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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hamisítás nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatásáról (2008/2133(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az OECD „A hamisítás és a kalózkodás gazdasági hatása” című 2007. évi 
jelentésére,

– tekintettel a Bizottság „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása – Modern kkv-
politika a növekedésért és a foglalkoztatásért” című, az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett közleményére (COM(2005)0551),

– tekintettel a Bizottság „Globális Európa: nemzetközi versenyképesség. Hozzájárulás az 
EU növekedési és munkahelyteremtési stratégiájához” című, az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett közleményére (COM(2006)567),

– tekintettel a Bizottság „Globális Európa: szorosabb együttműködés az európai exportőrök 
piacra jutásának elősegítése érdekében” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 
közleményére (COM(2007)183), 

–  tekintettel az európai vállalkozások piacra jutásának elősegítésére vonatkozó európai 
uniós stratégiáról szóló, 2008. február 19-i állásfoglalására1,

– tekintettel „A globális Európáról – A versenyképesség külső aspektusai” című, 2007. 
május 22-i állásfoglalására2,

–  tekintettel a kereskedelmi politika szolgálatában hatékony behozatali és kiviteli 
szabályokról és eljárásokról szóló, 2008. június 5-i állásfoglalására3,

– tekintettel az EU – Egyesült Államok kapcsolat transzatlanti partnerség keretén belüli 
javításáról szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására4,

–  tekintettel az EU és a Mercosur közötti – tekintettel interregionális társulási megállapodás 
megkötésére – gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2006. október 12-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a Koreával meglévő kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló, 2007. 

1  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0053.
2  HL C 102 E, 2008.4.24., 128. o.
3  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0247.
4  HL C 298 E, 2006.12.8., 235. o.
5  HL C 308 E, 2006.12.16., 182. o.
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december 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) folytatott kereskedelmi és 
gazdasági kapcsolatokról szóló, 2008. május 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásairól szóló, 2005. 
október 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Bizottság „EU – Kína: szorosabb partnerség, növekvő felelősség” című, az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2006)631) és az azt 
kísérő, a „Szorosabb partnerség, növekvő felelősség – Az EU és Kína közötti 
kereskedelemről és befektetésekről szóló szakpolitikai dokumentum: Verseny és 
partnerség” című dokumentumra (COM(2006)632),

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi 
Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget 
megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika 
területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 
3286/94/EK tanácsi rendeletre (a kereskedelem akadályairól szóló rendelet),

– tekintettel a Bizottság „Cselekvési program: a HIV/AIDS, a paludizmus és a tuberkulózis 
elleni küzdelem gyorsítása a szegénység csökkentésének keretében” című, a Tanácshoz és 
az Európai Parlamenthez intézett közleményére (COM(2001)96),

– tekintettel a Bizottság „A HIV/AIDS, a paludizmus és a tuberkulózis elleni küzdelem 
gyorsítása a szegénység csökkentésének keretében elnevezésű közösségi fellépés 
naprakésszé tétele” című, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett közleményére 
(COM(2003)93),

– tekintettel a Bizottság „Koherens európai politikai keret kidolgozása a HIV/AIDS, a 
paludizmus és a tuberkulózis elleni küzdelmet szolgáló külső fellépések érdekében” című, 
a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett közleményére (COM(2004)726),

– tekintettel a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt 
gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak 
kényszerengedélyezéséről szóló, 2006. május 17-i 816/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre,

– tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. 
június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendeletre,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és 
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A6-0000/2008),

1  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0629.
2  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0195.
3  HL C 233 E, 2006.9.28., 103. o.
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A. mivel a megújult lisszaboni menetrend célkitűzéseinek elérése érdekében hatékony 
küzdelmet kell folytatni a hamisítás jelensége ellen mind annak belső aspektusai, mind 
pedig a Bizottság által a „Globális Európa: szorosabb együttműködés az európai 
exportőrök piacra jutásának elősegítése érdekében” című közleményben 
(COM(2007)0183) felsorolt külső aspektusok tekintetében,

