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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament és a Tanács irányelvjavaslatáról a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0168)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 95. cikkére, amely alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0233/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(5) preambulumbekezdés

(5) A szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv polgári és közigazgatási jogi 
intézkedéseket, eljárásokat és 
jogorvoslatokat ír elő. Ezt az irányelvet 
kellően visszatartó erejű és a Közösség 
egész területén alkalmazandó büntetőjogi 
rendelkezésekkel kell kiegészíteni. A belső 

(5) A szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv polgári és közigazgatási jogi 
intézkedéseket, eljárásokat és 
jogorvoslatokat ír elő. Ezt az irányelvet 
kellően visszatartó erejű és a Közösség 
egész területén alkalmazandó büntetőjogi 
rendelkezésekkel kell kiegészíteni. A belső 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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piacon belüli hamisítás és kalózkodás 
elleni hatékony küzdelem érdekében egyes 
büntetőjogi rendelkezések közelítésére van 
szükség. A közösségi jogalkotó határkörrel 
rendelkezik a szellemi tulajdon védelme 
terén általa elrendelt szabályok teljes 
hatékonyságának biztosításához szükséges 
büntetőjogi intézkedések meghozatalára.

piacon belüli hamisítás és kalózkodás 
elleni hatékony küzdelem érdekében egyes 
büntetőjogi rendelkezések közelítésére van 
szükség. A közösségi jogalkotó határkörrel 
rendelkezik az ezen irányelv értelmében 
vett, szabadalomtól eltérő szellemi 
tulajdon védelme terén általa elrendelt 
szabályok teljes hatékonyságának 
biztosításához szükséges büntetőjogi 
intézkedések meghozatalára.

Indokolás

Ez a módosítás szükséges, hogy következetességet biztosítson a következő módosításokkal, és 
a kezdettől megállapítsa az irányelv hatáskörét.

Módosítás: 2
(12 a) preambulumbekezdés (új)

(12a) Biztosítani kell a szellemi 
tulajdonjogok megfelelő védelmét az 
audiovizuális szektorban a feltételes 
hozzáférésen alapuló, vagy abból álló 
szolgáltatások jogi védelméről1 szóló, 
1998. november 20-i 98/84/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelően.
_________________________
1HL L 320., 1998.11.28., 54.o

Indokolás

A 98/84/EK irányelv jelenleg az egyetlen európai szintű védelem, amely az audiovizuális 
jogokat védi a kalózkodás és hamisítás növekvő veszélye ellen. Ilyen védelmet elsősorban a 
feltételes hozzáférés ad, más szóval a technikai lépések a kódolt formában közvetített tartalom 
használatának szabályozására. A feltételes hozzáférés megsértésének a 98/84/EK irányelvre 
hivatkozás útján való beemelése ezen irányelv hatálya alá jelentősen elrettentené a 
bűnszervezeteket, melyek jelenleg a különböző tagországok által alkalmazott szabályok közötti 
ellentmondásokra építenek, mely lehetővé teszi, hogy büntetlenül sértsenek meg audiovizuális 
jogokat.

Módosítás: 3
1. cikk (1) bekezdés
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Ezen irányelv megállapítja a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének 
biztosításához szükséges büntetőjogi 
intézkedéseket.

Ezen irányelv megállapítja a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének 
biztosításához szükséges büntetőjogi 
intézkedéseket, amint az alább 
meghatározásra kerül.

Indokolás

A módosítás, a fogalommeghatározásokra történő utalással egy következő módosításban, 
sokkal pontosabban meg kívánja határozni az irányelv érvényességi körét.

Módosítás: 4
1.cikk, (2) bekezdés

Ezek az intézkedések a közösségi és/vagy a 
tagállamok nemzeti jogszabályai által 
biztosított szellemi tulajdonjogokra 
alkalmazandók.

Ezek az intézkedések a közösség
jogszabályai által biztosított szellemi 
tulajdonjogokra alkalmazandók.

