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RÖVID INDOKOLÁS

A hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós megfigyelőközpontot a 
Tanács és a Bizottság kezdeményezésére 2009-ben állították fel válaszul a hamisított és 
kalózáruk kereskedelmének fokozódására. A Megfigyelőközpont a szellemitulajdon-jogokkal 
kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó adatok és információk összegyűjtésének, figyelemmel 
kísérésének és elemzésének szakértői központjává vált, valamint együttműködési 
platformként is működik, ahol a nemzeti hatóságok és az érdekelt felek képviselői a 
szellemitulajdon-jogok tekintetében megoszthatják egymással elképzeléseiket és a legjobb 
gyakorlatokat a közös jogérvényesítő stratégiák kialakítása céljából. A Megfigyelőközpont 
feladatkörét létrejötte óta további hatáskörökkel bővítette a Tanács, felkérve a központot arra, 
hogy vizsgálja meg, szükséges-e uniós szintű képzési programokat indítani azok számára, 
akik részt vesznek a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelemben1továbbá az 
Európai Parlament arra kérte fel a Megfigyelőközpontot, hogy gyűjtse össze a hamisítást és a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat érintő szabályozásra vonatkozó tudományos kutatási 
adatokat2. A Kereskedelmi Főigazgatóság által megrendelt tanulmány3 pedig arra tesz 
javaslatot, hogy a Megfigyelőközpont legyen a Bizottságon belül a külső felekkel való 
kapcsolattartás egyedüli pontja, valamint a bevált gyakorlatok kialakításának és terjesztésének 
nemzetközi központja.

A Megfigyelőközpont feladatainak megfelelő elvégzése és működési tevékenységének 
fejlesztése érdekében módosítani kell jelenlegi státuszán, és fenntartható változtatások 
bevezetésére lenne szükség az infrastruktúra, az emberi erőforrások, az informatikai fejlesztés 
és elsősorban a szükséges szakértői gárda vonatkozásában. E változtatások esetén jelentős 
pénzügyi forrásokra lesz szükség.

Az Európai Bizottság javaslata szerint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) 
feladatkörét a Megfigyelőközpont által jelenleg ellátott feladatokkal bővítenék ki. A Bizottság 
által lefolytatott hatásvizsgálat következtetése szerint, és az összes érdekelt fél támogatásának 
birtokában4 helyénvaló a Megfigyelőközpont BPHH-nak történő átadása, különösen azért, 
mert a BPHH megfelelő pénzügyi forrásokkal és szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy a 
Megfigyelőközpont közelmúltban kibővített feladatköreit és tevékenységét ellássa.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy bízzák meg a BPHH-t a Megfigyelőközponttal 
kapcsolatos feladatok ellátásával a rábízott feladatkörök hatékonyabb végrehajtása érdekében. 
A hamisított és kalózáruk kereskedelmének fokozódása következtében az uniós vállalkozások 
kisebb ösztönzést kapnak az innovációra, valamint ez gyakorta az álláshelyek csökkenéséhez 
vezet, ezért e tekintetben helyénvalónak tűnik a koordinált politikai fellépés megerősítése. Az 
előadó továbbá hangsúlyozni kívánja, hogy bizonyos termékcsoportok (például a 

                                               
1 A Tanács 2010. március 1-jei állásfoglalása a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci 

érvényesítéséről
2 Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása.
3 „A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok harmadik országokban történő érvényesítési stratégiájának 

értékelése”, 2010. november
4 Nem szerveztek konzultációkat, mivel a javaslatot széles körben, valamennyi érdekelt fél, több 

alkalommal i s  támogatta (Hamisítással foglalkozó fórum (2010), a szellemi tulajdonról szóló 
páneurópai csúcsértekezlet 2010, Brüsszel).
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gyógyszerek, a játékok, a pótalkatrészek, a háztartási készülékek stb.) esetében a hamisítás 
veszélyezteti az emberi egészséget és jelentős károkat okoz a fogyasztóvédelem terén, ami a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság egyik legfőbb témája. Az előadó ezért teljes 
mértékben indokoltnak tartja az emberek tájékoztatását, valamint hogy felhívják a 
figyelmüket az elmúlt években exponenciálisan megnövekedett hamisítás és kalózkodás
lehetséges veszélyeire és következményeire. Hangsúlyozni kell, hogy a kkv-knak is szembe 
kell nézniük a hamisítás jelentette kihívásokkal. 

Az összes fent említett kérdés komoly veszélyt jelent a belső piac megfelelő működésére. A 
tagállamok esetében pedig a hamisítás és kalózkodás növekedése jelentős adóbevétel-kiesést 
jelent. 

