 
intézkedés megtételére – tekintet nélkül a vámhatóságok áruk kiadásának felfüggesztésére 
vagy lefoglalására vonatkozó határozatának a postai kézbesítéséhez szükséges időtartamra –, 
az intézkedés megtételére nyitva álló határidő kezdő időpontját e határozat kézhezvételére, 
nem pedig elküldésére történő hivatkozással kell megállapítani.

Módosítás 239
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az érintett áruk megsemmisíthetők, ha a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa az 
áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
megküldését követő 20 munkanapon belül 
megerősíti a vámhatóságoknak azt, hogy 
beleegyezik az áruk megsemmisítésébe.

5. Az érintett áruk megsemmisíthetők, ha a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa az 
áruk kiadásának felfüggesztésére vagy 
azok lefoglalására vonatkozó határozat 
megküldését követő 10 munkanapon belül 
megerősíti a vámhatóságoknak azt, hogy 
beleegyezik az áruk megsemmisítésébe.

Or. fr
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Módosítás 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A megsemmisítésre a vámhatóságok
költségére, vámellenőrzés alatt kerül sor.

7. A megsemmisítésre a vámellenőrzés 
során és a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultjának költségére kerül sor.

Or. fr

Módosítás 241
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Ha a nyilatkozattevő vagy az áruk 
birtokosa ellenzi az áruk megsemmisítését, 
akkor a vámhatóság értesíti a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultját erről a 
kifogásról, a tételek számáról, azok 
jellegéről és adott esetben képeket küld a 
szóban forgó tételekről.

8. Ha a nyilatkozattevő vagy az áruk 
birtokosa ellenzi az áruk megsemmisítését, 
akkor a vámhatóság értesíti a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultját erről a 
kifogásról, a tételek számáról, azok 
jellegéről és adott esetben képeket küld a 
szóban forgó tételekről vagy mintákról.

Or. sv

Módosítás 242
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk alkalmazásában a kis 

törölve
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tételekre vonatkozó küszöbérték 
meghatározása céljából a 30. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. de

Módosítás 243
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Az e javaslat alapján a 
vámhatóságokra rótt lehetséges 
munkateher megfontolása során a 
vámhatóságok előnyben részesítik a nagy 
tételek kezelését.

Or. en

Módosítás 244
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A vámhatóságok kérésére a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja megtéríti az 
áruknak a vámhatóság részéről a 16. és 17. 
cikkel összhangban végzett vámfelügyelet 
alatt tartása, valamint a 20. és 23. cikkel 
összhangban történő megsemmisítése során 
felmerült költségeket.

1. A vámhatóságok kérésére a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja megtéríti az 
áruknak a vámhatóság részéről a 16. és 17. 
cikkel összhangban végzett vámfelügyelet 
alatt tartása, valamint a 20. és 23. cikkel 
összhangban történő megsemmisítése során 
felmerült költségeket. A határozat 
jogosultjának – kérésre – a vámhatóságok 
tájékoztatást nyújtanak arról, hogy hol és 
milyen módon tárolják a lefoglalt árukat, 
a tárolás milyen költségekkel jár, valamint 
lehetőség nyílik a tárolással kapcsolatos 
álláspont kifejtésére. 
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Or. sv

Indokolás

A tervezet bizottsági változata alapján a jogosultnak az eljárásra vonatkozó kérelem 
benyújtásakor gazdasági számításokat kell végeznie. Mindez nehézségeket jelenthet azoknak a 
kis- és középvállalkozásoknak, amelyek korlátozott pénzügyi forrásokkal rendelkeznek. Ez 
ahhoz vezethet, hogy a jogosult inkább nem nyújtja be a kérelmet, és így a jogsértő áruk 
átlépik a határt.

Módosítás 245
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A vámhatóságok kérésére a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja megtéríti az 
áruknak a vámhatóság részéről a 16. és 
17. cikkel összhangban végzett 
vámfelügyelet alatt tartása, valamint a 20. 
és 23. cikkel összhangban történő 
megsemmisítése során felmerült 
költségeket.

1. A vámhatóságok kérésére a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja megtéríti az 
áruknak a vámhatóság részéről a 16. és 
17. cikkel összhangban végzett 
vámfelügyelet alatt tartása, valamint a 20. 
és 23. cikkel összhangban történő 
megsemmisítése és elfogása során 
felmerült költségeket, amennyiben a 
közvetítők a 27. cikk (2b) bekezdése 
szerint nem felelősek.