B. mivel az Európai Unió a világ második legnagyobb áru- és szolgáltatásimportálója, nagy 
mértékű nyitottsága és átláthatósága révén jelentős lehetőségeket kínáló belső piaca 
azonban ki van téve a hamisított termékek beáramlása komoly kockázatának,

C. mivel a szellemi tulajdonjogok súlyos megsértései olyan nem tarifális kereskedelmi 
akadályok, amelyek megnehezítik és költségesebbé teszik a harmadik országok piacaihoz 
való hozzáférést, különösen a korlátozott eszközökkel és forrásokkal rendelkező kis- és 
középvállalkozások (KKV-k) számára,

D. mivel az európai versenyképesség hagyományosan a munkaerő minőségéhez és – főként a 
KKV-k esetében – egyre inkább a kutatáshoz és fejlesztéshez, az innovációhoz és a 
szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódik,

E. mivel a szellemi tulajdonjogokat – beleértve a földrajzi jelzéseket és az 
eredetmegjelöléseket is – az Európai Unió kereskedelmi partnerei nem mindig óvják 
hatékonyan,

F. mivel 2007-ben a szellemi tulajdonjogokat sértő és az Európai Unió vámhatósága által 
lefoglalt termékek mennyisége egy év alatt 17%-kal nőtt az előző évhez képest, és a 
növekedés a kozmetikai és higiéniai termékek esetében 264%-ot, a játékok esetében 98%-
ot, a gyógyszerek esetében pedig 51%-ot tett ki,

G. mivel a hamisítás és a kalózkodás jelensége riasztó hatással van az Európai Unió 
gazdaságára és a Közösség társadalmi-gazdasági rendszerének egészére, mivel csökkenti a 
az innovációs ösztönző erőt, fékezi a közvetlen külföldi befektetéseket, szakképzettséget 
igénylő munkahelyek megszűnéséhez vezet és megteremti a szervezett bűnözés által 
ellenőrzött – a hivatalos rendszerrel párhuzamosan működő – illegális gazdaság alapjait,

H. mivel a hamisítás súlyos környezeti károkat okoz mind azáltal, hogy a hamisított termékek 
nem felelnek meg a minőségi szabványoknak, valamint a kiszorításukkal és a 
megsemmisítésükkel kapcsolatos magas költségek révén,

I. mivel az egységes piac az európai polgár számára garantálja azt a lehetőséget, hogy 
szabadon, átlátható és biztonságos módon választhassa ki a megvásárolandó termékeket, a 
hamisítás pedig – az az ellen folytatott megfelelő küzdelem hiányában – nemcsak az egész 
rendszer alapját képező elvárható bizalom elvét csorbítja, hanem súlyos kockázatokat is 
jelent a fogyasztók biztonságára, egészségére és – szélsőséges esetekben – életére is, 
jogaikat pedig ennélfogva megfelelőbben kell garantálni,

J. mivel a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályok területén a tagállamokban még 
mindig – különösen az e jogok betartatására irányuló szankciók tekintetében – fennálló 
eltérések gyengítik az Európai Unió tárgyalási pozícióját és alááshatják a jelenség elleni 
hatékonyabb küzdelem érdekében nemzetközi szinten tett eddigi erőfeszítéseket,
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K. mivel 2007-ben az Európai Unió, Japán és az Egyesült Államok bejelentették, hogy 
tárgyalásokat kezdenek egy olyan új többoldalú megállapodásra vonatkozóan, amelynek 
célja a szellemi tulajdonjogok végrehajtásának megerősítése, valamint a hamisítás és a 
kalózkodás jelensége elleni küzdelem (a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás – 
ACTA),

L. mivel hangsúlyozni kell a különbséget a generikus gyógyszerek – amelyeknek elterjedését 
és forgalmazását ösztönözni kell mind az Európai Unióban, mind a fejlődő országokban – 
és a hamisított gyógyszerek között, amelyek egyfelől veszélyesek a közegészségügyre, 
másfelől pedig jelentős gazdasági veszteséget okoznak az érintett iparág vállalatainak, 
miközben késleltethetik új termékek kifejlesztését, anélkül azonban, hogy ennek 
előnyeiből a legkevésbé fejlett országok lakossága részesülne,

