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(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0285),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0139/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

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.

Or. en

(Lásd az 1. cikk (4) bekezdéséhez fűzött 15. módosítást.)

Indokolás

E rendelet elsősorban a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítéséhez kíván eljárási 
keretet létrehozni.  Nem szabad megengedni olyan olvasatát, hogy bármely lényeges 
rendelkezése befolyásolja a szellemitulajdon-jogok megsértésének meghatározását.  Az utazók 
személyes poggyászára vonatkozó kivétel nem áll összhangban ezzel a megközelítéssel, mivel 
a szellemi tulajdonra vonatkozó uniós elemi jogszabályokban a szellemitulajdon-jogok csak 
akkor érvényesíthetők, ha az áruk kereskedelmi jellegűek/kereskedelmi ügylet tárgyai. Ez a 
rendelkezés ezért törlendő.

Módosítás 2
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 

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
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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.

ellenőrzést ki kell terjeszteni más típusú 
jogsértésekre is, így a szellemitulajdon-
jogok jogosultjának hozzájárulásával 
gyártott, de az európai gazdasági 
térségben az engedélye nélkül 
forgalmazott áruk párhuzamos
behozatalára, valamint a szellemitulajdon-
jogok jogosultjának hozzájárulása nélkül 
gyártott árukra is. 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. en

Indokolás

A javasolt rendelet hatálya a jogsértések egyéb típusai mellett kiterjed a párhuzamos 
behozatalokra és az úgynevezett „overrun” árukra (a szellemitulajdon-jogok jogosultjának 
hozzájárulása nélkül gyártott árukra). A jogi egyértelműségre tekintettel és a megfelelő 
alkalmazás biztosítása érdekében helyénvaló, ha e jogsértések az 1383/2003/EK rendelet 3. 
cikkének szövegével összhangban szerepelnek. 

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok elegendő forrást 
bocsátanak rendelkezésre ahhoz, hogy 
vámhatóságaik képesek legyenek a 
megnövekedett feladatok ellátására, 
valamint megfelelő képzést biztosítanak 
vámtisztviselőik számára.  A Bizottság és a 
tagállamok irányvonalakat fogadnak el 
annak biztosítása érdekében, hogy az e 
rendelet hatálya alá eső jogsértések 
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különböző típusai tekintetében 
végrehajtandó vámellenőrzésekre 
megfelelően és egységes módon kerüljön 
sor.

Or. en

Indokolás

El kell oszlatni az aggodalmakat abban a tekintetben, hogy a vámhatóságok képesek lesznek-e 
hatékonyan ellátni a rendelet hatálya alá újonnan bevont jogsértés-típusokkal kapcsolatos 
feladataikat, ezért érdemes kiemelni annak fontosságát, hogy a vámhatóságok számára 
elegendő forrást kell rendelkezésre bocsátani, megfelelő képzést kell biztosítani és 
irányvonalakat kell kidolgozni.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet a vámhatóságokra 
vonatkozó eljárási szabályokat tartalmaz.
Ennek megfelelően ez a rendelet nem vezet 
be semmiféle új kritériumot a szellemi 
alkotásokra alkalmazandó jog 
megsértésének igazolása céljából.

(6) Ez a rendelet a vámhatóságokra
vonatkozó eljárási szabályokat tartalmaz.
Ennek megfelelően ez a rendelet nem ír elő
semmiféle új kritériumot a szellemi 
alkotásokra alkalmazandó jog 
megsértésének igazolása céljából.

Or. en

(Lásd az 1. cikk (4) bekezdéséhez fűzött 15. módosítást.)

Indokolás

Következetesen igazodni kell ahhoz a célhoz, hogy az eljárási és az elemi jogszabályokat a 
szellemitulajdon-jogok terén egyértelműen el kell különíteni, ezért a rendelet nem írhat elő 
semmilyen új kritériumot a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos jogsértés meghatározása 
tekintetében. Minden meglévő rendelkezést, amelynek ilyen értelmezés adható, törölni kell. 

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha nem hamisított vagy kalózáru törölve
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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.

Or. en

(Lásd a 20. cikkhez fűzött 34-38. módosításokat.)

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik.  Javasoljuk ezért, hogy a 20. cikk érintett bekezdései 
helyébe a 23. cikk elfogadott megszövegezése lépjen, amelynek alkalmazása a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre kiterjedne.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az 1383/2003/EK rendelet lehetővé 
tette, hogy a tagállamok olyan eljárásról 
rendelkezzenek, amely megengedi 
bizonyos áruk megsemmisítését anélkül, 
hogy kötelező lenne eljárást indítani a 
szellemitulajdonjog-sértés tényének 
megállapítására. Amint azt a hamisításnak 
a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt 
hatásáról szóló 2008. december 18-i 
európai parlamenti állásfoglalás elismeri, 
ez az eljárás nagyon hasznosnak bizonyult 

(12) Az 1383/2003/EK rendelet lehetővé 
tette, hogy a tagállamok olyan eljárásról 
rendelkezzenek, amely megengedi 
bizonyos áruk megsemmisítését anélkül, 
hogy kötelező lenne eljárást indítani a 
szellemitulajdonjog-sértés tényének 
megállapítására. Amint azt a hamisításnak 
a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt 
hatásáról szóló 2008. december 18-i 
európai parlamenti állásfoglalás elismeri, 
ez az eljárás nagyon hasznosnak bizonyult 
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azokban a tagállamokban, ahol élhettek 
vele. Ezért ezt az eljárást mindazon 
szemmel látható jogsértések esetére
kötelezővé kell tenni, amikor a 
vámhatóságok puszta szemrevételezéssel 
könnyen megállapíthatják a jogsértést, és
az eljárást a jogosult kérelmére alkalmazni 
kell, amennyiben a nyilatkozattevő vagy az 
áru birtokosa nem emel kifogást a 
megsemmisítés ellen.

azokban a tagállamokban, ahol élhettek 
vele. Ezért ezt az eljárást kötelezővé kell 
tenni minden jogsértés tekintetében, és a 
jogosult kérelmére alkalmazni kell, 
amennyiben a jogosult megerősítette a 
szellemitulajdon-jog megsértését és 
hozzájárult a megsemmisítéshez, és 
amennyiben a nyilatkozattevő vagy az áru 
birtokosa nem emel kifogást a 
megsemmisítés ellen.

Or. en

(Lásd a 20. cikkhez fűzött 34-38. módosításokat.)

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik.  A jogosultnak azon túlmenően, hogy hozzájárulását kell 
adnia a megsemmisítéshez, azt is meg kell erősítenie, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő 
valamely jogát megsértették – megadva egyúttal, melyiket –, ezáltal biztosítva a 
megsemmisítéssel kapcsolatos felelősségét. 

Módosítás 7
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 

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében az áruk kis 
tételei vonatkozásában egyedi eljárást kell 
bevezetni, amely a jogosult beleegyezése 
nélkül is lehetővé tenné az áruk 
megsemmisítését, amennyiben kérte a 
vonatkozó különleges eljárás 
alkalmazását.
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konzultációkat folytasson.

Or. en

Indokolás

Az áruk „kis tételeinek” meghatározása, és különösen az azok megállapításához szükséges 
határértékek a javaslat tárgyát képező rendelet lényeges elemeit képezik. Ebből következően a 
társjogalkotókat illeti meg a jogosultság, hogy a meghatározás és az alkalmazandó 
küszöbértékek tekintetében döntést hozzanak. Az áruk vámhatóság általi megsemmisítése –
amennyiben azt a szellemitulajdon-jogok jogosultja vagy egy bíróság nem erősíti meg – a 
tulajdonhoz való alapvető joggal okozhat összeütközést. A jogosultak számára ezért 
kötelezővé kell tenni az „opt-in” döntést.