Ezt szem előtt tartva, az előadó üdvözli, hogy a szellemitulajdon-jogok védelmével 
kapcsolatos feladatokkal a BPHH-t bízzák meg, valamint hogy összehívják a közigazgatási és 
a magánszektor képviselőit a hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós 
Megfigyelőközpontba. Az előadó úgy véli, hogy a felkínált megoldás költségtakarékos, és 
lehetővé teszi a Megfigyelőközpont számára, hogy a lehető leghamarabb hozzáférjen a 
szükséges szakértői gárdához, forrásokhoz és finanszírozáshoz. Ugyanakkor az előadó 
fontosnak véli hangsúlyozni, hogy a Megfigyelőközpont feladatainak teljesítése érdekében 
mindenkor biztosítani kell a szükséges pénzforrásokhoz való hozzáférést.

Ezenkívül az előadó azt is hangsúlyozni kívánja, hogy fontos szavatolni, hogy a BPHH által 
rendszeres időközönként gyűjtött, elemzett és közzétett adatok a teljesség és a minőség 
tekintetében számos kritériumnak megfeleljenek. Az előadó továbbá úgy gondolja, hogy 
rendkívül fontos biztosítani, hogy a BPHH által végzett tevékenységek, különösen a 
Megfigyelőközpont ülései tekintetében, az átláthatóság vezérelvei szerint történjenek. 
Végezetül a BPHH új tevékenységeinek kialakításakor figyelembe kellene venni, hogy a 
különböző tagországokban már életbe léptettek számos stratégiát a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogsértések tekintetében.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése
nemcsak az Unió gazdaságát veszélyezteti, 
hanem az uniós fogyasztók egészségét és 

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogsértéseknek a folyamatos növekedése
veszélyezteti az Unió gazdaságát, főként 
azért, mert negatívan befolyásolja a kis- és 
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biztonságát is. Ezért hatékony, azonnali és 
összehangolt cselekvésre van szükség 
európai és globális szinten is annak 
érdekében, hogy e jelenséggel sikeresen fel 
lehessen venni a harcot.

középvállalkozások versenyképességét. 
Továbbá az uniós fogyasztók mindennapi 
életében használatos hamisított termékek 
exponenciális növekedése veszélyezteti 
egészségüket és biztonságukat. Ezért 
hatékony, azonnali és összehangolt 
cselekvésre van szükség európai és globális 
szinten is annak érdekében, hogy e 
jelenséggel sikeresen fel lehessen venni a 
harcot.

Or. en

Indokolás

A kis- és középvállalkozások különös fontossággal bírnak az uniós gazdaság szempontjából, 
ezért kell külön megemlíteni a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértésekből eredő negatív 
hatásokat. A hamisítás nemcsak a luxuscikkeket érinti, hanem főként a fogyasztók mindennapi 
életében használt tárgyakat (testápoló cikkek, pótalkatrészek, háztartási készülékek stb.), ezért 
fontos a fogyasztók biztonságát és egészségét érintő kockázatok hangsúlyozása. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Parlament a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci 
érvényesítéséről szóló 2010. szeptember 
22-i állásfoglalásában felkérte a 
tagállamokat és a Bizottságot arra, hogy a 
Hivatal és a szellemi tulajdonnal 
foglalkozó nemzeti hivatalok közötti 
együttműködést terjesszék ki a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések elleni 
küzdelemre is.

(10) Az Európai Parlament a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci 
érvényesítéséről szóló 2010. szeptember 
22-i állásfoglalásában felkérte a 
tagállamokat és a Bizottságot arra, hogy a 
Hivatal és a szellemi tulajdonnal 
foglalkozó nemzeti hivatalok közötti 
együttműködést terjesszék ki a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések elleni 
küzdelemre is; továbbá kifejezte azon 
kívánságát, hogy a Megfigyelőközpont 
végezzen többek között a hamisítással és a 
szellemitulajdon-jogokra vonatkozó 
szabályozással kapcsolatos tudományos 
kutatást.