A  többoldalú keret

1. véleménye szerint a WTO rendszere nemzetközi szinten lehetővé tette a szellemi 
tulajdonjogok szélesebb körű elismerését azzal, hogy a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS) révén minimális védelmi 
normákat határozott meg, megerősítette a tagállamok és a különböző szervezetek – 
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), Vámügyi Világszervezet (WCO) – közötti 
párbeszédet, továbbá a nézeteltérések rendezésére megelőző és vitarendezési 
mechanizmust hozott létre;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a TRIPS-megállapodás Tanácsán belül továbbra is törekedjen 
arra, hogy a nemzeti jogban bevezetett minimális szabályokat a végrehajtásra és a 
jogsértések visszaszorítására irányuló hatékony intézkedések kísérjenek;

3. kéri a Bizottságot, hogy tevékenykedjék a TRIPS-megállapodás hatályának megerősítése 
és kiszélesítése érdekében, azzal a céllal, hogy azt kiterjessze a kiviteli, tranzit- és átrakási 
műveletekre, valamint a megállapodásból mindeddig kizárt szellemi tulajdonjogok 
összességére is, minden esetben figyelemmel a partnerek fejlettségi szintjére és 
különbséget téve a hamisítással vagy kalózkodással előállított termékeket gyártó 
országok, a tranzitországok, illetve az azokat felhasználó országok között;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fejlődő országok irányában hozzon létre 
egyedi, megfelelő pénzügyi fedezettel támogatott kezdeményezéseket az esetlegesen 
veszélyes hamisított termékekhez fűződő kockázatok elkerülése céljából, és ezek a 
fellépések járjanak elrettentő hatással ezekben az országokban a közvetlen külföldi 
befektetések és a bűnügyi vagy terrorista tevékenységek szempontjából;

5. emlékeztet rá, hogy bizonyos felemelkedő gazdaságokban a hamisítással vagy 
kalózkodással előállított termékek gyártása riasztó méreteket öltött; jóllehet üdvözli az 
eddig megvalósított együttműködési intézkedéseket, de azon a véleményen van, hogy a 
vám-, az igazságügyi és a rendőrségi szervek közötti koordináció lehetővé tétele, továbbá 
ezen országok jogszabályai európai uniós jogszabályokkal való harmonizálásának 
elősegítése céljából különös intézkedésekre van szükség;

6. meggyőződése, hogy a hamisítás elleni küzdelem erősítése azon is múlik, hogy 
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gyakrabban és célzottabban vegyék igénybe a WTO vitarendezési szervét, amely – a 
nemzeti és közösségi igazságszolgáltatással – együtt képes Európa iparának és 
fogyasztóinak jobb védelmet biztosítani, a TRIPS-megállapodás tartalmát és hatályát 
erősítő jogalkalmazási gyakorlat megszilárdítása útján;

Az ACTA, valamint az Európai Unió egyéb kétoldalú és regionális kezdeményezései

7. kéri a Bizottságot, hogy – a többoldalú tárgyalásokkal párhuzamosan – a hamisítás és a 
kalózkodás elleni küzdelmet olyan kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodások 
előmozdítása révén is mozdítsa elő, amelyeknek célja a jogszabályok közelítése és 
hatékony alkalmazásuk, továbbá amelyek emellett hatékony vitarendezési 
mechanizmusokat tartalmaznak, továbbá szankciókat a vállalt kötelezettségek megszegése 
esetére;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden megfelelő 
erőfeszítést az ACTA gyors és kielégítő megkötése érdekében; véleménye szerint a 
megállapodás hatálybalépése – azon kívül, hogy alapvető nemzetközi hivatkozási alap 
lesz – lehetővé teszi a hamisítás elleni hatékonyabb küzdelmet és a nyomásgyakorlás 
jelentős eszköze lehet a nem csatlakozó harmadik országok vonatkozásában;

9. üdvözli, hogy számos WTO-tagállam növekvő érdeklődést tanúsít az ACTA iránt és 
óhajtja, hogy a megállapodást Kína és más olyan felemelkedő országok is aláírják, 
amelyeknek gazdaságát közvetlenebbül érinti a hamisítás;

