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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények 

A Bizottság 2011. május 24-én „A szellemitulajdon-jogok egységes piaca felé” címmel 
közleményt fogadott el, amelynek célja a kreativitás és az innováció támogatása Európában. 
Ez az átfogó és koherens stratégia tervet határoz meg több olyan kezdeményezés tekintetében, 
amelyet a Bizottság 2012-ig különböző területeken kíván előterjeszteni. 

E kezdeményezések keretében a Bizottság többek között javaslatot tett a szellemitulajdon-
jogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új rendeletre, amelyet az 1383/2003/EK rendelet 
folytatásának szán. 

A javaslat figyelembe veszi a 2010-ben készült, 89 hozzájárulást összegző hatástanulmány 
elemzését, valamint a nemzetközi körülményeket, nevezetesen a generikus gyógyszerek 
árutovábbítási eljárásban (tranzit) történő szállítása tekintetében egyrészt az Európai Unió, 
másrészt India és Brazília között kialakult kereskedelmi konfliktust követően. 

Ebben az összefüggésben a vélemény előadója különösen az alábbi vonatkozásokra kívánja 
felhívni a figyelmet:

Megfontolások 

Mindenekelőtt, ami a javaslat tárgyát képező rendelet hatályát illeti, a vélemény előadója úgy 
véli, hogy azt ki kellene bővíteni, bevonva a rendelet hatálya alá a kereskedelmi neveket, a 
félvezető termékek topográfiáját és a használati mintákat. 

Az előadó emellett ugyancsak a rendelet hatálya alá vonná a technikai intézkedések 
megkerülését szolgáló eszközökből eredő jogsértéseket, továbbá azon egyéb jogok 
megsértését is, amelyek tiszteletben tartásának ellenőrzése már a vámszervek feladata. 

A vélemény előadója ezzel szemben nem tartja helyesnek, hogy a párhuzamos behozatalok az 
új rendelet hatálya alá kerüljenek. Nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat jelentős gazdasági 
károkat okozhat a jogtulajdonosok számára. A rendeletnek azonban biztosítania kell a 
vámhatóságok beavatkozásának hatékonyságát és gyorsaságát, korlátozva egyúttal a jogszerű 
kereskedelem akadályozásának kockázatait is. Amennyiben egyébként a jogtulajdonosok 
érvényre kívánják juttatni jogaikat, úgy élhetnek az egyes tagállamok jogszabályozásában 
előírt jogorvoslati eszközökkel.

A vélemény előadója végül támogatja az Európai Bizottság azon javaslatát, amelynek célja, 
hogy megerősítse a vámügyi beavatkozás által esetleg érintett felek jogait. A vélemény 
előadójának megítélése szerint ugyanakkor különbséget kell tenni a vámügyi formaságokat 
rendszeresen teljesítő gazdasági szereplők és a végső fogyasztó között.

A vámügyi formaságokat rendszeresen teljesítő szereplők kitűnően ismerik a vámeljárásokat. 
Nem szabad tehát nehézkes, az illetékes vámhatóság hatékony és gyors fellépését akadályozó 
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adminisztratív eljárásokat bevezetni. Ezzel szemben a végső fogyasztó számára, aki 
tulajdonképpen nem teljesít vámügyi formaságokat, nagyobb védelmet kell nyújtani. Ebből 
következően a végső fogyasztó számára biztosítani kell a jogot, hogy álláspontját még a 
vámhatóságok határozatának meghozatala előtt kifejthesse.

A vélemény előadója különösen támogatja a kis szállítmányok tárgyát képező hamisított áruk 
megsemmisítésére vonatkozó különleges eljárás bevezetését. A postai forgalomban 
végrehajtott lefoglalások száma jelentősen emelkedett – 2009-ben 15 000 volt, 210-ben már 
több, mint 43 000 –, következésképpen egyszerű és hatékony eljárást kell bevezetni az e téren 
elkövetett jogsértések visszaszorítása érdekében, tiszteletben tartva eközben a végső 
fogyasztó jogait és érdekeit.

Végezetül, a tagállamok és az Európai Bizottság közötti adatcsere – nevezetesen a Bizottság 
központi adatbázisának létrehozása – tekintetében maradéktalanul tiszteletben kell tartani a 
45/2001/EK rendelet és a 95/46/EK irányelv rendelkezéseit, valamint az európai adatvédelmi 
biztos 2011. október 12-i véleményét1.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be 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 az Unió 
vámterületére történő belépését és piacra 
jutását a lehető leginkább meg kell
akadályozni, és intézkedéseket kell hozni e 
jogellenes tevékenység elleni fellépés 
érdekében anélkül, hogy ez a jogszerű 
kereskedelmet gátolná.