Or. en
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Indokolás

A tudományos innováció jelentősen hozzájárul az európai gazdaság fejlődéséhez; ezért 
rendkívül fontos biztosítani a tudományos kutatást. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió joga vagy a tagállamok 
nemzeti jogszabályai által védett szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elterjedtségének és hatásainak tudatosítása, 
beleértve az iparjogvédelmet, a szerzői 
jogot és az ahhoz kapcsolódó jogokat;

a) az Európai Unió joga vagy a tagállamok 
nemzeti jogszabályai által védett szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogsértések 
elterjedtségének, mértékének, 
jelentőségének és hatásainak tudatosítása, 
beleértve az iparjogvédelmet, a szerzői 
jogot és az ahhoz kapcsolódó jogokat;

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy egyértelmű képet alkothassunk a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
nagyságát illetően, a kritériumok szélesebb skálájára van szükség.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése, beleértve a helymeghatározási és 
nyomonkövetési rendszereket;

f) a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás 
megelőzését és leküzdését szolgáló 
technikai eszközökre vonatkozó ismeretek 
bővítése és előmozdítása, beleértve a 
helymeghatározási és nyomonkövetési 
rendszereket;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kellene, hogy ne csak a technikai eszközökről gyűjtött információkat, hanem a 
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technikai eszközöket is továbbfejlesszék, illetve ezek újításon essenek át, és a hamisítás és a 
szerzői jogi kalózkodás leküzdésére ennek megfelelően vezessék be őket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kialakítja a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó független, 
objektív, összehasonlítható és megbízható 
adatok összegyűjtésének, elemzésének és 
jelentésének rendszerét;

b) kialakítja a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok megsértésére vonatkozó független, 
objektív, összehasonlítható, egyértelmű és 
megbízható adatok rendszeres 
összegyűjtésének, elemzésének és 
jelentésének rendszerét;

Or. en

Indokolás

Az átfogó módszertan biztosítása érdekében az adatok rendszeres időközönként történő 
gyűjtésére, elemzésére és jelentésére van szükség. Továbbá létre kell hozni egy olyan 
módszertant is, amely biztosítja, hogy az így nyert adatok hitelesítsék az adatok teljességét és 
minőségét szavatoló számos követelményt.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésére vonatkozó 
független, objektív és összehasonlítható
adatok összegyűjtését, elemzését és 
terjesztését;

c) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok megsértésére vonatkozó 
független, objektív, összehasonlítható, 
egyértelmű és megbízható adatok
rendszeres összegyűjtését, elemzését és 
terjesztését;

Or. en

Indokolás

A szellemitulajdon-jogok megsértésének átfogó áttekintése érdekében az adatok rendszeres 
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időközönként történő gyűjtésére, elemzésére és közzétételére van szükség. Továbbá azt is 
biztosítani kell, hogy az így nyert adatok hitelesítsék az adatok teljességét és minőségét 
szavatoló számos követelményt.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok gazdasági értékére és e 
jogoknak a gazdasági növekedéshez, a 
jóléthez, az innovációhoz, a kreativitáshoz, 
a kulturális sokszínűséghez, a színvonalas 
munkahelyek teremtéséhez és az Unión 
belüli jó minőségű termékek és 
szolgáltatások megteremtéséhez történő 
hozzájárulására vonatkozó objektív, 
összehasonlítható és megbízható adatok 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését;

d) lehetővé teszi a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok gazdasági értékére és e 
jogoknak a gazdasági növekedéshez, a 
jóléthez, az innovációhoz, a kreativitáshoz, 
a kulturális sokszínűséghez, a színvonalas 
munkahelyek teremtéséhez és az Unión 
belüli jó minőségű termékek és 
szolgáltatások megteremtéséhez történő 
hozzájárulására vonatkozó független, 
objektív, összehasonlítható, egyértelmű és 
megbízható adatok rendszeres 
összegyűjtését, elemzését és terjesztését;

Or. en

Indokolás

Hogy pontos fogalmunk legyen a szellemitulajdon-jogok értékéről, az adatok rendszeres 
időközönként történő gyűjtésére, elemzésére és közzétételére van szükség. Továbbá azt is 
biztosítani kell, hogy az így nyert adatok hitelesítsék az adatok teljességét és minőségét 
szavatoló számos követelményt.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) gazdasági ágazatonként és földrajzi 
térségenként elvégzett, illetve a megsértett 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra 
vonatkozó rendszeres értékelések és egyedi 
jelentések készítése, amelyek többek között 

e) gazdasági ágazatonként és földrajzi 
térségenként elvégzett, illetve a megsértett 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra 
vonatkozó rendszeres értékelések és egyedi 
jelentések készítése, amelyek többek között 