A hamisítás elleni küzdelemre irányuló, külső támogatási intézkedések 

10. javasolja egy ösztönző mechanizmus létrehozását a különböző megállapodások által 
védett szellemi tulajdonjogok esetleges megsértéseinek nyomon követésére, amely a 
hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelem konkrét felvállalása esetén olyan kereskedelmi 
ösztönzőkkel egészül ki, mint például az általános preferenciarendszerbe való felvétel a 
fejlődő országok esetében vagy a kereskedelmi védintézkedések alkalmazása során 
kedvezményes elbánás biztosítása a felemelkedő országok számára;

11. emlékeztet rá, hogy az általános preferenciarendszer egyebek mellett tartalmazza a 
kedvezmények ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét is a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokat alkalmazó kereskedelmi partnerek esetében; véleménye szerint a különösen 
súlyos esetekben a Bizottságnak komolyan mérlegelnie kellene ennek az elrettentő 
eszköznek az igénybe vételét;

12. úgy gondolja, hogy a kereskedelem akadályairól szóló rendelet nagyban segítségére lehet 
azoknak az európai vállalatoknak, amelyek a szellemi tulajdon megsértéseinek 
betudhatóan problémákkal szembesülnek a harmadik országok piacaihoz való hozzáférés 
tekintetében, és felhívja a Bizottságot, hogy – különösen a KKV-k esetében – ösztönözze 
és könnyítse meg a rendelet felhasználását;

13. felhívja a Bizottságot, hogy késedelem nélkül fogalmazza meg újra prioritásait az Európai 
Unió képviseleteinek emberi erőforrásokkal való ellátása tekintetében, annak érdekében, 
hogy elegendő számú tisztviselő foglalkozzon kizárólag a hamisítás elleni küzdelemmel, 
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és ezek az – ideális esetben „piaci hozzáférési csoportba” integrált – erőforrásoknak 
legyen feladatuk – a tagállamok diplomáciai képviseleteivel közösen – a hamisítás elleni 
küzdelemre vonatkozó közösségi kezdeményezések hatékony alkalmazásának biztosítása, 
a helyi hatóságokkal való kapcsolattartás javítása és az, hogy a szellemi tulajdon 
megsértéseit panaszló közösségi vállalkozások (főleg a KKV-k) számára tényleges 
hivatkozási pontként szolgáljanak;

Jogalkotási és szervezeti kérdések

14. tudomásul veszi a Bizottság által a szellemi tulajdon megszilárdítása érdekében az 
Európai Unióban tett számos erőfeszítést, és kéri, hogy tegyen az eddigieknél is többet a 
hamisítás jelensége elleni küzdelem és a tagállamokban hatályos jogszabályok 
harmonizálása érdekében;

15. hangsúlyozza, hogy az Európai Közösségen belül szükség van a hamisítás jelenségének 
visszaszorításával megbízott szervek koordinálásának javítására és az e téren tett 
közösségi kezdeményezések jobb terjesztésére;

16. sajnálja, hogy a Tanács nem fogadta el az eredetmegjelölésre vonatkozó szabályozást (a 
nevezetes „Made in…”-t), amely lehetővé tenné a behozott termékek jobb nyomon 
követhetőségét és azonosítását, és azt szeretné, hogy az annak hatálybalépése előtt 
jelenleg álló akadályok véglegesen elháruljanak;

17. véleménye szerint nem lehet halogatni a hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelem 
összehangolásával megbízott egységes európai hatóság létrehozását, amennyiben európai 
szinten biztosítani akarják a különböző szereplők közötti koordinációt és meg akarják 
teremteni a magánszektor és a hamisítás elleni küzdelemmel foglalkozó tagállami 
hatóságok közötti szinergiákat; véleménye szerint e hatóság létrehozása azért szükséges, 
mert ez nemzetközi összefüggésben nagyobb súlyt fog adni az EU álláspontjának, továbbá 
javítani fogja a hamisítás jelensége elleni küzdelem hatékonyságát;