Or. de

Indokolás

A fuvarozó vállalkozások nem szándékosan központi szerepet játszanak az illegális és 
hamisított áruk EU-ba való behozatala során. Nem követelhető meg a fuvarozó 
vállalkozásoktól, hogy felfedezzék az illegális vagy hamisított árukat. Mindazonáltal 
közreműködhetnek az EU ilyen áruk behozatalával szembeni védelmében, ha a megbízás előtt 
tájékoztatást kaptak az általuk szállított áruk címzettjének korábbi védjegysértéseiről.

Módosítás 246
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a cikk nem érinti a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjának jogait arra 
nézve, hogy a jogsértőtől vagy más 
személyektől az áruk fellelésének helye 
szerinti tagállam jogszabályai alapján 
kártérítést követeljen.

2. Ez a cikk nem érinti a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjának jogait arra 
nézve, hogy a jogsértőtől vagy más 
személyektől, ideértve a szállítókhoz és 
fuvarozókhoz hasonló közvetítőket is, az 
áruk fellelésének helye szerinti tagállam 
jogszabályai alapján kártérítést követeljen.

Or. en

Módosítás 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok az intézkedésnek helyt 
adó határozat jogosultjának a 
nyilatkozattevőtől vagy az áruk felett 
fizikai ellenőrzéssel bíró személyektől 
abban az esetben kártérítés követelését 
lehetővé tevő rendelkezéseket fogadnak el 
a nemzeti jogukban, ha sem a jogsértő, 
sem pedig az áruk tulajdonosa vagy az 
áruk felett hasonló rendelkezési joggal 
bíró személy nem azonosítható, a 
területükön nem vonható büntetőeljárás 
alá, vagy nem képes kártérítést nyújtani, 
és ha a nyilatkozattevő vagy az áruk felett 
fizikai ellenőrzéssel bíró személy nem 
képes a feladó és a címzett nevét, címét és 
HÉA-számait (ha van) megadni.

Or. en

(Lásd az előadó 13. módosítását)

Indokolás

A közvetítők – például a fuvarozók és/vagy szállítmányozók – szerződéses jogviszonyban 
állnak a jogsértőkkel, és fizetésben részesülnek a jogsértő áruk szállításáért. Ha a megfelelő 
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gondosság hiánya megállapítható a közvetítők oldalán, akkor kötelesek viselni az áruk 
megsemmisítésének költségeit. Az ilyen kötelezettség ösztönözné a közvetítőket, hogy még 
inkább részt vállaljanak a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelemben.

Módosítás 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közigazgatási szankciók Szankciók

Or. it

Módosítás 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésére vonatkozó közigazgatási
szankciókat a tagállamok határozzák meg, 
és megteszik az azok végrehajtásának 
biztosítása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. A meghatározott 
közigazgatási szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

Az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésére vonatkozó szankciókat a 
tagállamok határozzák meg, és megteszik 
az azok végrehajtásának biztosítása 
érdekében szükséges valamennyi 
intézkedést. A meghatározott szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Or. it

Módosítás 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésére vonatkozó közigazgatási 
szankciókat a tagállamok határozzák meg, 
és megteszik az azok végrehajtásának 
biztosítása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. A meghatározott 
közigazgatási szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

Nemzeti joguk sérelme nélkül az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértésére 
vonatkozó közigazgatási szankciókat a 
tagállamok alkalmazzák, és megteszik az 
azok végrehajtásának biztosítása érdekében 
szükséges valamennyi intézkedést. A 
meghatározott közigazgatási szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Or. fr

Módosítás 251
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
A kérelmezőkre kiszabott szankciók

A szellemitulajdon-jogok állítólagos 
megsértésével kapcsolatos és két éves 
időszak alatt az esetek többségében 
valótlannak bizonyuló kérelmeket 
ismétlődően benyújtó kérelmezők 
meghatározott időszakon keresztül 
elveszítik a kérelmek benyújtásához való 
jogot. A tagállamok meghatározzák az 
ilyen kérelmezők esetében alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak és 
arányosnak kell lenniük, és visszatartó 
erővel kell rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 252
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
valamennyi információt a Bizottság 
központi adatbázisában kell tárolni.

3. Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
valamennyi információt a Bizottság 
központi adatbázisában kell tárolni. Az 
adatbázis jogalapjának megállapítása 
érdekében a Bizottság rendes jogalkotási 
eljárás keretében külön javaslatot fogad el 
az e rendelet hatálybalépését követő egy 
éven belül. A javaslat kidolgozása során a 
Bizottság egyeztet az európai adatvédelmi 
biztossal. Az adatbázis legkésőbb 2015. 
január 1-jén működésbe lép.