Módosítás 8
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

Az áruk „kis tételeinek” meghatározása, és különösen az azok megállapításához szükséges 
határértékek a javaslat tárgyát képező rendelet lényeges elemeit képezik. Ebből következően a 
társjogalkotókat illeti meg a jogosultság, hogy a meghatározás és az alkalmazandó 
küszöbértékek tekintetében döntést hozzanak.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jogi egyértelműség érdekében –
valamint a törvénytisztelő kereskedők 
érdekeinek védelmében a határokon 
történő jogérvényesítésre vonatkozó 

(15) A jogi egyértelműség érdekében –
valamint a törvénytisztelő kereskedők 
érdekeinek védelmében a határokon 
történő jogérvényesítésre vonatkozó 
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rendelkezésekkel való esetleges
visszaélésekkel szemben – 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, illetve amelyek 
mellett az áruk vámfelügyelet mellett 
történő megsemmisítését lehetővé tevő 
eljárás kérelmezhető a hamisítástól és 
kalózáru-forgalmazástól eltérő
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja esetén, 
valamint olyan rendelkezést bevezetni, 
amely lehetővé teszi az áruk tulajdonosa 
számára, hogy álláspontját a 
vámhatóságok előtt még azt megelőzően 
kifejthesse, hogy azok meghoznák –
számára esetlegesen kedvezőtlen –
határozatukat.

rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésekkel szemben – 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, és amelyek 
mellett az áruk vámfelügyelet mellett 
történő megsemmisítését lehetővé tevő 
eljárás kérelmezhető szellemitulajdonjog-
sértés gyanúja esetén.

Or. en

(Lásd a 20. cikkhez fűzött 34-38. módosításokat, a 16. cikk (3) bekezdéséhez fűzött 24. 
módosítást és a 17. cikk (3) bekezdéséhez fűzött 27. módosítást.)

Indokolás

Egyetlen, harmonizált eljárásra van szükség a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos 
valamennyi jogsértésre vonatkozóan. A meghallgatásra vonatkozó jog aránytalan igazgatási 
költségeket okozna a vámhatóságok számára, és esetleges következménye a lehetséges 
lefoglalások számának csökkenése.  Az EU-ba árukat importáló gazdasági szereplők nagyon 
is tisztában vannak azzal, hogy szállítmányaik vámellenőrzések tárgyát képezhetik. Ez nem 
sérti az importőr jogait, mivel a vámhatóság fellépése csupán a jogszabályokban rögzített 
jogait és kötelezettségeit érinti.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) a hamisítástól és kalózkodástól eltérő 
szellemitulajdonjog-sértések gyanúja miatt 
vámhatósági ellenőrzés alatt álló áruk 
megsemmisítését lehetővé tevő eljárás 

(16) a hamisítástól és kalózkodástól eltérő 
szellemitulajdonjog-sértések gyanúja miatt 
vámhatósági ellenőrzés alatt álló áruk 
megsemmisítését lehetővé tevő eljárás 
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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. 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.

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. 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. A kis tételekre 
vonatkozó egyedi eljárás esetében, amikor 
is a fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek, olyan intézkedést kell bevezetni, 
amely lehetővé teszi az áruk tulajdonosa 
számára, hogy álláspontját a 
vámhatóságok előtt még azt megelőzően 
kifejthesse, hogy azok meghoznák –
számára esetlegesen kedvezőtlen –
határozatukat.

Or. en
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(Lásd a 15. preambulumbekezdéshez fűzött 9. módosítás, a 16. cikk (3) bekezdéséhez fűzött 
24. módosítás, a 17. cikk (3) bekezdéséhez fűzött 27. módosítás és a 24. cikk (4) bekezdéséhez 

fűzött 45. módosítás indokolásait.)

Indokolás

A meghallgatásra vonatkozó általános jog aránytalan igazgatási költségeket okozna a 
vámhatóságok számára, és esetleges következménye a lehetséges lefoglalások számának 
csökkenése.  A kis tételek esetében azonban – amely valószínűleg a fogyasztókat érinti – a 
meghallgatáshoz való jogot meg kell adni.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Amennyiben harmadik országokból 
érkezett árukat az Unió területén 
felfüggesztő eljárás alá vonják, és fennáll 
a gyanú, hogy ezek az áruk az Unióban 
szellemitulajdon-jog védelme alatt álló 
termék utánzatai vagy másolatai, úgy a 
vámhatóság felfüggesztheti az áruk 
kiadását vagy azokat lefoglalhatja, ha 
arra utaló jelek állnak a rendelkezésére, 
hogy az áruk gyártásában, szállításában 
vagy forgalmazásában érintett egy vagy 
több gazdasági szereplő, amely még nem 
kezdte meg ugyan az áruk továbbítását 
közvetlenül az uniós fogyasztókhoz, de 
éppen ezt kívánja megtenni, vagy leplezi 
kereskedelmi szándékait. E jelek közé 
tartozhat többek között az, ha az áruk 
célállomását nem jelentették be, jóllehet a 
kérelem tárgyát képező eljárás során erre 
vonatkozó nyilatkozatot kellett volna 
tenniük, ha nem áll rendelkezésre pontos 
vagy megbízható adat az áruk gyártójának 
vagy szállítójának azonossága vagy címe 
tekintetében, ha az érintett gazdasági 
szereplők nem működnek együtt a 
vámhatósággal, illetve ha a szóban forgó 
árukkal kapcsolatosan olyan 
dokumentumok vagy levelek válnak 
ismeretessé, amelyek alapján fennáll a 
valószínűsége, hogy az árukat 
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jogellenesen az uniós fogyasztókhoz 
kívánják eljuttatni. Az ilyen gyanúnak 
minden esetben az adott egyedi esethez 
kapcsolódó tényekhez kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság a C-446/09 számú és C-495/09 számú, együtt tárgyalt ügyek kapcsán 
pontosan meghatározta azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok vámhatóságai 
lefoglalhatják a nem-tagállamból érkező, az EU-ban felfüggesztő eljárás (külső tranzit vagy 
vámraktározás) alá vont, alapos gyanú alapján kalóz- vagy hamisított áruknak feltételezett 
árukat. A jogbiztonság miatt ezeket a meghatározásokat önálló preambulumbekezdésben fel 
kell venni a rendeletbe.

Módosítás 12
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 
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. Ezért 
különösen fontos, hogy a vámhatóság ne 
foglaljon le gyógyszereket, illetve ne 
függesszék fel azok kiadását 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, amennyiben megbízható 
jelek nem mutatnak arra, hogy eladásukat 
az Unióban kívánják megvalósítani.  
Annak meghatározása érdekében, fennáll-
e annak a jelentős valószínűsége, hogy a 
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gyógyszereket jogellenesen az uniós 
piacon hozzák forgalomba, a vámhatóság 
többek között figyelembe veszi, hogy az 
áruk címzettje vagy birtokosa rendelkezik-
e kereskedelmi engedéllyel vagy 
visszatérítésre jogosult státusszal
valamelyik tagállamban.

Or. en

(Lásd a 16. (új) preambulumbekezdéshez fűzött 11. módosítást)

Indokolás

Mivel minden termékre vonatkozóan ugyanazokat a feltételeket kell alkalmazni, mint amelyek 
mellett a vámhatóság a tranziteljárással szállított árukat lefoglalhatja (amint ezt a 16. (új) 
preambulumbekezdéshez fűzött 11. módosítás rögzíti), ezért e preambulumbekezdés célja 
további iránymutatás nyújtása a vámhatóság számára az általuk végzendő kockázatelemzés 
tekintetében, a generikus gyógyszerek jogszerű kereskedelmének megkönnyítése érdekében, ez 
ugyanis a közegészség védelme, valamint a fejlődő országok gyógyszerellátásnak 
előmozdítása szempontjából különleges jelentőséggel bír.