18. ajánlja a vámeljárások további tökéletesítését és összehangoltságának javítását az Európai 
Unióban az egységes piacra bejutó hamisított vagy kalózkodással előállított termékek 
mennyiségének jelentős csökkentése érdekében; véleménye szerint a hamisítás 
hatékonyabb visszaszorítása során a szükséges mértékben számításba kell venni azt a 
jelentős szerepet, amelyet ma az internet játszik a hamisított vagy kalózkodással előállított 
termékek forgalmazásában és népszerűsítésében;

19. létfontosságúnak tartja, hogy az európai ipar maga is bátran támogassa és segítse az 
európai intézmények által megteendő kezdeményezéseket; különösen létfontosságúnak 
tartja, hogy a KKV-k számára mindenképpen olyan feltételeket biztosítsanak, amelyek 
között érvényesen védhetik meg jogaikat, különösen a szellemi tulajdonjogok harmadik 
országok általi megsértései esetén;

Záró megfontolások

20. felhívja a Bizottságot, hogy a Tanáccsal és a tagállamokkal egyetértésben alakítson ki 
olyan világos, összefüggő és célra törő politikai irányvonalat, amely – a vámügyi és 
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büntetőjogi belső kezdeményezésekkel párhuzamosan –összehangolja és irányítja a 
hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelem terén meglévő uniós és tagállami „külső” 
intézkedéseket;

21. hangsúlyozza, hogy máris szükség van annak biztosítására, hogy a Parlament központibb 
szerepet kapjon a hamisítás elleni küzdelemben; különösen célszerűnek tartja, hogy 
politikai jelenléte mind a nemzetközi szakmai értekezleteken – így a hamisítás és a 
kalózkodás elleni küzdelem világkongresszusán –, mind a szellemi tulajdon védelméért 
küzdő nemzetközi szervezetekben erősödjön;

22. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tájékoztassa teljes körűen az e területet érintő 
különböző kezdeményezésekről és vonják be azokba; 

o

o o

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.

.
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2006-ban közzétett „Globális Európa” című közleménye elismerte, hogy a több- 
és kétoldalú kezdeményezések keretében erősíteni kell az európai versenyképesség külső 
dimenzióját és új lendületet kell adni a hamisítás elleni küzdelemnek a harmadik országokban.

A tét roppant nagy. A hamisítás piaca mintegy 500 milliárd euróra tehető, ami a 
világkereskedelem körülbelül 7-10%-át jelenti. Az európai gazdaság magas színvonalú, nagy 
hozzáadott értéket tartalmazó termékek előállítására szakosodott, amelyeket gyakran védenek 
szellemi tulajdonjogok. A szellemi tulajdon védelme ezért olyan eszköz, amelyről nem lehet 
lemondani, ha fenn akarjuk tartani az európai ipar külső versenyképességét, olyan eszköz 
továbbá, amely döntő módon járul hozzá a „lisszaboni stratégia” sikeréhez.

Ugyanakkor tévedés lenne azt hinni, hogy a hamisítás elleni küzdelem terén megvalósuló új 
kezdeményezések csakis a közösségi ipar érdekeit szolgálják. A hamisítás és a kalózkodás 
által a vállalkozásoknak okozott gazdasági károkon kívül ezek az illegális gyakorlatok minden 
évben több százezer szakképzettséget igénylő és jól fizetett munkahely eltűnését okozzák 
mind Európában (a becslések szerint 200 000 munkahely szűnt meg), mind a világ többi 
részén, és nagyon gyakran még a fogyasztók egészségét is veszélyeztetik, bűn- vagy terrorista 
szervezetek finanszírozására szolgálnak és súlyos környezeti károkat okoznak.

A hamisítás olyan szerteágazó jelenség, amely megállíthatatlanul mindenütt felüti a fejét és – 
különböző mértékben – szinte valamennyi gazdasági ágazatot sújtja. A luxuscikkek durva és 
könnyen kinyomozható hamisításának kora mára lejárt. A hamisítás és a kalózkodás iparága 
az utóbbi években látványos változáson ment át és jelenleg játékok, ruhanemű, számítógépes 
programok, gyógyszerek, kozmetikai cikkek és élelmiszerek, cigaretta és – gépkocsitól 
repülőgépig – pótalkatrészek gyártására szakosodott.  

