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RÖVID INDOKOLÁS

A globalizált gazdaságban a szellemi tulajdon az európai versenyképesség jelentős 
tényezőjévé vált. A tudás védelme egyet jelent Európa kutatással, innovációval és 
munkahelyekkel kapcsolatos befektetéseinek védelmével. Ugyanakkor a szellemitulajdon-
jogok megsértése és a hamisított áruk ebből eredő világkereskedelme egyre több aggodalomra 
ad okot, mind az európai ipart érintő gazdasági következményeket, mind a fogyasztók 
egészségét és biztonságát érintő kockázatokat tekintve. 

Az Unió külső határain foganatosított lefoglalásokra vonatkozó statisztikákból1 nyilvánvaló a 
szellemitulajdon-jogokat feltehetően sértő szállítmányok számának egyértelmű növekedése. 
Jóllehet a megbízható adatok hiánya akadályozza a probléma teljes nagyságrendjének 
felmérését, az uniós vámhatósági fellépések statisztikái szembeszökően emelkedő tendenciát 
jeleznek, különösen az internetes vásárlásokkal kapcsolatos kisméretű postai vagy 
futárszolgálati csomagok lefoglalásai terén. 2010-ben a postai forgalomban lefoglalt 
árucikkek csaknem 69%-ban gyógyszerekből álltak. 

A vámhatóságok az Unió határain egyrészt a frontvonalban, másrészt kiváltságos helyzetben 
vannak, hogy fellépjenek az áruk hamisítása és az EU-ba való jogellenes belépése ellen, és 
ezzel biztosítsák az európai kereskedelmi környezet versenyképességét. Mivel a vámügyi 
szabályok és gyakorlatok létfontosságú szerepet játszanak a hatékony fellépésben, örvendetes 
a határokon történő érvényesítésről szóló jelenlegi 1383/2003/EK rendelet átdolgozására 
irányuló bizottsági javaslat, amelynek célja a szellemitulajdon-jogok érvényesítésének a 
vámeljárások egyszerűsítése mellett történő javítása. 

Ez a javaslat az Európa 2020 közleményben körvonalazott szélesebb tudásalapú stratégia, 
valamint a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelemre irányuló új, 2009–2012-re 
szóló uniós vámügyi cselekvési terv részét alkotja. 

Az előadó javaslatai

Mivel a vámalakiságok közvetlen kihatással vannak a nemzetközi kereskedelemre, rendkívül 
fontos, hogy maguk a végrehajtási intézkedések ne váljanak a jogszerű kereskedelem 
akadályává. A kereskedelem megkönnyítésének általános célkitűzései, a visszaéléssel 
szembeni biztosítékok meghatározása, valamint a megerősített jogbiztonság mellett ezeknek 
az intézkedéseknek összhangban kell lenniük az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival is.

Többek között ezek tartoznak a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság előadójaként tett 
javaslataim alapjául szolgáló tényezők közé. Ebben a véleményben három szempontra 
szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a külkereskedelem vonatkozásában különösen 
érdekesek: a tranzitárukra, párhuzamos kereskedelemre és a nemzetközi együttműködésre.

Árutovábbítási eljárás (tranzit) alatt álló áruk 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/



PE476.120v02-00 4/14 AD\889522HU.doc

HU

A tranzittal kapcsolatos kérdések külön figyelmet érdemelnek. Az 1383/2003/EK rendelet 
helyébe lépő új rendelettervezet (17) preambulumbekezdése egy nagyon sajátos esetre utal: a 
generikus gyógyszerek behozatalára. Ez az utalás azoknak a jól ismert aggodalmaknak a 
következménye, amelyekre az átmenő forgalomban belépő gyógyszerek állítólagos 
szabadalombitorlás miatti lefoglalásának esetei, valamint az ennek kapcsán a Kereskedelmi 
Világszervezetben (WTO) India és Brazília által az EU-val szemben indított viták adtak okot. 