PA\875829HU.doc 9/11 PE470.071v01-00

HU

a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
társadalmi, gazdasági, egészségügyi, 
környezeti és biztonsági hatásait, valamint 
az ilyen jogsértéseknek a szervezett 
bűnözéssel és a terrorizmussal fennálló 
összefüggéseit elemzik;

a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértések 
társadalmi, gazdasági, főként a kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó,
egészségügyi, környezeti és biztonsági 
hatásait, valamint az ilyen jogsértéseknek a 
szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal 
fennálló összefüggéseit elemzik;

Or. en

Indokolás

A kis- és középvállalkozások különös fontossággal bírnak az uniós gazdaság szempontjából, 
ezért kell külön megemlíteni ezeket. Továbbá a kisgazdaságok rendkívüli mértékben ki vannak 
téve a kalózkodás és a hamisítás veszélyének, főként azért, mert nem rendelkeznek a nagyobb 
vállalatok számára elérhető forrásokkal és szakértelemmel.   

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal mindenkor köteles a saját 
költségvetéséből finanszírozni az e rendelet 
által ráruházott tevékenységek 
megvalósítását.

A Hivatal mindenkor köteles a saját 
költségvetéséből finanszírozni az e rendelet 
által ráruházott tevékenységek 
megvalósítását, valamint azt, hogy e 
tevékenységek helyénvaló 
megvalósításához megfelelő pénzügyi 
forrásokat rendeljenek.

Or. en

Indokolás

A BPHH feladatköre már magában foglal számos tevékenységet, főként a védjegyek és a 
formatervezési minták bejegyzése területén. Rendkívül fontos biztosítani, hogy a 
Megfigyelőközpont BPHH-nak történő átadásából eredő új tevékenységeket megfelelően 
végezzék el, és különösen azt, hogy ehhez megfelelő pénzügyi forrásokat rendeljenek.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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4. A Hivatal közzéteszi a honlapján a 
képviselők neveit, az ülések napirendjét és
jegyzőkönyveit.

4. A Hivatal közzéteszi a honlapján a 
képviselők neveit, az ülések napirendjét, 
jegyzőkönyveit, egyéb, a tárgyhoz tartozó 
információt és vonatkozó dokumentációt.

Or. en

Indokolás

A BPHH által ellátott tevékenységek átláthatóságát és az e tevékenységek iránti bizalmat 
fokozza, ha további információkhoz és dokumentumokhoz lehet hozzáférni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályok sérelme nélkül a 
Megfigyelőközpontot képviselő tagállami 
és magánszektorbeli képviselők feladata, 
hogy:

A személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályok sérelme nélkül a 
Megfigyelőközpontot képviselő képviselők 
feladata, hogy:

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a bármilyen tipusú képviselőre való hivatkozást ki kell terjeszteni, és 
biztosítani, hogy az ne csak a közigazgatási szervekre, hanem (összhangban a 3. cikkel) a 
közigazgatási testületekre és szervezetekre is vonatkozzon, ezért indokolt a tagállamokra és a 
magánszektorra történő utalás törlése. Továbbá az egész szöveg koherenciájának biztosítása 
érdekében érdemes az 5. cikk bevezető részében használt kifejezéseket a 2. cikk (2) 
bekezdésének f) pontjával és a 8. cikk (3) bekezdésével összhangba hozni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – d pont
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d) a Hivatal által a jövőben elvégezni 
kívánt tevékenységek áttekintését; d) a Hivatal által a jövőben elvégezni 

kívánt tevékenységek áttekintését, a 
felesleges átfedések elkerülése érdekében, 
figyelembe véve a tagállamokban 
végrehajtott tevékenységeket;

Or. en

Indokolás

A különböző tagországokban már életbe léptettek számos stratégiát, ezért az uniós és 
tagállami szintű erőfeszítések közötti átfedések elkerülése érdekében a Hivatal lehetséges új 
tevékenységeinek stratégiai megtervezése során a tagállamok által az adott területen elvégzett 
munkát érdemes figyelembe venni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az értékelő jelentés 
elkészítése során a (2) bekezdésben 
meghatározott kérdésekről konzultál a 
Megfigyelőközpontként tevékenykedő 
képviselőkkel.

3. A Bizottság az értékelő jelentés 
elkészítése során a (2) bekezdésben 
meghatározott kérdésekről konzultál a 
Megfigyelőközpontként tevékenykedő 
képviselőkkel. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia bármely más érdeklődő fél 
esetleges bevonását az értékelési 
folyamatba.

Or. en

Indokolás

Meg kell adni az összes érdekelt félnek a lehetőséget arra, hogy hozzájárulhasson az e 
rendelet értelmében működő Hivatal teljesítményének értékeléséről szóló konzultációs 
folyamathoz.