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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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 
ellenőrzést ki kell terjeszteni más típusú 
jogsértésekre is, így a párhuzamos 
kereskedelemből eredő jogsértésekre, 
valamint a vámhatóságok által már 
érvényesített, de az 1383/2003/EK rendelet 
hatálya alá nem tartozó más jogsértésekre.
Ugyanebből az okból indokolt a rendelet 
hatálya alá vonni – a már eddig is az 
1383/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 
jogok mellett – a kereskedelmi neveket, 
amennyiben azok a nemzeti jog alapján 
kizárólagos tulajdonjogként védettek, a 
félvezető termékek topográfiáit, a 
használati mintákat, a műszaki megoldások 
megkerülését szolgáló eszközöket, 
valamint az uniós jogszabályok által 
létrehozott bármely kizárólagos 
szellemitulajdon-jogot.

(5) Az 1383/2003/EK rendelet nem terjed 
ki bizonyos szellemitulajdon-jogokra és 
kizár bizonyos jogsértéseket. A 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésének 
erősítése érdekében a vámhatósági 
ellenőrzést ki kell terjeszteni az 
1383/2003/EK rendelet hatálya alá nem 
tartozó, egyéb típusú jogsértésekre is.
Ebből 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.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Indokolás

A módosítás összhangot teremt a Bíróság 2011. december 11-i, Philips kontra Nokia C-
446/09 számú és C-495/09 számú összevont ügyekben hozott (hivatalosan még nem közzétett) 
ítéletében alkalmazott szóhasználattal..

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása érdekében – a végső 
fogyasztó azon jogának sérelme nélkül, 
hogy ésszerű időn belül megfelelő 
tájékoztatást kapjon a vámhatóságok által 
foganatosított intézkedések jogalapjáról –
az áruk 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 megfelelő és 
nyilvános konzultációkat folytasson a 
fogyasztói szervezetekkel, a polgári jogi 
szervezetekkel és szakértői szinten is.

Indokolás

Az adminisztratív terhek és költségek csökkentése érdekében az áruk kis tételeire vonatkozó 
egyedi eljárás bevezetése nem rendítheti meg a fogyasztónak az elektronikus kereskedelembe 
vetett bizalmát, lásd még a 16. preambulumbekezdést is, a hozzá tartozó indokolással.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jogi egyértelműség és annak 
érdekében, hogy a törvénytisztelő 
kereskedők érdekeit megvédjék a 
határokon történő jogérvényesítésre 
vonatkozó rendelkezésekkel való esetleges 
visszaélésektől, indokolt megváltoztatni a 
szellemitulajdonjog-sértés gyanúja esetén 
lefoglalható árukra vonatkozó határidőket; 

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

azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
vámhatóságok kötelesek átadni a 
jogosultak számára a szállítmányokra 
vonatkozó információkat;

Módosítás 7

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 
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 

(16) a hamisítástól és kalózkodástól eltérő 
szellemitulajdonjog-sértések gyanúja miatt 
vámhatósági ellenőrzés alatt álló áruk 
megsemmisítését lehetővé tevő eljárás 
alkalmazásának feltételeit; és indokolt egy 
olyan rendelkezés bevezetése, amely az 
áruk birtokosa számára lehetővé teszi 
véleményének kifejtését azt megelőzően, 
hogy a vámszerv őt hátrányosan érintő 
döntést hozna. 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 
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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.

is a fogyasztók várhatóan közvetlenül 
érintettek és nem várható el tőlük 
ugyanolyan fokú gondosság, mint a 
vámeljárások teljesítésében általában 
érintett egyéb gazdasági szereplőktől, még
a vámhatóságok határozatának 
meghozatala előtt biztosítani kell a jogot 
az érintett személy számára, hogy 
kifejthesse álláspontját.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mód vagy eszköz megváltoztatásával vagy 
ezek nélkül – történő továbbítása esetén, 
amikor az áthaladás az Unió területén kívül 
kezdődő és végződő teljes útnak csak egy 
részét képezi, a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának vizsgálatakor a 
vámhatóságoknak mérlegelniük kell, hogy 
fennáll-e annak a jelentős valószínűsége, 
hogy ezeket az árukat átirányítják és az 
uniós piacon hozzák forgalomba.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Amennyiben a vámhatóságok előzetes 
kérelemre járnak el, indokolt rendelkezni 
arról, hogy a vámhatóságok általi 
intézkedést elrendelő határozat jogosultja 
térítse meg a vámhatóságok részéről az ő 
szellemitulajdon-jogainak érvényesítése 
során felmerült valamennyi költséget. A 
határozat jogosultjának ugyanakkor 
rendelkeznie kellene azzal a joggal, hogy 
kártérítést követeljen a jogsértőtől vagy 
bármely más, az érintett tagállam 
jogszabályai szerint felelősnek tekinthető 
személytől. Amennyiben a harmadik fél 
által a szellemi tulajdon alapján 
előterjesztett kérelem értelmében lefoglalt 
áruk esetében a vámintézkedés 
következtében a vámszervektől eltérő más 
személyek részéről költségek és károk 
merülnek fel, akkor ezekre az egyes 
esetekre vonatkozó egyedi jogszabályokat 
kell alkalmazni.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 13 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – 1 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) valamely védjegyhez fűződő jogot sértő 
intézkedés tárgyát képező olyan áruk, 
amelyek engedély nélkül olyan védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva, amely 
megegyezik az ugyanolyan típusú árukra 
érvényesen bejegyzett védjeggyel, vagy 
amely lényeges jellemzőit tekintve nem 
különböztethető meg az ilyen védjegytől, 
továbbá bármely márkajelzés, még ha 
elkülönítve tüntették is fel, és a hamisított 
áruk megjelölésével ellátott 
csomagolások;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A módosítás összhangot teremt a Bíróság 2011. december 11-i, Philips kontra Nokia C-
446/09 számú és C-495/09 számú összevont ügyekben hozott (hivatalosan még nem közzétett) 
ítéletében alkalmazott szóhasználattal..