Nem tudatosodott minden fogyasztóban, hogy a több mint kétes eredetű termékek 
megvásárlásával bűncselekményt követnek el és hozzájárulnak a szervezett bűnözés által uralt 
párhuzamos gazdasági csatornák működtetéséhez. A Parlament már foglalkozott a kérdéssel 
és hangsúlyozta, hogy különbséget kell tenni a nem jövedelemszerzési céllal történő 
magánfelhasználás és a hamisított vagy kalóztermékek csalárd és szándékos forgalomba 
hozatala között. Ezt a különbségtételt természetesen figyelembe kell venni, de ugyanakkor 
figyelemfelhívó kampányokat kell indítani annak érdekében, hogy a fogyasztókban jobban 
tudatosuljanak azok a kockázatok, amelyeket az óvatlan vásárlások hordoznak 

A hamisítás gyakran alattomos és veszélyes formában jelenik meg. Becslések szerint például 
a gyógyszerek 10%-a hamisított. Ezek a termékek – mint mellesleg a kozmetikai szerek is – 
potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek súlyosan árthatnak a teljesen 
gyanútlan felhasználó egészségének. Ez történt Panamában 2006-ban egy köhögés elleni 
szirup esetében, amely fagyállót tartalmazott és több mint 130 ember halálát okozta. 
Ugyanígy, a hamisított élelmiszerek (köztük a bor és a likőrök) virágzó kereskedelme – azon 
túl, hogy súlyos károkat okoz a kiváló európai termékeknek – aggodalomra adhat okot a 
fogyasztók számára, főleg a hamisított termék származási piacán kívüli piacokon. E 
körülmények között a hamisítás elleni küzdelem annak garantálását is jelenti a fogyasztók 
számára, hogy szabadon és teljes biztonságban választhatnak a termékek közül.

A hamisítás első áldozatai a fejlődő országok, amelyek ritkán rendelkeznek az e csapás elleni 
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sikeres küzdelemhez szükséges eszközökkel. Az előadó úgy véli, hogy egyedi intézkedéseket 
kell tenni annak elősegítése érdekében, hogy hatékonyan küzdhessenek a jelenség ellen és 
elkerülhető legyen a szervezett bűnözés által ellenőrzött „szabad övezetek” létrejötte. Ennek 
megfelelően az élelmiszerek és a gyógyszerek hamisításának visszaszorítása a fejlődő 
országokban továbbra is az EU ide vonatkozó külső fellépésének egyik prioritása lesz.

Ennek a jelentésnek az a célja, hogy konkrét és koherens javaslatot tegyen egy olyan 
összehangolt és koherens európai politika kidolgozására, amely képes a hamisítás elleni 
küzdelem külső vonatkozásainak egységbe foglalására. A hamisítás elleni küzdelemnek az EU 
egyik prioritásává kell válnia, következményeit pedig kellő mértékben figyelembe kell venni 
az elkövetkező tíz év uniós kereskedelempolitikájának meghatározása során. 

A TRIPS-megállapodás korszerűsítése

Hatálybalépésekor a TRIPS-megállapodás valós előrelépést jelentett a szellemi tulajdon 
világszintű rendezése felé, de az eredmények nem mindig feleltek meg a várakozásoknak, 
mivel a WTO számos tagja nem volt képes vagy nem akarta biztosítani annak teljes körű 
végrehajtását. A Bizottságnak tehát megfelelő diplomáciai lépéseket kellene tennie annak 
biztosítása céljából, hogy a WTO valamennyi tagja megfelelő módon alkalmazza a TRIPS-
megállapodásban foglalt minimumszabályokat. 

A szóban forgó megállapodás másfelől nem tökéletes és több elemét is érdemes lenne 
felülvizsgálni. Különösen hatályát kell a kiviteli, tranzit- és átrakási műveletekre, továbbá a 
szellemi tulajdon egyéb megsértéseire kiterjeszteni.