Módosítás 13
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 

(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, például a 
címzettől vagy a közvetítőktől. Ha a 
jogsértő nem azonosítható, kártérítésre 
nem kötelezhető vagy azt nyújtani nem 
képes, úgy a határozat jogosultja számára 
lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
kártérítést a címzettől követelje.  A 
határozat jogosultja számára lehetőséget 
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egyedi jogszabályokat kell alkalmazni. kell továbbá biztosítani, hogy kártérítést 
követeljen a közvetítőktől, például a 
fuvarozóktól és a szállítmányozóktól,
amennyiben sem a jogsértő, sem a címzett 
nem azonosítható, kártérítésre nem 
kötelezhető vagy azt nyújtani nem képes, 
és a közvetítő a szállítmány kezelése során 
nem a kellő gondossággal járt el. Ha 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

(Lásd a 27. cikk (2) bekezdésének a) pontjához (új) fűzött 53. módosítást és a 27. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjához fűzött 54. módosítást) 

Indokolás

Mind a címzett, mind a közvetítő közelebb áll a kereskedelmi ügylethez, mint a jogosult. 
Abban az esetben, ha a jogsértő nem azonosítható, kártérítésre nem kötelezhető (például 
azért, mert harmadik országban tartózkodik) vagy kártérítést nyújtani nem képes, lehetőséget 
kell biztosítani a jogosult számára – aki előzetesen megfinanszírozta a raktározás és a 
megsemmisítés költségeit –, hogy kártérítést követeljen a fent nevezett gazdasági szereplőktől, 
tekintetbe véve ennek során, hogy a címzett közvetlenebbül érintett az ügyletben, mint a 
közvetítő.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) E rendelet lehetőséget vezet be a 
vámhatóság számára annak 
engedélyezésére, hogy a megsemmisítésre 
utalt árukat az Unió vámterületén belül 
fekvő különböző helyszínek között, 
vámfelügyelet mellett szállíthassa. A 
vámhatóságot bátorítani kell arra, hogy a 
szükséges biztonsági intézkedések mellett 
éljen ezzel a lehetőséggel annak 
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érdekében, hogy megkönnyítse ezen áruk 
gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő megsemmisítését, 
illetve oktatási vagy kiállítási célokra 
történő felhasználását..

Or. en

(Lásd az 22. cikk (2) bekezdéséhez tartozó 40. módosítást.)

Indokolás

Engedélyezni kell az áruk oktatási vagy kiállítási célokra történő szállítását is.  Egyrészt 
felhasználhatók vámtisztviselők képzéséhez, különös tekintettel a szellemitulajdon-jogokkal 
kapcsolatos új és bonyolult jogsértésekre. Másrészt a fogyasztók számára is tanulságos lehet, 
hogyan tudnak ilyen árukat felismerni, és növelheti éberségüket az ilyen árukkal kapcsolatos 
kockázatok tekintetében. 

Módosítás 15
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.

törölve

Or. en

(Lásd a 4 preambulumbekezdéshez fűzött 1. módosítást.)

Indokolás

E rendelet elsősorban a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítéséhez kíván eljárási 
keretet létrehozni.  Nem szabad megengedni olyan olvasatát, hogy bármely lényeges 
rendelkezése befolyásolja a szellemitulajdon-jogok megsértésének meghatározását.  Az utazók 
személyes poggyászára vonatkozó kivétel nem áll összhangban ezzel a megközelítéssel, mivel 
a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos unós jogszabályokban a szellemitulajdon-jogok csak 
akkor érvényesíthetők, ha az áruk kereskedelmi jellegűek/kereskedelmi ügylet tárgyai. Ez a 
rendelkezés ezért törlendő.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 
(18) bekezdésében említett
nyilatkozattevő; „megsemmisítés”:

(13) „nyilatkozattevő”: az a személy, aki a 
saját nevében – vagy azon személy 
nevében, akinek nevére a 
vámárunyilatkozatot kiállították –
nyilatkozatot tesz; 

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség biztosítása érdekében helyénvaló. hogy a fogalmak meghatározása egy 
másik jogalkotási aktusra való külső hivatkozás helyett magában a javaslat tárgyát képező 
rendeletben szerepeljen.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 
(13) bekezdésében említett, vámhatóságok 
általi felügyelet; „az Unió vámterülete”:

(15) „vámfelügyelet”: az általában a 
vámhatóság által végrehajtott intézkedés, 
amelynek célja a vámügyi jogszabályok –
és adott esetben az ilyen intézkedések 
tárgyát képező árukra alkalmazandó 
egyéb rendelkezések – tiszteletben 
tartásának biztosítása;

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség biztosítása érdekében helyénvaló. hogy a fogalmak meghatározása egy 
másik jogalkotási aktusra való külső hivatkozás helyett magában a javaslat tárgyát képező 
rendeletben szerepeljen.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) „kis tétel”: egyetlen darabból álló 
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csomag, amely:
a) háromnál kevesebb árutételt tartalmaz;
vagy
b) olyan árutételeket tartalmaz, amelyek 
együttes súlya kevesebb, mint 2 
kilogramm. 

Or. en

Indokolás

Az áruk „kis tételeinek” meghatározása, és különösen az azok megállapításához szükséges 
határértékek a javaslat tárgyát képező rendelet lényeges elemeit képezik.  Ebből következően 
a társjogalkotókat illeti meg a jogosultság, hogy a meghatározás és az alkalmazandó 
küszöbértékek tekintetében döntést hozzanak.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 4. cikkben említett személyeknek a 
valamely tagállamban vagy az Unióban 
védelem alatt álló minden egyes 
szellemitulajdon-jogra csupán egyetlen 
kérelmet kell benyújtaniuk. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az ugyanazon szellemitulajdon-jogra vonatkozó kérelmek többszöri, 
valamint a nemzeti és uniós szintű kérelmek párhuzamos benyújtásának elkerülése, a múltban 
ez ugyanis sok zavart okozott.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) bármely olyan információ, amely 
felhasználható a vámhatóságok által az 
érintett szellemitulajdon-jog(ok) 

(i) a vámhatóságok által az érintett 
szellemitulajdon-jog(ok) megsértése 
kockázatának elemzése és értékelése során
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megsértése kockázatának elemzése és 
értékelése során;

felhasználható információ;

Or. en

Indokolás

Túlzás volna a jogosultaktól megkövetelni, hogy továbbítsanak és frissítsenek „bármely” 
felhasználható információt, mivel még a legkisebb részlettel kapcsolatban is érvként hozható 
fel, hogy „felhasználható”. 

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(o) a kérelmező arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy beleegyezik az 
általa szolgáltatott adatok Bizottság általi 
feldolgozásába;

törölve

Or. en

Indokolás

E rendkívül érzékeny és bizalmas információ kizárólag a vámhatóság által e rendelet céljaira 
történő felhasználásra szolgál. A szóban forgó bekezdés nem pontosítja, hogy a Bizottság 
milyen célokra kívánja az adatokat feldolgozni, és mely más személyek rendelkeznének az 
azokhoz való hozzáféréssel. Ez problémákat okozna a rendelet végrehajtása tekintetében, és 
sértené a jogosultak kereskedelmi érdekeit (titkosság, versenykorlátozás stb.). 

Módosítás 22
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.

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

Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 
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Módosítás 23
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 – annak kérésére – a 
szóban forgó tételek tényleges vagy vélt 
számáról, azok jellegéről, és adott esetben 
képeket is közölhetnek róluk.

Or. en

Indokolás

A vámhatóságok kötelezettségévé kell tenni, hogy a jogosult számára – annak kérésére –
megadják a fenti tárgyakkal kapcsolatos információkat. Ez segítséget nyújt a jogosultnak 
abban, hogy a jogsértéseket azonosítása, és további lépéseket tegyen a jogsértővel szemben. 