A (17) preambulumbekezdés az EU azon kötelezettségvállalásának örvendetes újbóli 
megerősítése, hogy megkönnyíti a gyógyszerekhez való hozzáférést a fejlődő világban, 
valamint azon WTO-szabályokon alapuló kötelességének, hogy garantálja az árutovábbítás 
szabadságát. Ezáltal növeli az átláthatóságot és a jogbiztonságot a jogszerű érdekelt felek 
számára, „különösen” az olyan gyógyszerek vámkezelését illetően, amelyek csak áthaladnak 
az EU-n, és amelyeket nem az EU belső piacára szánnak, illetve amelyek esetében nem is áll 
fenn az oda való átirányítás kockázata. 

A jelenlegi javaslat alapján a szellemitulajdon-jogok megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámtisztviselőknek mérlegelniük kell, hogy fennáll-e „annak a jelentős valószínűsége, hogy 
ezeket az árukat átirányítják” és az uniós piacon hozzák forgalomba. A vámhatóságok tehát 
csak akkor foglalhatnának le nem uniós tagállamokból érkező tranzitárukat, ha elégséges 
bizonyítékkal rendelkeznek arra nézve, hogy azokat jogellenesen át fogják irányítani a belső 
piacra. A javaslat azonban elmulaszt bármiféle iránymutatást vagy kritériumokat adni azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan kell értelmezni az áruk EU-ban történő értékesítésének szándékát. 
Az új rendeletnek e tekintetben tehát javára válna a további pontosítás.

Az új rendeletnek fel kell továbbá hatalmaznia a vámhatóságokat arra, hogy lefoglalják a 
feltehetően hamisított árukat, még akkor is, ha tranzitárukról van szó. Máskülönben a tiltott 
áruk „tranzitáruként” továbbra is belépnének az uniós piacra, a származásra és az érkezési 
helyre vonatkozó hamis nyilatkozatok alapján, mint arról az érintett vállalkozások 
beszámoltak. 

Soha nem volt cél, hogy az árutovábbítás szabadságának garantálása a tiltott kereskedelemre 
vonatkozzon. Ezenkívül nem szabad korlátozni az ellenőrzéseket, ha fennáll annak a gyanúja, 
hogy veszélyben lehet a lakosság egészsége, tekintet nélkül az áruk végső szállítási helyére. A 
vámhatóságok fellépéseit a megelőzésnek és az elővigyázatosságnak kell vezérelnie. 
Miközben a (2) preambulumbekezdés elismeri a szellemitulajdon-jogokat sértő áruk 
egészségügyi és biztonsági kockázatait, a rendeletnek meg kell határoznia, hogy az uniós 
vámhatóságok minden gyanús árut lefoglalhatnak, akár tranzitárut is, ha fennáll annak a 
konkrét kockázata, hogy azt átirányítják az uniós piacra.

Kis tételek

Mivel a szellemitulajdon-jogok árutovábbítás közbeni megsértése továbbra is kihívást jelent a 
tagállami vámhatóságok számára, örvendetes újdonság a hamisított áruk megsemmisítésére 
vonatkozó egyszerűsített eljárás egész EU-ra kiterjedő kötelező alkalmazásának bevezetése, 
anélkül hogy bíróságon hivatalosan meg kellene állapítani a jogsértést. Ez jelentős kedvező 
fejleménynek tekinthető mind a jogosultakra, mind a vámigazgatásokra nehezedő terhek 
csökkentése szempontjából – és várhatóan eredményekhez vezet a kereskedelem 
megkönnyítése terén.
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Ez különösen a gyanús áruk kis tételeire vonatkozik, amelyek internetes értékesítésből 
származnak, és a postaszolgálaton vagy egy kereskedelmi futárszolgálaton keresztül lépnek be 
az EU-ba, tekintettel a jogsértő áruknak a tárolás és az igazságügyi eljárások költségterhéhez 
viszonyított értékére. 

A „kis tételek” fogalmát és a kapcsolódó eljárási határidőt illetően azonban hasznos lehet a 
további vizsgálat. Ugyanilyen fontos, hogy a vámhatóságok tájékoztassák a jogosultakat a kis 
hamisított tételek bármilyen jelentős mozgásáról, hogy segítsék őket a hamisítás útvonalainak 
és tendenciáinak nyomon követésében. 

