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A TANÁCS INDOKOLÁSA
Tárgy: A Tanács első olvasatban kialakított, a Tanács által 2013. május 16-án elfogadott 

álláspontja a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítéséről és az 
1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI 
PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET elfogadása céljából
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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2011. május 26-án benyújtotta a Tanácsnak a fent említett javaslatot.

Az európai adatvédelmi biztos 2011. október 12-én nyilvánított véleményt.

Az Európai Parlament 2012. július 3-án fogadta el első olvasatban kialakított álláspontját, 

amellyel módosította a javaslatot.

A Tanács 2013. május 16-án a rendes jogalkotási eljárás (az EUMSZ 294. cikke) keretében és 

a Parlament első olvasatára tekintettel első olvasatban elfogadta a rendelettervezetről szóló 

álláspontját.

II. CÉL

A rendelettervezet célja a szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó rendelkezések 

megerősítése és egyértelművé tétele. Ennek érdekében a tervezet bővíti az 1383/2003/EK 

rendelet hatályát, és azt kiterjeszti a kereskedelmi nevekre, a félvezető termékek topográfiáira, 

a használati mintákra, valamint több jogsértésre is.

A rendelettervezet egyszerűsített eljárásokat vezet be az áruk megsemmisítésére vonatkozóan, 

és ezzel lehetővé teszi a vámhatóságok számára, hogy jogi eljárások végrehajtása nélkül 

jelöljenek ki árukat megsemmisítésre. A kis tételek esetében egy különleges eljárás lehetővé 

teszi, hogy egy kérelem hatálya alá tartozó, feltehetően hamisított vagy kalózáruk a 

jogtulajdonos bevonása nélkül megsemmisíthetők legyenek.

A javaslat ezenkívül rendelkezik olyan intézkedésekről is, amelyek biztosítják a jogszerű 

kereskedők érdekeinek védelmét a vámhatósági érvényesítési eljárásokkal való esetleges 

visszaélésekkel szemben, mindenekelőtt a vámhatóságok által a jogtulajdonosoknak átadandó 

információk és a védekezés joga tekintetében.
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III. AZ ELSŐ OLVASATBAN KIALAKÍTOTT ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE

1. Általános információk

Első olvasatban kialakított álláspontjában a Tanács egyetért a javaslat átfogó céljával, 

azaz azzal, hogy meg kell erősíteni a szellemitulajdon-jogoknak a vámhatóságok általi 

érvényesítését. A Tanács azonban úgy véli, hogy a rendelet hatályát nem kell kiterjeszteni 

a párhuzamos kereskedelemre és az overrun-termékekre (azaz a szellemitulajdon-jog 

jogosultjának hozzájárulása nélkül gyártott termékekre), továbbá azon a véleményen van, 

hogy a meghallgatáshoz való jogot a nemzeti jognak megfelelően kell biztosítani. 

Emellett a javaslaton technikai jellegű változtatásokat is végez.

2. EP-módosítások

Az Európai Parlament 108 módosítást fogadott el a javaslatra vonatkozóan1. E 

módosítások főként az alábbiakat érintik:

– a rendelet alkalmazhatósága az áthaladó áruk esetében,

– a párhuzamos import nyomonkövethetősége,

– a kérelmek elektronikus adatfeldolgozó rendszereken keresztül történő benyújtása, 

amely rendszereknek legkésőbb 2014. január 1-jén rendelkezésre kell állniuk,

– az, hogy a feltehetően hamisított és felfüggesztő eljárás alá vont árukra 

vonatkozóan a nyilatkozattevőnek vagy az áru birtokosának megfelelően igazolnia 

kell, hogy az áruk rendeltetési helye az Unió területén kívül van,

– a meghallgatáshoz való jog,

                                               
1 A Parlament 2012. július 3-i plenáris ülésén elfogadott módosítások teljes szövege itt 

található:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272.
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– a harmadik országok vámhatóságaival való együttműködés és a vámhatóságok 

közötti információ- és adatcsere,

– az áruk megsemmisítésére vonatkozó egyszerűsített eljárás kiterjesztése a 

szellemitulajdonjog-sértések minden esetére,

– a kis tételekre vonatkozó árumegsemmisítés különleges eljárása, amely az 

egyetlen csomagban található árucikkek száma (kevesebb, mint három) és 

együttes tömege (kevesebb, mint 2 kg) alapján kerül meghatározásra,

– a Bizottság jelentéstételi kötelezettsége a rendelet végrehajtásáról a rendelet 

hatálybalépését követően három évvel.

3. A Tanács által bevezetett új elemek

Az első olvasatban kialakított álláspontnak a Bizottság javaslatától eltérő elemei a 

következőkre vonatkoznak:

– a párhuzamos kereskedelem és az overrun-termékek kivonása a rendelet hatálya alól,

– a vámhatóságok által annak érdekében elvégezhető vámellenőrzések és 

azonosítási intézkedések, hogy megakadályozzák az Unió területén alkalmazandó 

szellemitulajdon-jogok megsértését, valamint hogy együttműködjenek harmadik 

országokkal a szellemitulajdon-jogok érvényesítése terén,

– a rendelet hatálya alá eső szellemitulajdonjog-sértésekre vonatkozó közös eljárás, 

a kis tételekre vonatkozó különleges eljárás sérelme nélkül,

– a kis tételekre vonatkozó eljárás, amely csak a kérelmező kérésére alkalmazandó, 

és amelyek költségeinek térítésére fel lehet kérni a kérelmezőt,
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– a kis tételek fogalmának meghatározása a rendeletben, amelyekre vonatkozóan a 

Bizottság az EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadhat el, hogy bizonyos körülmények esetén módosítsa a rendelet 

nem alapvető elemeit,

– a szükséges jogalap a TRIPS-megállapodás 69. cikkével összhangban, valamint a 

szellemitulajdon-jogokat sértő nemzetközi árukereskedelem felszámolását 

illetően, az EU és a harmadik országok vámhatóságai közötti gyors 

információcsere érdekében. A Bizottság végrehajtási hatásköröket kap a harmadik 

országokkal folytatandó adatcsere gyakorlati szabályai elemeinek 

meghatározására,

– a meghallgatáshoz való jog,

– azok a helyzetek, amelyekben a jogtulajdonos a vámhatóságok által az áruk 

lefoglalását követően neki átadott információkat felhasználhatja,

– az alapjogszabály rendelkezései az adatgyűjtésre és -feldolgozásra, a lefoglalás 

időtartamára, a jogoknak és felelősségeknek a hatályos adatvédelmi 

jogszabályokkal összhangban való gyakorlására vonatkozóan.

IV. ÖSSZEGZÉS

Az első olvasatban kialakított álláspontot a Tanács egyhangúlag elfogadta, és azt a Bizottság 

is támogatja. Az álláspont úgy került kialakításra, hogy megfeleljen a rendeletjavaslat 

célkitűzésének, azaz annak, hogy meg kell erősíteni és egyértelművé kell tenni azt a jogi 

keretet, amelynek alapján a vámhatóságok a szellemitulajdon-jogok érvényesítik.