Módosítás 24
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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Indokolás

Ez a kiegészítő kötelezettség aránytalan igazgatási költségeket okozna a vámhatóság 
számára, és esetleges következménye a lehetséges lefoglalások számának csökkenése.  Az EU-
ba árukat importáló gazdasági szereplők nagyon is tisztában vannak azzal, hogy 
szállítmányaik vámellenőrzések tárgyát képezhetik, amelyek akár az áruk kiadásának 
felfüggesztésének következményével is járhatnak. Ez nem sérti az importőr jogait, mivel a 
vámhatóság fellépése csupán a jogszabályokban rögzített jogait és kötelezettségeit érinti.

Módosítás 25
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 
szóló határozatról az annak elfogadását 
követő egy munkanapon belül értesítik a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultját,
és felkérik, hogy a döntésről értesítse a
nyilatkozattevőt vagy az áruk birtokosát.

Or. en

Indokolás

Hatékonyabb volna, ha az eljárás részes feltételei az eljárás felgyorsítása, valamint a 
vámhatóság adminisztratív terheinek csökkentése érdekében egymást tájékoztatnák. A 
jogosultnak ezért tájékoztatnia kell a nyilatkozattevőt vagy az áruk birtokosát, miután a 
szellemitulajdon-jog megsértése megállapítást nyert. Minden felmerülő kérdést a két félnek 
közvetlenül egymással kell rendeznie.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
részére küldött értesítésnek tartalmaznia 
kell a hamisított és kalózáruknak nem 
minősülő áruk tekintetében a 20. cikkben, 
a hamisított és kalózáruknak minősülő 
áruk tekintetében pedig a 23. cikkben
foglalt jogi következményekre vonatkozó 

A nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
részére küldött értesítésnek tartalmaznia 
kell a 20. cikkben foglalt jogi 
következményekre vonatkozó tájékoztatást
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tájékoztatást.

Or. en

(Lásd a 20. cikkhez fűzött 34-38. módosításokat.)

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik. Javasoljuk ezért, hogy a 20. cikk érintett bekezdései 
helyébe a 23. cikk elfogadott megszövegezése lépjen, amelynek alkalmazása a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre kiterjedne.

Módosítás 27
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. en

(Lásd a 16. cikk (3) bekezdéséhez fűzött 24. módosítást.)

Indokolás

Ez a kiegészítő kötelezettség aránytalan igazgatási költségeket okozna a vámhatóság 
számára, és esetleges következménye a lehetséges lefoglalások számának csökkenése.  Az EU-
ba árukat importáló gazdasági szereplők nagyon is tisztában vannak azzal, hogy 
szállítmányaik vámellenőrzések tárgyát képezhetik, amelyek az áruk kiadásának 
felfüggesztésének következményével is járhatnak. Ez nem sérti az importőr jogait, mivel a 
vámhatóságok fellépése csupán a jogszabályokban rögzített jogait és kötelezettségeit érinti.
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Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ezt az információt harmadik országok 
vámhatóságainak rendelkezésére 
bocsátják;

Or. en

Indokolás

A jogosultakat fel kell jogosítani arra, hogy a szellemitulajdon-jogok megsértéséra vonatkozó 
információt továbbítsák harmadik országok, nevezetesen a származás szerinti ország 
vámhatóságai számára annak érdekében, hogy megtegyék a szükséges lépéseket a 
szellemitulajdon-jogokat sértő áruk feltartóztatására, még mielőtt azok eljutnának Európába. 

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) további lépések a szellemitulajdon-
jogokat megsértő személy azonosítása 
érdekében; 

Or. en

Indokolás

A jogosultakat fel kell jogosítani, hogy az információt felhasználhassák arra, hogy további 
lépéseket tegyenek a szellemitulajdon-jogokat megsértő személy azonosítása érdekében, pl. 
vizsgálatokat indíthassanak és információkat küldhessenek a végrehajtó hatóságoknak, 
közöttük akár harmadik országok hatóságainak is.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) bűnvádi eljárás kezdeményezése, 
illetve az információk ilyen eljárásokban 



PE470.069v01-00 26/50 PR\875827HU.doc

HU

való felhasználása;

Or. en

Indokolás

A jogosultakat fel kell jogosítani, hogy az információt felhasználhassák a jogsértőkkel 
szembeni bűnvádi eljárás kezdeményezésére, illetve ilyen eljárások lefolytatása során.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 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 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik. Javasoljuk ezért, hogy a 20. cikk érintett bekezdései 
helyébe a 23. cikk elfogadott megszövegezése lépjen, amelynek alkalmazása a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre kiterjedne.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eljárás indítása és az áruk várható kiadása Az áruk megsemmisítése, eljárás indítása 
és az áruk várható kiadása

Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 
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Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik. Javasoljuk ezért, hogy a 20. cikk érintett bekezdései 
helyébe a 23. cikk elfogadott megszövegezése lépjen, amelynek alkalmazása a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre kiterjedne.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eljárás indítása Az áruk megsemmisítése és eljárások
indítása

Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik. Javasoljuk ezért, hogy a 20. cikk érintett bekezdései 
helyébe a 23. cikk elfogadott megszövegezése lépjen, amelynek alkalmazása a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre kiterjedne.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés



PE470.069v01-00 28/50 PR\875827HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 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.

1. Azok az áruk, amelyek kiadását 
felfüggesztették, illetve amelyeket a 16. 
cikknek megfelelően lefoglaltak, 
vámellenőrzés mellett megsemmisíthetők
annak megállapításának szükségessége 
nélkül, hogy történt-e szellemitulajdonjog-
sértés azon tagállam joga szerint, ahol az 
árukat fellelték, amennyiben az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

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.

a) a kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja a 16. cikk (2) bekezdésével 
összhangban rendelkezésére bocsátott 
információ alapján írásban, az áruk 
kiadásának felfüggesztéséről vagy azok 
lefoglalásáról szóló határozat 
megküldésétől számított 10 munkanapon, 
illetve romlandó áruk esetében három 
munkanapon belül megerősítette a 
vámhatóságok számára, hogy egyik 
szellemitulajdon-jogát megsértették 
megjelölve egyúttal azt is, hogy melyik 
szellemitulajdon-jogról van szó;

b) 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 megerősítette a vámhatóságok 
számára, hogy hozzájárul az áruk 
megsemmisítéséhez;
(c) 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 vámhatóságok 
számára, hogy hozzájárul az áruk 
megsemmisítéséhez.
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Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 

Indokolás

A 23. cikk módosított (1) bekezdése: A jogosultnak azon túlmenően, hogy hozzájárulását kell 
adnia a megsemmisítéshez, a vámhatóságtól kapott tájékoztatás alapján azt is meg kell 
erősítenie, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő valamely jogát megsértették, megadva egyúttal, 
melyiket. A megsemmisítés csak ezután történhet meg, azzal a feltétellel, hogy a 
nyilatkozattevő/az áruk birtokosa ahhoz hozzájárul. 

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vámhatóságok a teljes vámkezelés 
elvégzését követően haladéktalanul 
biztosítják az áruk kiadását vagy 
megszüntetik azok lefoglalását, ha a 
kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultjától az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül nem kapnak tájékoztatást 
a következők valamelyikéről:

2. Amennyiben a nyilatkozattevő vagy az 
áruk tulajdonosa az (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott határidőn 
belül nem erősítette meg a 
megsemmisítéshez való hozzájárulását, és 
nem is emelt kifogást a megsemmisítéssel 
szemben annál a vámhatóságnál, amely 
elfogadta az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozatot, akkor a vámhatóság 
úgy tekinti, hogy a nyilatkozattevő vagy az
áruk birtokosa hozzájárult a 
megsemmisítéshez.

a) eljárás indítása annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés;
b) írásbeli megállapodás a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja és az áruk 
birtokosa között arról, hogy hozzájárulnak 
az áruk megsemmisítéséhez.

Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 

Indokolás

A 23. cikk módosított (2) bekezdése: A jogi egyértelműség biztosítása érdekében az (1) 
bekezdés c) pontjára való hivatkozás mondatbeli helye módosításra kerül, így egyaránt 
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értendő mind a megsemmisítésre, mind pedig a megsemmisítés kifogásolására. Ezen kívül 
biztosítani kell, hogy a hozzájárulás vélelmezése alkalmazandó, ha a nyilatkozattevő vagy az
áruk birtokosa elmulasztja a kifogás emelését, ezért az „úgy tekintheti” kifejezést az „úgy 
tekinti” kifejezéssel kell felváltani, miként ez több tagállam gyakorlatában már így is van..

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Abban az esetben, ha a (2) bekezdés b) 
pontjában említett megállapodás születik 
az áruk megsemmisítéséről, 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.

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.

Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 

Indokolás

A 23. cikk (3) bekezdésének eredeti szövege a 20. cikkbe került át, mert a módosított 23. cikk a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre alkalmazandó. 

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A kérelemnek helyt adó határozat
jogosultjának kérésére a vámhatóságok az 
(1) bekezdés első albekezdésében említett 
határidőt indokolt esetben legfeljebb 10 
munkanappal meghosszabbíthatják.

4. Ha nem születik megállapodás a
megsemmisítésről, illetve ha a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
kifogást emel a megsemmisítéssel 
szemben, akkor a kérelemnek helyt adó 
határozat jogosultja az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított 
20 munkanapon belül – romlandó áruk 
esetében három munkanapon belül –
eljárást indít annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e 
szellemitulajdonjog-sértés.

Romlandó áruk esetében az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett 
időtartamot nem hosszabbítják meg.

Or. en

(Lásd a 20. cikk (1) bekezdéséhez (új) fűzött 34. módosítást és a 23. cikk törlésére irányuló 42. 
módosítást.) 

Indokolás

A 23. cikk (4) bekezdésének módosított szövege: A jogosultaknak módot kell adni arra, hogy 
az eljárás megindítása előtt megvárja, hogy a nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa az (1) 
bekezdés c) pontjában megszabott határidőn belül kifogást emel-e a megsemmisítéssel 
szemben, Ezért a szóban forgó határidőt 10 munkanappal meg kell hosszabbítani.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. 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 b) pontjában 
említett határidőn belül hozzájárul a 
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megsemmisítéshez;
b) A jogosult a (4) bekezdésben említett 
határidőn belül eljárást kezdeményezett 
annak megállapítása érdekében, hogy 
történt-e szellemitulajdonjog-sértés.

Or. en

(Lásd a 20. cikk (1) bekezdéséhez (új) fűzött 34. módosítást és a 23. cikk törlésére irányuló 42. 
módosítást.) 

Indokolás

A 23. cikk (5) bekezdésének eredeti szövege a 20. cikkbe került át, mert a módosított 23. cikk a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre alkalmazandó. 

Módosítás 39
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 20. vagy 24. cikkek alapján 
megsemmisítésre szánt áruk:

Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást.) 

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vámhatóságok engedélyezhetik, hogy 
az (1) bekezdésben említett árukat az Unió 
vámterületén belül található különböző 
helyek között, vámfelügyelet alatt 
átszállítsák abból a célból, hogy 
vámellenőrzés alatt megsemmisítsék őket.

2. A vámhatóságok engedélyezhetik, hogy 
az (1) bekezdésben említett árukat az Unió 
vámterületén belül található különböző 
helyek között, vámfelügyelet alatt 
átszállítsák abból a célból, hogy 
vámellenőrzés alatt megsemmisítsék, vagy 
a megfelelő biztonsági intézkedések 
mellett oktatási vagy kiállítási célokra 
használják fel azokat.

Or. en
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(Lás a 20a. (új) preambulumbekezdéshez fűzött 14. módosítást.)

Indokolás

Engedélyezni kell az áruk oktatási vagy kiállítási célokra történő szállítását is.  Egyrészt 
felhasználhatók vámtisztviselők képzéséhez, különös tekintettel a szellemitulajdon-jogokkal 
kapcsolatos új és bonyolult jogsértésekre. Másrészt a fogyasztók számára is tanulságos lehet, 
hogyan tudnak ilyen árukat felismerni, és növelheti éberségüket az ilyen árukkal kapcsolatos 
kockázatok tekintetében. 

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. szakasz törölve
Hamisított és kalózáruk

Or. en

20. cikk

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik. Javasoljuk ezért, hogy a 20. cikk érintett bekezdései 
helyébe a 23. cikk elfogadott megszövegezése lépjen, amelynek alkalmazása a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre kiterjedne.

Módosítás 42
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, 
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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 
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 
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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 
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

20. cikk

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik. Javasoljuk ezért, hogy a 20. cikk érintett bekezdései 
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helyébe a 23. cikk elfogadott megszövegezése lépjen, amelynek alkalmazása a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre kiterjedne.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) feltehetően hamisított vagy kalózáruk; a) a feltehetően szellemitulajdon-jogokat 
sértő áruk;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazás egyszerűsítése, valamint a szellemitulajdon-jogok hatékonyabb védelme 
érdekében a kis tételekre vonatkozó különleges eljárás alkalmazandó a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) A kérelemnek helyt adó határozat 
jogosultja az általa benyújtott kérelemben 
kérte a különleges eljárás alkalmazását;

Or. en

(Lásd az 24. cikk (5) bekezdéséhez fűzött 46. módosítást.)

Indokolás

A jogosult „opt-in” döntését kötelezővé kell tenni ahhoz, hogy a kérelmében nevezett 
jogsértésekre ezt a különleges eljárást alkalmazzák, mivel a raktározás és a megsemmisítés 
költségeit ugyancsak a jogosultnak kell előzetesen megfinanszíroznia.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés



PR\875827HU.doc 37/50 PE470.069v01-00

HU

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 10 munkanapon belül 
kifejthesse.

Or. en

Indokolás

Indokolatlannak és aránytalannak tűnik a nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa számára 20 
munkanapot biztosítani ahhoz, hogy megerősítse hozzájárulását az áruk megsemmisítéséhez. 
Ez szükségtelenül lassítaná az eljárásokat és megnövelné a raktározási költségeket. A 
határidőt ezért a 20. cikk (1) bekezdéséhez fűzött 34. módosításban említett határidővel kell 
összhangba állítani.

Módosítás 46
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
írásban megerősítette a vámhatóságoknak 
azt, hogy beleegyezik az áruk 
megsemmisítésébe A megsemmisítés 
vámfelügyelet mellett, a kérelemnek helyt 
adó határozat jogosultjának költségére 
történik.

Or. en

(Lásd a 20. cikk (1) bekezdéséhez) fűzött 34. módosítást és a 24. cikk (7) bekezdéséhez fűzött 
48. módosítást.) 

Indokolás

Nem szükséges korlátozni azt az időszakot, amelyen belül a nyilatkozattevő vagy az áruk 
birtokosa megerősítheti, hogy hozzájárul az áruk megsemmisítéséhez. Így az eljárás 
rugalmasabban alkalmazható, pl. ha a vámhatóságok egy nappal később, illetve az után 
kapják meg a beleegyezést, hogy a jogosult kapcsolatba lépett az áruk birtokosával/a 
nyilatkozattevővel.  A határidőt ezen kívül összhangba kell állítani a 20. cikk (1) bekezdéséhez 
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fűzött 34. módosításban meghatározott módszerrel is. Végül, a 24. cikk módosított (7) 
bekezdése ebbe a bekezdésbe került.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben a nyilatkozattevő vagy az 
áruk birtokosa az (5) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül nem 
erősítette meg a megsemmisítéshez való 
hozzájárulását, és nem is emelt kifogást a 
megsemmisítéssel szemben annál a 
vámhivatalnál, 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.

törölve

Or. en

(Lásd a 24. cikk (8) bekezdéséhez fűzött 50. módosítást.)