Indokolás

Biztosítandó, hogy ez irányelv rendelkezései egységesen kerüljenek átültetésre a különböző 
tagállamokban, és olyan hatékonyak legyenek, amennyire csak lehetséges, hatályát korlátozni 
kell azokra a szellemi tulajdonjogokra, melyek közösségi szinten már szabályozásra kerültek.

Módosítás: 5
2. cikk

Fogalommeghatározás Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:
(a) a „szerzői tulajdonjog” a következő 
jogokat jelenti:
- szerzői jog,
- a szerzői joggal szomszédos jogok,
- az adatbázis-készítők sui generis joga,
- a félvezető termékek topográfiáját 
létrehozók jogai,
- védjegyoltalmi jogok,
- formatervezési mintaoltalmi jogok,
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- kereskedelmi nevek, amennyiben ezeket 
az érintett nemzeti jogban kizárólagos 
tulajdonjog védi,
- és minden esetben az árukat érintő 
jogok, amennyiben azokról közösségi 
szinten rendelkezés történt, az egyes 
szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő 
áruk elleni vámhatósági intézkedésekről 
és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk 
ellen hozandó intézkedésekről szóló, 2003. 
július 22-i 1383/2003/EK tanácsi rendelet
1 2. cikkének (1) bekezdésének (a) és (b) 
pontja értelmében;
(b) az „üzletszerű jogsértés” a szellemi 
tulajdonjog minden olyan megsértését 
jelenti, melyet közvetlen vagy közvetett 
gazdasági vagy kereskedelmi előny 
megszerzéséért követnek el; ez kizárja az 
egyéni használók személyes és nem
kereskedelmi célú cselekményeit;
(c) a „szellemi tulajdonjog szándékos 
megsértése” az üzletszerűen történő 
gazdasági előnyszerzéssel kapcsolatos jog 
szándékos és tudatos megsértését jelenti.

Ezen irányelv alkalmazásában „jogi 
személy” valamennyi, az alkalmazandó 
nemzeti jog értelmében e jogállással 
rendelkező jogalany – az államok, a 
közhatósági előjoguk gyakorlása keretében 
eljáró valamennyi egyéb szervezet, 
valamint a nemzetközi közszervek 
kivételével.

(d) „jogi személy” valamennyi, az 
alkalmazandó nemzeti jog értelmében e 
jogállással rendelkező jogalany – az 
államok, a közhatósági előjoguk 
gyakorlása keretében eljáró valamennyi 
egyéb szervezet, valamint a nemzetközi 
közszervek kivételével.

____________________________
1 HL L 196., 2003.08.02., 7.o

Indokolás

Ez a módosítás be kívánja vezetni az irányelv pontos hatályának meghatározásához, és az 
„üzletszerűség” és a “szándékos megsértés” értelmének tisztázásához szükséges fogalom-
meghatározásokat. A 2. cikk megváltoztatása szükségszerű következménye a további fogalmak 
bevezetésének, kiegészítendő a bizottsági szövegben szereplő egyetlen fogalom-
meghatározást.
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Módosítás: 6
5. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3. cikkben említett bűncselekményekért 
felelős természetes személyeket 
maximálisan legalább 4 év 
szabadságvesztés-büntetéssel sújthassák, 
amennyiben e bűncselekményeket a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemről 
szóló … kerethatározat értelmében vett 
bűnszervezet keretében követték el, 
valamint amennyiben e bűncselekmények 
személyek egészségét és biztonságát 
veszélyeztetik.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3. cikkben említett bűncselekményekért 
felelős természetes személyeket 
maximálisan legalább 4 év 
szabadságvesztés-büntetéssel sújthassák, 
amennyiben e bűncselekmények súlyos 
természetűek, avagy ezeket a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemről szóló … 
kerethatározat értelmében vett 
bűnszervezet keretében követték el, 
valamint amennyiben e bűncselekmények 
személyek egészségét és biztonságát 
veszélyeztetik.