A TRIPS-megállapodás súlyos megsértése esetén az EU-nak habozás nélkül a WTO 
vitarendezési szervéhez kellene fordulnia, legyen szó akár az érintett európai partnerek 
védelméről, akár olyan igazságszolgáltatás „létrehozásáról”, amely képes a megállapodás 
tartalmának értelmezésére, megkönnyítve és hatékonyabbá téve ezzel annak alkalmazását.

Az előadónak ezenkívül meggyőződése, hogy ösztönözni kell a kereskedelem akadályaira 
vonatkozó rendelet igénybe vételét és ezt könnyebbé kell tenni azon európai vállalkozások 
számára, amelyek a harmadik országok piacaihoz való hozzáférésük során szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogaik helyi szereplők által jogellenesen – tehát szabálytalanul – történő 
felhasználása folytán akadályokba ütköznek.  

Az ACTA, valamint az Európai Unió egyéb kétoldalú és regionális kezdeményezései

Még ha a WTO többoldalú kerete az EU fő prioritása marad is, nyilvánvaló, hogy az ACTA-
hoz hasonló, egyéb kétoldalú vagy regionális kezdeményezések hiányában nem lehetséges a 
nemzetközi szinten hatékonyan felvenni a harcot a hamisítás jelensége ellen. E tekintetben a 
Parlament elvárja, hogy megfelelő tájékoztatást kap és ő maga is hozzájárulhat – még annak 
előtte, hogy hivatalosan elébe terjesztik – a szóban forgó megállapodáshoz.

Az ACTA megállapodásra irányuló javaslat abból a szükségből ered, hogy túllépjünk a 
TRIPS-megállapodáson és hatékonyabbá és koherensebbé tegyük a hamisítás elleni 
küzdelmet. Ebből a szempontból vitathatatlanul pozitív tény, hogy a hamisítás által leginkább 
sújtott iparosodott országok – vagyis az EU, az Egyesült Államok és Japán – elhatározták, 
hogy összehangolják erőfeszítéseiket. A folyamat még csupán kezdeti lépéseinél tart, de 
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ügyelni kell rá, hogy ne legyenek átfedések a TRIPS-megállapodással, valamint hogy a 
megállapodásban kellőképpen egyértelmű és realista végcélokat tűzzenek ki.  

Az ACTA-n túllépve, az előadó véleménye szerint a Bizottságnak az elkövetkező években 
tárgyalandó valamennyi új szabadkereskedelmi megállapodásba bele kell foglalnia a szellemi 
tulajdonjogok védelmére vonatkozó záradékot (amely hatékony vitarendezési eljárást 
biztosít).

A TRIPS-megállapodásból következő kötelezettségek és az egyéb két- és többoldalú 
megállapodások teljes körű betartása a harmadik – nevezetesen a fejlődő – országok részéről 
nem elhanyagolható gazdasági és szervezési erőfeszítést követel. Az előadó véleménye szerint 
az EU-nak – legalább részben – kezelnie kell ezt a problémát és megfelelő gazdasági és 
technikai támogatást kell nyújtania azoknak az országoknak, amelyek ezt kérik és bizonyítják 
a hamisítás elleni küzdelemmel szembeni elkötelezettségüket, továbbá támogatni kell az 
alkalmazottak képzését, valamint – ha ez lehetséges – a közösségi vámeljárások 
elfogadtatását.

Különös hangsúlyt kell fektetni a hamisítás elleni küzdelemre az áruk tranzitországaiban, 
valamint azon hamisítók ellenében, akik területen kívüli vizeken közlekedő hajókon 
működtetik üzemeiket.   

A „Made in…” címke és a behozott termékek nyomon követhetősége

Amennyiben elfogadják, a harmadik országokból az EU-ba behozott egyes termékek 
származási országának feltüntetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat1 elfogadása 
esetén nemcsak lehetővé teszi majd egyes gyakran hamisított termékfajták – mint például a 
textiláruk – eredetével kapcsolatban a nagyobb láthatóságot, hanem jelentős mértékben hozzá 
fog járulni a hamisítás elleni küzdelemhez is. Az előadó tehát reméli, hogy lehetséges lesz 
túllépni azokon az érthetetlen nézeteltéréseken, amelyek lassították a javaslat menetét, és 
ebből adódóan hamarosan sor kerülhet a szöveg elfogadására.