Párhuzamos kereskedelem

Örvendetes a rendelettervezet hatálya alá tartozó jogsértések körének további bővítése. Az 
uniós vámhatóságoknak az uniós piacon párhuzamos import keretében forgalomba hozott 
termékeknek a jogosult engedélye nélküli lefoglalására vonatkozó felhatalmazása minden 
bizonnyal a szellemitulajdon-jogok érvényesítésének javulásához vezet majd. Míg a 
vámhatóságok egyedülálló helyzetben vannak a tiltott párhuzamos kereskedelem ellenőrzése 
tekintetében, a „szürkepiaci áruk” feltartóztatása és a tényleges jogsértések megállapítása 
várhatóan továbbra is problémát okoz. 

Ami azt illeti, növekedhet a jogszerű kereskedelem akadályozásának kockázata. A 
megalapozatlan elkobzások elkerülése érdekében a jogosultaknak a vámhatóság rendelkezésre 
kell bocsátaniuk minden információt, amely szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegye a 
vámhatóság számára a párhuzamos import keretében érkező áruk határon történő lefoglalását. 
A rendelet bővített hatályát megfelelő erőforrásokkal és a vámhatóságok munkatársainak 
képzésével kell kiegészíteni.

Nemzetközi együttműködés

A szellemitulajdon-jogok megsértésével szemben az uniós határokon folytatott küzdelmet a 
forrásnál végzett célzott fellépésekkel kell összekapcsolni a tiltott áruk EU-ba történő 
kivitelének megelőzése érdekében. Ez együttműködést tesz szükségessé mind harmadik 
országokkal, mind nemzetközi szinten, többek között a WTO-n, a Vámigazgatások 
Világszervezetén és a Szellemi Tulajdon Világszervezetén belül. 

A származási és más fogyasztó országokkal való együttműködés máris megvalósult az EU-
ban olyan konkrét kezdeményezések révén, mint a szellemitulajdon-jogok érvényesítését 
célzó EU–Kína vámügyi együttműködési cselekvési terv. A párbeszédek és a technikai 
együttműködésre tett erőfeszítések, az adatcsere, az iparral való együttműködés, valamint a 
jogalkotás terén elért bizonyos előrelépés ellenére hiányzik a tényleges hatás. Ami azt illeti, 
továbbra is Kína1 az EU-ba érkező szellemitulajdon-jogokat sértő áruk fő forrása. 2010-ben a 
szellemitulajdon-jogokat sértő, uniós vámhatóságok által lefoglalt összes áru 85%-a Kínából 
érkezett (ez 2009-hez képest 64%-os emelkedést jelent). 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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Míg folyik a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítésének 2004-es 
uniós stratégiájának felülvizsgálata, és várat magára az új FISCUS program, az előadó 
egyértelműen szükségesnek tartja különösen az EU partnereivel folytatott célzott és testre 
szabott szellemitulajdon-jogi technikai együttműködés felgyorsítását, és különösen az olyan 
kiemelt országokkal, mint például Kína, biztosítva a szellemitulajdon-jogok védelmének 
maximális szintjét mind a jogszerű vállalkozások, mind a fogyasztók érdekében. 

Az uniós vámhatóságok közötti, illetve a harmadik országokkal folytatott további operatív 
együttműködést, ideértve az információcserét, valamint az iparral folytatott együttműködést is 
fel kell gyorsítani. Továbbá amikor az EU a kereskedelmi megállapodások szellemitulajdon-
jogokra vonatkozó rendelkezéseit tárgyalja meg, az Unión belüli védelem szintjével azonos 
szintű védelemre kell törekednie. 

MÓDOSÍTÁS:

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) 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.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az Unión belül védjeggyel védett 
termékek utánzatainak, illetve az Unión 
belül szerzői jog vagy szomszédos jogok, 
illetve formatervezési mintaoltalom által 
védett termékek másolatainak az Unió 
vámterületén való áthaladása és a belső 
piacon történő forgalomba hozatala 
nemcsak jelentős veszteséget jelent a 
jogszerű uniós vállalkozások számára, 
hanem a polgárokat érintő egészségügyi 
és biztonsági kockázatokkal is jár. A 
vámhatóságokat ezért fel kell hatalmazni 
arra, hogy elővigyázatosságból minden 
szellemitulajdon-jogsértés szempontjából 
gyanús árut ellenőrizhessenek és 
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lefoglalhassanak, amennyiben 
feltételezhető, hogy azt a belső piacon 
fogják értékesíteni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Bizonyítéknak tekintendő arra 
vonatkozóan, hogy ezen árukat az Unión 
belül kívánták értékesíteni, ha azokat egy 
Unión belüli ügyfélnek eladták vagy 
eladásra felkínálták, illetve uniós 
fogyasztók számára eladás céljából 
hirdették, vagy amennyiben 
dokumentumok vagy levelezés tanúsítja, 
hogy azokat az Unió belső piacán 
kívánják értékesíteni. Amennyiben az 
áruk célállomását nem jelentették be, 
jóllehet erre szükség lenne, valamint 
azokban az esetekben, ahol hiányzik a 
pontos meghatározás vagy a megfelelő 
információ a termék gyártójára vagy 
forgalmazójára vonatkozóan, amennyiben 
nincs együttműködés a vámhatóságokkal, 
illetve ha olyan dokumentumokat 
találnak, amelyek azt mutatják, hogy 
azokat a belső piacon kívánták 
forgalomba hozni, a nyilatkozattevőnek, 
illetve az áruk birtokosának a feladata 
annak bizonyítása, hogy az árukat nem 
szándékozták az Unióban eladni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) A szellemitulajdon-jogok megsértése 
ellen az Unió külső határain folytatott 
küzdelmet a forrásnál történő célzott 
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erőfeszítésekkel kell kiegészíteni. Ez 
együttműködést igényel mind harmadik 
országokkal, mind nemzetközi szinten, 
amelynek során a Bizottságnak és a 
tagállamoknak tiszteletet kell 
kialakítaniuk, és elő kell mozdítaniuk a 
szellemitulajdon-jogok védelmének magas 
színvonalát. Ennek magában kell 
foglalnia a szellemitulajdon-jogok 
kereskedelmi megállapodásokba való 
felvételét és érvényesítését, a technikai 
együttműködést, a vita ösztönzését a 
különböző nemzetközi fórumokon, az 
információk közlését és cseréjét, valamint 
a harmadik országokkal és az érintett 
ágazatokkal folytatott operatív 
együttműködés területén történő további 
lépéseket.

Indokolás

A fokozott kétoldalú együttműködésnek, valamint az összehangolt nemzetközi fellépésnek elő 
kell segítenie a szellemitulajdon-jogok bitorlása elleni küzdelmet. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) A szellemitulajdon-jogokat sértő 
áruk nemzetközi kereskedelmének 
megszüntetése céljából a TRIPS-
egyezmény 69. cikke úgy rendelkezik, 
hogy a WTO-tagoknak elő kell 
mozdítaniuk a szellemitulajdon-jogokat 
sértő áruk kereskedelmére vonatkozó, 
vámhatóságok közötti információcserét. 
Ennek az információcserének a 
szellemitulajdon-jogokat sértő áruk 
gyártásának és terjesztésének az ellátási 
lánc korábbi szakaszában történő 
leállítása érdekében lehetővé kell tennie a 
csempészhálózatok nyomon követését. 
Ezért meg kell határozni az Unió 
vámhatóságai és az érintett harmadik 
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országbeli hatóságok közötti 
információcsere feltételeit, többek között 
az adatvédelem tekintetében is.