Indokolás

E bekezdés módosított formában a 24. cikk (8) bekezdéséhez fűzött 50. módosításba került.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

(Lásd a 24. cikk (5) bekezdéséhez fűzött 46. módosítást.)
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Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A vámhatóságok megadják az 
intézkedésnek helyt adó határozat 
jogosultja számára a megsemmisített 
képező tételek tényleges vagy feltételezett 
számával, és adott esetben azok 
természetével kapcsolatos információkat.

Or. en

Indokolás

A jogosultaknak hozzáférést kell biztosítani az ezen eljárás szerint megsemmisített árukkal 
kapcsolatos információkhoz, amelyeket vizsgálataik során felhasználhatnak. Ennek egyik 
hatékony, a vámhatóságok számára aránytalan költségeket nem támasztó szervezési módja 
lehet egy olyan elektronikus adatbázis, amelyben az intézkedésnek helyt adó határozat tárgyát 
képező valamennyi árut nyilvántartanak. Az intézkedésnek helyt adó határozat jogosultjai 
kizárólag az ezen árukkal kapcsolatos információkhoz rendelkezhetnek hozzáféréssel. 

Módosítás 50
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 az áruk kiadásának 
felfüggesztéséről vagy azok lefoglalásáról 
szóló határozat megküldésétől számított 
15 munkanapon belül nem erősítette meg 
hozzájárulását a megsemmisítéshez,
illetve nem emelt kifogást a 
megsemmisítéssel szemben, akkor a 
vámhatóság tájékoztatja a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultját a 
hozzájárulás, illetve a kifogás hiányáról, a
tételek számáról, azok jellegéről és adott 
esetben képeket küld a szóban forgó 
tételekről.

Or. en
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(Lásd az 24. cikk (4) bekezdéséhez fűzött 45. módosítást.)

Indokolás

A 15 napos időtartam 5 napos postai késedelmet tesz lehetővé ahhoz a határidőhöz képest, 
amelyet az áruk birtokosa/a nyilatkozattevő számára írnak elő ahhoz, hogy a 24. cikk (4) 
bekezdéséhez fűzött 45. módosításnak megfelelően kifejezésre juttassa álláspontját.

Módosítás 51
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 
tételekre vonatkozó küszöbérték 
meghatározása céljából a 30. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

(Lásd a 30. cikk törlését.)

Indokolás

Az áruk „kis tételeinek” meghatározása, és különösen az azok megállapításához szükséges 
határértékek a javaslat tárgyát képező rendelet lényeges elemeit képezik.  Ebből következően 
a társjogalkotókat illeti meg a jogosultság, hogy a meghatározás és az alkalmazandó 
küszöbértékek tekintetében döntést hozzanak.

Módosítás 52
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 24. cikkel összhangban történő 
megsemmisítése során felmerült 
költségeket.
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Or. en

(Lásd a 23. cikk törlésére vonatkozó 42. módosítást és a 24. cikk (5)bekezdéséhez fűzött 46. 
módosítást.) 

Indokolás

Ha az egyszerűsített eljárást csak hamisított vagy kalózárukra használják, ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot kelt, mivel nem világos, hogy melyik eljárás alkalmazandó abban az 
esetben, amikor az áruk a márkanév/copyright jogokat és a szellemitulajdon-jogokat (pl. a 
szabadalmakat) egyaránt megsértik. A jogosultak számára a kis tételekre vonatkozó egyedi 
eljárások költségeit is vissza kell téríteni.

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ha a jogsértő nem azonosítható, 
kártérítésre nem kötelezhető vagy azt 
nyújtani nem képes, úgy a határozat 
jogosultja kártérítést követelhet az áruk 
tulajdonosától vagy attól a személytől, aki 
az áruk felett hasonló rendelkezési joggal 
bír. 

Or. en

Indokolás

A jogosultak számára lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a kártérítést a címzettől 
követeljék, a címzettek ugyanis közvetlenül részt vesznek a kereskedelmi ügyletben. 

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A határozat jogosultja kártérítést 
követelhet az áruk felett fizikai ellenőrzést 
gyakorló személytől, amennyiben sem a 
jogsértő, sem az áruk tulajdonosa, sem az 
a személy, aki az áruk felett hasonló 
rendelkezési joggal bír, nem azonosítható, 
kártérítésre nem kötelezhető vagy azt 
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nyújtani nem képes, és amennyiben az a 
személy, aki az áruk felett fizikai 
ellenőrzést gyakorol:
a) nem képes megadni az áruk 
feladójának, címzettjének vagy 
bejelentőjének nevét, címét és adószámát; 
vagy
b) az árukat annak ellenére szállította 
vagy forgalmazta, hogy a vámhatóságok 
előzetesen értesítették az intézkedésnek 
helyt adó határozat jogosultját arról, hogy 
ugyanaz a feladó vagy címzett a 
korábbiakban már részt vett 
szellemitulajdon-jog megsértésében.

Or. en

Indokolás

A közvetítők, például fuvarozók és/vagy szállítmányozók szerződéses kapcsolatban állnak a 
jogsértőkkel, és pénzt kapnak a jogsértő áruk szállításáért.  Amennyiben megállapítható, hogy 
a közvetítők nem a kellő gondossággal jártak el, úgy az áruk megsemmisítésének költségeit 
nekik kell viselniük.  Ez a kötelezettség arra ösztönözheti a közvetítőket, hogy vegyenek részt 
nagyobb mértékben a szellemitulajdon-jogok megsértése ellen vívott küzdelemben.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A (2a) és (2b) bekezdések a 24. 
cikkben említett eljárásra nem 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Kis tételek esetében, amikor a címzettek gyakran jóhiszeműen cselekvő fogyasztók, a (2a) (új) 
bekezdés nem alkalmazandó. Ezen túlmenően, kis tételek esetében a (2b) (új) bekezdés sem 
alkalmazandó, mert a megkövetelt tájékoztatás ellenőrzése aránytalanul nagy adminisztratív 
terhet róna a közvetítőkre. 
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Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

BIZOTTSÁG, FELHATALMAZÁS ÉS 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

BIZOTTSÁG ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK

Or. en

Indokolás

Az áruk „kis tételeinek” meghatározása, és különösen az azok megállapításához szükséges 
határértékek a javaslat tárgyát képező rendelet lényeges elemeit képezik.  Ebből következően 
a társjogalkotókat illeti meg a jogosultság, hogy a meghatározás és az alkalmazandó 
küszöbértékek tekintetében döntést hozzanak.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorolása
1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit e 
cikk tartalmazza.
2. A 24. cikk (10) bekezdésében említett 
felhatalmazás az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időtartamra szól.
3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 24. cikk (10) 
cikkében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
meghatározott későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő , felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusok érvényességét.
4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
5. A 24. cikk (10) bekezdése szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról az 
Európai Parlament és a Tanács értesítését 
követő 2 hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel ellene 
kifogást, illetve ha a fenti határidő lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács tájékoztatja a Bizottságot 
arról, hogy nem emel kifogást. A fenti 
határidő az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Az áruk „kis tételeinek” meghatározása, és különösen az azok megállapításához szükséges 
határértékek a javaslat tárgyát képező rendelet lényeges elemeit képezik.  Ebből következően 
a társjogalkotókat illeti meg a jogosultság, hogy a meghatározás és az alkalmazandó 
küszöbértékek tekintetében döntést hozzanak.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés és alkalmazás Hatálybalépés és jelentéstétel

Or. en

Indokolás

Lásd a 37. cikk (1) bekezdés a) pontjához (új) fűzött 59. módosítás, valamint a 37. cikk (2) 
bekezdéséhez fűzött 60. módosítás indokolását.
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Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2016. január 1-jéig, valamint 
azt követően háromévente jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. 
Szükség esetén a jelentésnek megfelelő 
javaslatokat és/vagy ajánlásokat is 
tartalmaznia kell.