Ugyanakkor érdemes lenne az érintett iparágakkal közösen megvizsgálni egyes olyan 
módszereket, amelyek lehetővé tennék, hogy a vámhatóságok – de a végső fogyasztók is – 
könnyedén azonosíthassák a harmadik országokból származó termékek valódiságát. 

Jogalkotási és szervezeti kérdések

Az előadó véleménye szerint közösségi szinten jobb összehangoltságra van szükség annak 
érdekében, hogy a hamisítás elleni külső küzdelem lényeges eredményekkel járjon.

Nem lehet tovább halogatni a hamisítás elleni küzdelem, továbbá a tagállamok és a Bizottság 
különböző szolgálatai által kifejtett erőfeszítések összehangolásának feladatával megbízott 
egységes európai hatóság létrehozását. Az új hatóságot megfelelő eszközökkel és 
hatáskörökkel kell ellátni ahhoz, hogy sikeresen teljesíthesse – a tagállamok számára elismert 
hatáskörök tiszteletben tartása mellett – megbízatását. Ezenkívül a Bizottságnak saját keretén 
belül biztosítania kell, hogy az e fontos területtel foglalkozó különböző szolgálatai 
összehangoltan tevékenykedjenek.

1  Vö. 2005/0254 (ACC).
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A tagállamoknak és a Bizottságnak hangsúlyt kell fektetniük a hamisítás elleni küzdelem 
következő különleges aspektusára: a KKV-k védelmére mind Európában, mind a harmadik 
országokban. A vállalkozások központi szerepet játszanak a hamisítás elleni stratégia sikere 
szempontjából és abban – mint ahogyan nemrégiben a Bizottság maga emlékeztetett rá – az 
iparnak is részt kell vennie, bár nem lehetséges egyformán kezelni a luxustermékeket gyártó 
multicégeket és a saját ágazatukban sikeresen teljesítő kisebb gyártókat. Ezért segíteni kell a 
KKV-kat abban, hogy a lehető legjobban védekezhessenek a nekik hatalmas károkat okozó 
csapás ellen, és általában is hatékonyabb és a vállalkozások számára kevésbé költséges, a köz- 
és a magánszféra közötti együttműködési modelleket kell kidolgozni.

A hagyományos piacok telítődése és újabbak megnyílása – például a felemelkedő 
országokban – ezenkívül olyan új operatív stratégiát igényel, amely nemcsak Európában 
üldözi a hamisítás jelenségét, hanem azokon a területeken is szembenézzen a problémával, 
ahol a hamisításnak igen erős gyökerei vannak, miközben fellép azokban a harmadik 
országokban, amelyek gyakran a másutt gyártott, hamisított európai áruk rendeltetési helyei.

Az előadó azt is reméli, hogy mód nyílik egyfelől a vámeljárások javítására és nagyobb 
mértékű harmonizálására az Európai Unión belül, másfelől közös büntetőjogi normarendszer 
létrehozására valamennyi tagállamban. A hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelem Európán 
kívül mindenképpen csak erős közös – és az EU-n belül egyformán elfogadott – 
szabályrendszeren keresztül történhet.

Az Európai Parlament szerepe

A Parlamentnek fontos szerepet kell játszania a hamisítás elleni küzdelemben, különösen – 
annak hatálybalépése után – a Lisszaboni Szerződés által neki juttatott új hatáskörök 
fényében. Célszerű lenne továbbá előmozdítani – a többi érintett parlamenti bizottság 
részvételével – egy, a kérdéskört tárgyaló éves „fórum” megszervezését, a probléma számára 
az eddigiekhez képest nagyobb hangsúlyt adni az EU két- (elsősorban az Egyesült Államok 
Kongresszusa) vagy többoldalú (a WTO Közgyűlése) kapcsolataiban, továbbá parlamenti 
küldöttséget küldeni a hamisítás elleni küzdelem világkongresszusára.