Indokolás

Tekintettel a hamisítás nemzetközi jellegére és a hamisítók kiterjedt, határokon átnyúló 
hálózataira, rendkívüli jelentőségű, hogy a vámhatóságok képesek legyenek – harmadik 
országokkal is – megosztani és felhasználni az információkat a hálózatok és a hamisítók által 
használt útvonalak felderítése érdekében. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
17 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17e) A hamisítás, a kalózkodás és a 
bejegyzett jogtulajdonosok jogait megsértő 
termékekkel való illegális párhuzamos 
kereskedelem elleni küzdelem terén való 
nemzetközi együttműködés megerősítésére 
irányuló uniós célkitűzéssel összhangban 
a hamisítás és a kalózkodás új európai 
megfigyelőközpontjának kulcsszerepet 
kell betöltenie azáltal, hogy releváns és 
megfelelően időzített tájékoztatást biztosít 
valamennyi tagállam vámhatósága 
számára, hogy azok megfelelően tudják 
ellenőrizni a szellemitulajdon-jogokat 
valószínűleg megsértő engedélyezett 
importőröket és forgalmazókat a belső 
piacon, valamint a külföldi piacokra 
szállító exportőröket. E szerep még 
nagyobb hangsúlyt kaphat azáltal, ha 
létrehozzák a regisztrált védjegyek, 
formatervezési minták és szabadalmak 
által védett uniós termékek és 
szolgáltatások adatbázisát, amely az 
Unióval a szellemitulajdon-jogok 
hatékonyabb védelme és érvényre 
juttatása terén együttműködő külföldi 
vámhatóságok számára is rendelkezésre 
bocsátható;
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Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ezt a rendeletet alkalmazni kell az 
Unió vámterületén áthaladó, feltehetően 
szellemitulajdon-jogot sértő tranzitárukra.

Indokolás
Az átláthatóság érdekében az új rendeletben kifejezetten foglalkozni kell a tranzitáruk 
kezelésével. Amennyiben fennáll az uniós és a tagállami anyagi szellemitulajdon-jogi 
jogszabályok által biztosított jogok bitorlásának gyanúja és az áruk áthaladás közbeni belső 
piacra történő átirányításának konkrét kockázata, a vámhatóságok jogszerűen lefoglalhatják 
az árukat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az uniós jog vagy az adott tagállam joga 
szerint szellemitulajdon-jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező áruk, illetve 
olyan áruk, amelyek esetében nem 
zárható ki, hogy ilyen cselekmény tárgyát 
képezik, és amelyek egyidejűleg 
egyértelmű fenyegetést jelentenek a 
fogyasztók egészségére és biztonságára 
nézve; 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az eredeti áruk pontos leírása és műszaki 
adatai, adott esetben képek csatolásával;

g) az eredeti áruk pontos leírása és műszaki 
adatai, a jelölés, mint például a vonalkód, 
valamint adott esetben képek csatolásával;
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Indokolás
A párhuzamos behozatal nyomon követhetőségének megkönnyítése érdekében a jogosultaknak 
és képviselőiknek meg kell adniuk a vámhatóságok számára az eredeti termékek azonosítása 
szempontjából lényeges minden információt, mint például a jelölést és az engedélyezett 
forgalmazókat.

Módosítás 11

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) 
megsértése kockázatának elemzése és 
értékelése során;

i) bármely olyan információ, amely 
felhasználható a vámhatóságok által az 
érintett szellemitulajdon-jog(ok) 
megsértése kockázatának elemzése és 
értékelése során, mint például az 
engedélyezett forgalmazók;

Indokolás
A párhuzamos behozatal nyomon követhetőségének megkönnyítése érdekében a jogosultaknak 
és képviselőiknek meg kell adniuk a vámhatóságok számára az eredeti termékek azonosítása 
szempontjából lényeges minden információt, mint például a jelölést és az engedélyezett 
forgalmazókat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Vámhatóságok közötti információ- és 

adatcsere
A Bizottság a megfelelő adatvédelmi 
biztosítékokra is figyelemmel dönthet úgy, 
hogy a 18. cikk (3) bekezdése alapján 
összegyűjtött információkat és adatokat 
meg kell osztani az uniós vámhatóságok 
és a harmadik országbeli illetékes 
hatóságok között, és megállapíthatja 
ennek feltételeit.

Indokolás

A harmadik országokkal való együttműködés alapvető ahhoz, hogy fel lehessen venni a 
küzdelmet a szellemitulajdon-jogot sértő áruk kereskedelmének elterjedése ellen. Ahhoz, hogy 
ez az együttműködés eredményes legyen, az uniós vámhatóságoknak képesnek kell lenniük 
megosztani harmadik országbeli partnereikkel a szellemitulajdon-jogok megsértésére 
vonatkozó információkat és adatokat, titoktartás mellett, feltéve hogy szigorú adatvédelmi 
biztosítékok állnak rendelkezésre.
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