Or. en

Indokolás

A jelentés hasznos információkat szolgáltat majd a rendelet működéséről és alkalmazásáról, 
és különösen az e téren szerzett tapasztalatokról. 

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 24. cikk (1)–(9) bekezdése azonban 
20XX XX XX-tól/től alkalmazandó. 

törölve

Or. en

Indokolás

Az áruk „kis tételeinek” meghatározását, és különösen az azok megállapításához szükséges 
határértékeket e rendelet állapítja mezőgazdasági, ezért nincs szükség a 24. cikk (1)–(9) 
bekezdésének alkalmazására vonatkozó előírásra. 
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INDOKOLÁS

Előzmények

A szellemitulajdon-jogok alapvető fontosságúak az innováció szempontjából, ami az Európa 
2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája – kiemelt prioritása. 
Tekintettel a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos jogsértések számának és a jogsértő áruk 
nemzetközi kereskedelmének növekedésére, az Unióban a gazdasági növekedés és a 
munkahelyek jelentős része a szellemitulajdon-jogok hatékony érvényesítésétől függ. A 
hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás becslések szerint minden évben 250 milliárd euróval 
károsítja meg az európai üzleti életet.

A szellemitulajdon-jogok megsértése az üzleti életre gyakorolt kártékony hatásain túlmenően 
komoly fenyegetést jelenthet a fogyasztók egészségére és biztonságára nézve is. 2010-ben az 
összes lefoglalt áru 14,5%-a hétköznapi használatra szánt és olyan termék volt (élelmiszerek 
és italok, testápolási cikkek, gyógyszerek, elektromos háztartási eszközök és játékok), amely 
potenciálisan veszélyeztethette a fogyasztók egészségét és biztonságát. 

A vámhatóságok viszonylag jó helyzetben vannak ahhoz, hogy a szellemitulajdon-jogokat az 
EU külső határain érvényesítsék, még mielőtt az áruk belépnének a belső piacra. Mihelyt az 
áruk terjesztése a különböző tagállamok között történik, sokkal nehezebbé és költségesebbé 
válik a jogsértő áruk felderítése és az eljárások megindítása.

A szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítésének jelentőségét hangsúlyozza, hogy 
2009 és 2010 között a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás feltárt eseteinek száma csaknem 
megkétszereződött. A vámhatóságok 2009-ben 43 572 esetet rögzítettek, 2010-ben ezek 
száma 79 112-re nőtt. Az online eladások a postai forgalomban történő lefoglalások számának 
különösen látványos, 200%-os emelkedését okozták, igen gyakran ruházati cikkekről, 
cipőkről és elektronikus árukról volt szó, de a lefoglalt termékek 69%-át gyógyszerek 
képezték. 

Az Európai Bizottság a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó stratégiájának részeként a 
szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítésének megerősítése, valamint a jogi 
egyértelműség javítása érdekében javasolta a 1383/2003/EK rendelet felülvizsgálatát és 
rendelkezéseinek az új fejleményeket figyelembe vevő kiigazítását. A rendelet felülvizsgálata 
ugyancsak bekerült a Tanács által megerősített 2009–2012-es vámügyi cselekvési tervbe, 
valamint az egységes piaci intézkedéscsomagba is. 

Ajánlások 

Az előadó üdvözli a rendelet felülvizsgálatát, ugyanakkor azonban a következő ajánlásokat 
kívánja előterjeszteni:
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A rendelet hatálya

Fontos hangsúlyozni, hogy a javaslat tárgyát képező rendeletben előírt eljárások egyedüli 
rendeltetése a vámhatóságok képessé tétele olyan áruk mozgásának megelőzésére, amelyeket 
a szellemitulajdon-jogok megsértése szempontjából gyanúsnak találnak. A szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos jogsértések meghatározásának alapját ezzel szemben kizárólag a 
szellemi tulajdonra vonatkozó uniós elemi jogszabályok, illetve a tagállamok nemzeti 
jogszabályai képezik. Ebből következően a szellemitulajdon-jogok érvényesítésével 
kapcsolatos számos jelentős probléma nem oldható meg a javaslat tárgyát képező rendelettel, 
hanem csak az elemi jogszabályok – például a védjegyekről szóló irányelv és a közösségi 
védjegyrendelet – felülvizsgálata révén kezelhető.  

A Bizottság azonban nem követi kellő következetességgel ezt a megközelítést, amikor az 
utasok személyes poggyászára vonatkozó kivétel fenntartását javasolja. Azt a kérdést, hogy 
hamisított áruk végfelhasználók által végrehajtott behozatala a szellemitulajdon-jogok 
megsértésének minősülő cselekedet-e, az elemi jogszabályok már szabályozzák. A szóban 
forgó kivétel tehát pusztán deklaratív természetű, ugyanakkor azt a hamis üzenetet közvetíti a 
vámhatóságok, a fogyasztók és a kereskedelmi vállalatok számára, hogy jogsértő áruk 
személyes használatra történő behozatala elfogadható. 

Az előadó véleménye szerint a szellemi tulajdonra vonatkozó elemi jogszabályokban el kell 
ismerni, hogy a hamisított áruk még személyes használat esetén is sértik a szellemitulajdon-
jogokat, ezért az előadó arra bátorítja a Bizottságot, hogy ezt a problémát az elemi 
jogszabályok felülvizsgálata révén kezelje.  

Az előadó üdvözli a rendelet hatályának kiterjesztését az EU és a tagállamok elemi 
jogszabályozása szerint a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos jogsértésnek tekintendő 
cselekedetek valamennyi típusára, közöttük a párhuzamos kereskedelemre és az úgynevezett 
„overrun” ügyletekre (a szellemitulajdon-jogok jogosultjának hozzájárulása nélkül gyártott 
árukkal való kereskedelemre).  A párhuzamos behozatal több tagállam elemi jogszabályozása 
szerint jogellenes, és lehetővé kell tenni, hogy a vámhatóságok érvényre juttathassák a 
szellemi tulajdonra vonatkozó elemi jogszabályokban előírt rendelkezéseket. A párhuzamos 
behozatal esetei – amelyek gyakran keverednek a termékhamisítással és a minőségellenőrzés 
hiányával is – megtévesztik a fogyasztókat, valamint veszélyeztethetik egészségüket és 
biztonságukat is. 

Valamely szellemitulajdon-jogot feltehetően sértő áruk kiadásának felfüggesztése vagy 
ezen áruk lefoglalása

Szükséges volna, hogy amennyiben egy tagállam vámhatósága intézkedést elrendelő határozat 
hatálya alá eső, feltehetően valamely szellemitulajdon-jogot sértő árukat azonosít, úgy a 
szóban forgó áruk kiadásának felfüggesztésére vagy azok lefoglalására vonatkozó határozat 
meghozatala előtt köteles legyen a jogosult számára – annak kérésére – megadni a kérdéses 
tételekre vonatkozó tájékoztatást.  Ez segítséget nyújtana a jogosultnak abban, hogy a 
jogsértéseket azonosítása, és további lépéseket tegyen a jogsértővel szemben.  
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Az a további kötelezettség azonban, hogy a vámhatóságoknak a kedvezőtlen határozat 
meghozatalát megelőzően lehetőséget kell biztosítaniuk a véleménynyilvánításra, aránytalan 
igazgatási költségeket okozna számukra, és potenciálisan a szellemitulajdon-jogok védelmi 
színvonalának romlásához vezetne. Az EU-ba árukat importáló gazdasági szereplők 
egyébként is tisztában vannak azzal, hogy szállítmányaik vámellenőrzések tárgyát képezhetik. 
Ez nem sérti az importőr jogait, mivel a vámhatóságok fellépése csupán a jogszabályokban 
rögzített jogait és kötelezettségeit érinti. Ez azonban nem zárhatja ki a fogyasztókat vélhetően 
közvetlenül érintő kis tételekre vonatkozó különleges eljárás során történő 
véleménynyilvánítás jogát.