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a kérelem átvételekor az 
illetékes vámszerv úgy véli, hogy az nem 
tartalmazza a 6. cikk (3) bekezdésében 
előírt összes információt, az illetékes 
vámszerv felkéri a kérelmezőt arra, hogy
az értesítés küldésétől számított 10 
munkanapon belül pótolja a hiányzó 
információkat.

1. Amennyiben a kérelem átvételekor az 
illetékes vámszerv úgy véli, hogy az nem 
tartalmazza a 6. cikk (3) bekezdésében 
előírt összes információt, az illetékes 
vámszerv felkéri a kérelmezőt arra, hogy 
pótolja a hiányzó információkat.

Ilyen esetekben a 8. cikk első 
albekezdésében említett határidőt a 
szükséges információk beérkezéséig 
felfüggesztik.

(Lásd még az 7. cikk (2) bekezdését.)

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Amennyiben a kérelmező nem pótolja a 
hiányzó információkat, az illetékes 
vámszerv elutasíthatja a kérelmet.

(Lásd még az 7. cikk (1) bekezdését.)
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Módosítás 15

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 tájékoztathatják a 
határozat jogosultját a szóban forgó tételek 
tényleges vagy vélt számáról, azok 
jellegéről, és adott esetben fényképeket is 
közölhetnek róluk.

Módosítás 16

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A vámhatóságok tájékoztatják a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultját, 

5. A vámhatóságok tájékoztatják a 
kérelemnek helyt adó határozat jogosultját, 
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valamint a nyilatkozattevőt vagy az áruk 
birtokosát azon áruk tényleges vagy becsült 
mennyiségéről és tényleges vagy feltehető 
jellegéről – beleértve adott esetben a 
tételekre vonatkozó képeket –, amelyeknek 
a kiadását felfüggesztették, vagy amelyeket 
lefoglaltak.

valamint a nyilatkozattevőt vagy az áruk 
birtokosát azon áruk tényleges vagy becsült 
mennyiségéről és tényleges vagy feltehető 
jellegéről – beleértve adott esetben a 
tételekre vonatkozó fényképeket –, 
amelyeknek a kiadását felfüggesztették, 
vagy amelyeket lefoglaltak.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 19

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 

törölve
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álláspontját.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ez a cikk romlandó árukra nem 
vonatkozik.

törölve

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) írásbeli megállapodás a kérelemnek 
helyt adó határozat jogosultja és a 
nyilatkozattevő vagy az áruk birtokosa 
között arról, hogy hozzájárulnak az áruk 
megsemmisítéséhez.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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
tekinti, hogy a nyilatkozattevő vagy az 
áruk birtokosa beleegyezett a 
megsemmisítésbe.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésére vonatkozó közigazgatási 
szankciókat a tagállamok határozzák meg, 
és megteszik az azok végrehajtásának 
biztosítása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. A meghatározott 

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

meghatározott közigazgatási szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes vámszervek tájékoztatják a 
Bizottságot a következőkről:

1. Az illetékes vámszervek megadják a 
Bizottságnak a szükséges tájékoztatást az 
alábbiak vonatkozásában:

a) kérelmek, ideértve az esetleges
fénykép(ek)et, kép(ek)et, tájékoztató 
füzet(ek)et;

a) a kérelmekhez – közöttük az intézkedés 
iránti kérelmekhez – jogot biztosító 
határozatok és bármely fénykép, kép, 
tájékoztató füzet;

b) a kérelmeknek helyt adó határozatok; b) a vámhatóságok általi intézkedés 
megtételére rendelkezésre álló határidőt 
meghosszabbító határozatok, vagy a 
kérelemnek helyt adó vagy azt módosító 
határozat visszavonásáról szóló
határozatok;

c) a vámhatóságok általi intézkedés 
megtételére rendelkezésre álló határidőt 
meghosszabbító határozatok, vagy a
kérelemnek helyt adó vagy azt módosító
határozat visszavonásáról szóló 
határozatok;

c) kérelemnek helyt adó határozat
felfüggesztése.

d) kérelemnek helyt adó határozat 
felfüggesztése.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
valamennyi információt a Bizottság 
központi adatbázisában tárolják, és e 
tárolás időtartama nem haladhatja meg az 
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e rendelet célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges időtartamot.
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