Indokolás

Ezt a módosítást indokolja az, hogy sok nemzeti jogrendszer már meglehetősen szigorú 
lépéseket tett a szellemi tulajdonjogok védelmére, függetlenül attól, hogy a kérdéses 
sérelmeket egy bűnszervezet égisze alatt követték el, vagy sem. A szigorúbb büntetések 
kiszabásának függővé tétele egy bűnszervezet részvételétől megakadályozhatná a nemzeti 
védelmi intézkedések megfelelő érvényesítését.

Módosítás: 7
5. cikk, (2) bekezdés, (a) pont

(a) a legsúlyosabb esetektől eltérő esetekre 
maximálisan legalább 100 000 euró;

(a) az (1) bekezdésben leírt esetektől eltérő 
esetekre maximálisan legalább 
100 000 euró;

Indokolás

A módosítás eredeti értelmének megváltoztatása nélkül kívánja egyértelműbbé tenni a 
szöveget.

Módosítás: 8
6. cikk

A tagállamok elfogadják az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy képesek 
legyenek a bűncselekményekből származó 

A tagállamok elfogadják az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy képesek 
legyenek a bűncselekményekből származó 
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jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez 
használt eszközök elkobzásáról szóló, 
2005. február 24-i 2005/212/IB 
kerethatározat 3. cikkében előírt 
rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy 
tulajdonában álló vagyon akár egészben, 
akár részben való elkobzására, legalább 
akkor, ha a bűncselekményeket a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemről 
szóló, … kerethatározat értelmében vett 
szervezett bűnözés keretében követték el, 
valamint amennyiben e bűncselekmények 
mások egészségét és biztonságát 
veszélyeztetik.

jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez 
használt eszközök elkobzásáról szóló, 
2005. február 24-i 2005/212/IB 
kerethatározat 3. cikkében előírt 
rendelkezéseknek megfelelően elítélt 
természetes vagy jogi személy 
tulajdonában álló vagyon akár egészben, 
akár részben való elkobzására, legalább 
akkor, ha a bűncselekmények súlyos 
természetűek, avagy ezeket a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemről szóló, … 
kerethatározat értelmében vett szervezett 
bűnözés keretében követték el, valamint 
amennyiben e bűncselekmények mások 
egészségét és biztonságát veszélyeztetik..

Indokolás

Ezt a módosítást indokolja az a tény, hogy sok nemzeti jogrendszer már meglehetősen szigorú 
lépéseket tett a szellemi tulajdonjogok védelmére, függetlenül attól, hogy a kérdéses 
sérelmeket egy bűnszervezet égisze alatt követték el, vagy sem. A szigorúbb büntetések 
kiszabásának bűnszervezetben való részvételtől való függővé tétele megakadályozhatná a 
nemzeti védelmi intézkedések megfelelő érvényesítését.

Módosítás: 9
7. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjogok érintett jogosultjai vagy 
megbízottjaik, illetve a szakértők
segíthessék a közös nyomozócsoportok 
által a 3. cikkben említett 
bűncselekményekkel kapcsolatban végzett 
nyomozásokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi 
tulajdonjogok érintett jogosultjai vagy 
megbízottjaik, illetve tanácsadók
segíthessék a közös nyomozócsoportok 
által a 3. cikkben említett 
bűncselekményekkel kapcsolatban végzett 
nyomozásokat.

Indokolás

A módosítás egyértelműbbé kívánja tenni a szöveget.
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INDOKOLÁS

I. Bevezetés: a 2005. július 12-i javaslatok

1. 2005. július 12-én a Bizottság javaslatot küldött az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
egy irányelvre a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről 
(2005/0127(COD)); ugyanekkor, javaslatot küldött a Tanácsnak egy tanácsi kerethatározatra a 
szellemi tulajdonjogokat érő sérelmek visszaszorítására kidolgozott büntetőkeret 
megerősítéséről (2005/0128(CNS)).