Eljárás indítása 

Az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint az egyszerűsített eljárás 
alkalmazását kötelezővé kell tenni minden tagállamban. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy 
az egyszerűsített eljárást nem csak a hamisított és kalózáruk, hanem a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértés esetében alkalmazni kellene.  Ha az egyszerűsített 
eljárást csak a hamisított és a kalózáruk esetében alkalmaznák, akkor ez a gyakorlatban 
jogbizonytalanságot keltene, mivel nem világos, hogy melyik eljárást kellene alkalmazni 
abban az esetben, amikor az áruk egyaránt sértik a márkanév/copyright jogokat és egyéb 
szellemitulajdon-jogokat (pl. a szabadalmakat) is. 

Kis tételek

Az előadó üdvözli azt a javaslatot, amely szerint a kis tételek esetében különleges, 
egyszerűsített eljárást kell alkalmazni, de e tekintetben több módosítást is ajánl:

A „kis tételek” fogalmának meghatározása a javaslat tárgyát képező rendelet lényegi eleme, 
ezért e meghatározásnak magában a rendeletben kell szerepelnie. Az előadó által javasolt 
meghatározás alapja az egyetlen csomag tartalmát képező árutételek száma (háromnál 
kevesebb) és összesített súlya (2 kg-nál kevesebb). Ezek a kritériumok és küszöbértékek a 
nyilvános konzultáció keretében az érintett szereplők által adott különböző válaszok alapján 
kerültek megállapításra. Az előadó a tételek értékét mellőzte, mivel nem létezik 
megállapodás arra vonatkozóan, hogy melyik értéket – a gyanús áruk értékét vagy a tényleges 
áruk értékét – kellene figyelembe venni, és nem állnak rendelkezésre olyan objektív 
kritériumok sem, amelyek alapján a vámhatóságok megállapíthatnák a hamisított áruk értékét. 

Az eljárást az egyéb árukra kialakított megközelítéssel következetes összhangban a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértésre alkalmazni kellene.

Az áruk vámhatóság általi megsemmisítése – amennyiben azt a szellemitulajdon-jogok 
jogosultja vagy egy bíróság nem erősíti meg – elfogadhatatlan ütközéseket okozna a 
tulajdonhoz való alapvető joggal. A jogosultak számára ezért kötelezővé kell tenni az „opt-in” 
döntést, azaz a vámügyi intézkedésre irányuló kérelmükben kérniük kell a kis tételekre 
vonatkozó különleges eljárás alkalmazását. E kérelemmel a jogosultak elfogadnák, hogy a 
raktározás és a megsemmisítés költségeit nekik kell előzetesen megfinanszírozniuk.
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A nyilatkozattevő/az áruk birtokosa számára – aki feltehetően a fogyasztó – biztosítani kell a 
véleménynyilvánításhoz való jogot.  Az e tekintetben előírt határidőt azonban le kell 
rövidíteni, mert különben szükségtelenül lassítja az eljárást és növeli a raktározási 
költségeket. 

Végezetül, a jogosultaknak hozzáférést kell biztosítani az ezen eljárás szerint megsemmisített 
árukkal kapcsolatos információkhoz, amelyeket vizsgálataik során felhasználhatnak. Ennek 
egyik hatékony szervezési módja lehet egy olyan elektronikus adatbázis, amelyben az 
intézkedésnek helyt adó határozat tárgyát képező valamennyi árut nyilvántartanak. A Vám 
Világszervezet által kifejlesztett „Interface Public Members” (IPM) rendszer e tekintetben 
modellül szolgálhatna. 

Költségek

Az előadó üdvözli a javaslat világos szemléletét abban a tekintetben, hogy a jogosult, aki 
egyfelől köteles előzetesen megfinanszírozni a raktározás és a megsemmisítés valamennyi 
költségét, másfelől kártérítést igényelhessen a jogsértőtől vagy más személyektől. 

Az előadó ugyanakkor pontosítana néhány feltételen, amelyek mellett a kereskedelmi 
ügyletben részt vevő, de a jogsértőtől eltérő személyek felelőssége érvényesíthető.  Ez 
segítene a jogosultnak abban, hogy kártérítéshez jusson azokban az esetekben, amikor a 
jogsértők azonossága rejtett, kártérítésre nem kötelezhetők (például azért, mert harmadik 
országban tartózkodnak) vagy fizetésképtelenek.  

Ilyen esetben a jogosultak számára lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a kártérítést 
először a címzettektől követeljék, mert a címzettek közvetlenül vesznek részt a kereskedelmi 
ügyletben.  

Amennyiben a címzett sem azonosítható, kártérítésre nem kötelezhető vagy fizetésképtelen, 
úgy a jogosultak számára lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a kártérítést közvetítőktől,
például fuvarozóktól és szállítmányozóktól követelje, amennyiben azok a szállítmány 
kezelése során nem a kellő gondossággal jártak el.  Az e mulasztás megállapítására szolgáló 
kritériumokat a javaslat tárgyát képező rendeletben pontosan meg kell határozni. 

Árutovábbítási eljárás (tranzit) alatt álló áruk

Az előadó üdvözli a harmadik országból érkező és külső árutovábbítási eljárás alá vont, a 
vámhatóságok gyanúja szerint az EU-ban védett szellemitulajdon-jogot sértő áruk kezelése 
tekintetében javasolt pontosításokat, amelyek hozzájárulnak majd az EU-val szemben a WTO 
keretein belül indított vita megoldásához, és egyúttal megkönnyítik a gyógyszerekhez való 
hozzáférést a fejlődő országokban. 

A javaslat a szellemitulajdon-jogok érvényesítése érdekében fenntartja a vámhatóságok azon 
lehetőségét, hogy az árukat ellenőrzésnek vessék alá, amennyiben azok az EU vámterületén a 
felügyeletük alatt állnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó 
uniós elemi jogszabályozásnak megfelelően az ilyen áruk csak akkor minősülhetnek az EU-
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ban védett szellemitulajdon-jogot sértő árunak, amennyiben megállapítást nyer, hogy azokat 
az EU-ban kívánják eladni.  

Az Európai Bíróság a közelmúltban meghatározta, hogy a vámhatóságok mely feltételek 
mellett élhetnek azzal a gyanúval, hogy az árutovábbítási eljárás alá bejelentett árukat 
valójában az EU-ban kívánják eladni. Ezeket a pontosításokat a jogi egyértelműség biztosítása 
érdekében fel kell venni a javaslat tárgyát képező rendelet szövegébe. 

Az árutovábbítás szabadságának elvét sohasem kívánták a jogellenes kereskedelemre 
alkalmazni, így a szellemitulajdon-jogot sértő áruk kereskedelmére sem. Az előadó ezért 
bátorítja a Bizottságot, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó elemi jogszabályok jövőbeli 
felülvizsgálatai során biztosítsa, hogy a felfüggesztő eljárás alá helyezett olyan árukat, 
amelyek az EU-ban szellemitulajdon-jog védelme alatt álló áruk utánzatai vagy másolatai, 
minden esetben hamisított és kalózáruknak lehessen minősíteni. 