Or. en

Indokolás

E módosítás az európai adatvédelmi biztos véleményében (2011/C 363/01) meghatározott 
ajánlásokat követi. A szellemitulajdon-jogok érvényesítésével kapcsolatban is jogi 
kötelezettséggé kell tenni az interoperábilis „e-vám” eljárásokba történő beruházást és azok 
végrehajtását.

Módosítás 253
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság az (1) és (2) bekezdésekben 
említett érdemi információkat elektronikus 
formában elérhetővé teszi a tagállamok 
vámhatóságai számára.

4. A Bizottság az (1) és (2) bekezdésekben 
említett érdemi információkat a lehető 
legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2015. 
január 1-ig elektronikus formában 
elérhetővé teszi a tagállamok vámhatóságai 
számára.

Or. en
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Indokolás

A szellemitulajdon-jogok érvényesítésével kapcsolatban jogi kötelezettséggé kell tenni az 
interoperábilis „e-vám” eljárásokba történő beruházást és azok végrehajtását.

Módosítás 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A személyes adatoknak a Bizottság 
központi adatbázisában történő 
feldolgozása a 45/2001/EK rendelettel26

összhangban és az európai adatvédelmi 
biztos felügyelete alatt történik.

1. A személyes adatoknak a Bizottság 
központi adatbázisában történő 
feldolgozása a 45/2001/EK rendelettel26

összhangban és az európai adatvédelmi 
biztos felügyelete alatt történik. Az 
elfogadandó végrehajtási intézkedéseknek 
mindenesetre részletesen meg kell 
határozniuk az adatbázis működési és 
műszaki jellemzőit.

Or. en

Módosítás 255
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A személyes adatok Bizottság és a
tagállamok általi megőrzése a kérelemnek 
helyt adó határozat érvényességének 
időszakára korlátozódik.

Or. en

Indokolás

E módosítás az európai adatvédelmi biztos véleményében (2011/C 363/01) meghatározott 
ajánlásokat követi.
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Módosítás 256
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Jelentéstétel 

A Bizottság ... * jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek a rendelet 
tagállamok általi érvényesítésről, ideértve 
különösen azt, hogy a számítógépes 
adatbázis maradéktalanul működik-e az 
egész Unióban.
____________
* HL: kérem a következő dátumot 
beilleszteni: az e rendelet elfogadásától 
számított 36 hónap.

Or. en

Módosítás 257
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Jelentéstétel

A Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követően legkésőbb három éven belül 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet 
végrehajtásáról. A jelentés különösen a 
tagállamok által e rendelet végrehajtása 
érdekében tett előkészületekre 
összpontosít.
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Or. pl

Indokolás

E rendelet eljárási kérdésekkel foglalkozik és – céljának elérése érdekében – fontos, hogy azt 
a tagállamok megfelelően végrehajtsák. A rendeletben hivatkozott számítógépes rendszerek 
működése érdekében különösen fontos azok ellenőrzése.

Módosítás 258
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1383/2003/EK tanácsi rendelettel 
összhangban elfogadott kérelmek a 
kérelemnek helyt adó határozatban a 
vámhatóságok intézkedésére meghatározott 
határidőig maradnak hatályban és nem 
kerülnek meghosszabbításra.

Az 1383/2003/EK tanácsi rendelettel 
összhangban elfogadott kérelmek a 
kérelemnek helyt adó határozatban a 
vámhatóságok intézkedésére meghatározott 
határidőig maradnak hatályban és e 
rendelet 11. cikkével összhangban nem 
kerülhetnek meghosszabbításra. Első 
benyújtáskor a vámhatóságok számára 
intézkedésre nyitva álló időtartam 
meghosszabbítására irányuló kérelmeket 
ki kell egészíteni a 6. cikk (3) bekezdésben 
meghatározott információkkal.

Or. pl

Indokolás

A kérelemnek helyt adó határozat jogosultjának képesnek kell lennie biztosítani az 
1383/2003/EK rendelettel összhangban megállapított időtartam meghosszabbítását, amely 
során a vámhatóságok e rendelet alapján intézkedhetnek. Ez kevesebb terhet ró majd a 
vámhatóságokra és a kérelemnek helyt adó határozat jogosultjára.

Módosítás 259
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ... * jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról. A jelentést –
szükség esetén – megfelelő javaslatok 
és/vagy ajánlások kísérik.
_______________
* HL: kérem a következő dátumot 
beilleszteni: az e rendelet elfogadásától 
számított 36 hónap.

Or. en

Indokolás

A jelentés hasznos információt nyújt majd e rendelet működésével kapcsolatban, különösen a 
további szellemitulajdon-jogok vámhatóságok általi érvényesítésével és a kis tételekre 
vonatkozó különös eljárással kapcsolatban.