2. A irányelvre tett javaslat kötelezi a tagállamokat annak biztosítására, hogy a szellemi 
tulajdonjogok bármilyen szándékos üzletszerű megsértését, annak kísérletét, segítését, és az 
arra való felbujtást bűncselekményként kezelik. A javaslat büntető intézkedések sorát tette 
lehetővé a hamisított termékek elkobzásától a bűnösök szabadságvesztéssel történő 
büntetéséig. További különböző büntetésekről is rendelkezett, ezen belül elsősorban a 
bűncselekmény elkövetésére használt létesítmény teljes vagy részleges, végleges vagy 
ideiglenes bezárásáról, az üzleti tevékenységek folytatásának állandó vagy ideiglenes 
megtiltásáról, és a bírósági ítéletek közzétételéről. Mindazonáltal az irányelvre vonatkozó
javaslat mindössze arra kötelezte a tagállamokat, hogy helyezzenek eljárás alá és büntessenek 
meg bizonyos tevékenységeket, anélkül, hogy meghatározta volna az alkalmazandó büntetés 
mértékét1.

3. Ugyanakkor a javaslat a kerethatározatra meg kívánta erősíteni a büntetőjogi 
intézkedéseket, hogy közelítse a szellemi tulajdonjog megsértéséről szóló nemzeti 
törvényhozásokat, és segíteni kívánta a tagállamok közötti együttműködést a kérdéses 
sérelmek visszaszorítására. Különösen, kiegészítve az irányelvre való javaslatot, a javaslat a 
kerethatározatra minimális büntetéseket kívánt meghatározni a kérdéses jogsértésekre: 
maximálisan legalább 4 év szabadságvesztés-büntetést, amennyiben e bűncselekményeket a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló jövőbeni kerethatározat értelmében vett 
bűnszervezet keretében követték el (2005/0003(CNS)), valamint amennyiben e 
bűncselekmények személyek egészségét és biztonságát veszélyeztetik, melyhez legfeljebb 
legalább 300.000 euró pénzbírság társul.

II. A Bíróság 2005. szeptember 13-i ítélete és a Bizottság álláspontja

1. Míg a fent említett javaslatok elfogadására vonatkozó eljárások folyamatban voltak, a 
Bíróság 2005. szeptember 13-án ítéletet hozott a C-176/03 sz. Bizottság kontra Tanács
ügyben, amely, míg általános szabályként azt állapította meg, hogy a bűnügyek nem tartoznak 
a Közösség hatáskörébe, megállapította, hogy ez „nem akadályozhatja meg a közösségi 

  
1 A Bíróság (vö. C-68/88 sz. ügyben 1989. szeptember 21-én hozott ítélet, Bizottság kontra Görög Köztársaság) 
hagyományosan csak az úgynevezett asszimilációs eljárást engedélyezi, mellyel összhangban a közösségi 
jogalkotás lehetővé teheti, hogy bizonyos nemzeti érdekek védelmére tervezett hazai büntetőjogi rendelkezések 
szintén védhetik a megfelelő közösségi érdekeket, így egyesítve a rendelkezések két készletét egy új 
jogalkotásban, mely büntetőjogi tényállásokat határoz meg. Ez azt jelenti, hogy a közösségi jog megállapíthatja, 
hogy bizonyos fajta viselkedést bűncselekménynek kell tekinteni, de nem szabad megsértenie a tagállamok 
hatáskörét, azaz a büntetések gyakorlati előírását és alkalmazását.
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jogalkotót abban, hogy amennyiben a hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi 
szankciónak a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság általi alkalmazása a súlyos 
környezetkárosítások leküzdésének elengedhetetlen eszköze, a tagállamok büntetőjogával 
kapcsolatban megtegye az általa a környezetvédelem tárgykörében alkotott jogszabályok 
teljes érvényesülésének biztosításához szükségesnek tartott intézkedéseket” (48. pont).

2. Továbbá, a Bíróság úgy vélte, ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a megfelelő jogi 
alapot választották-e egy közösségi fellépéshez, a fellépés célját és tartalmát is számításba kell 
venni. Következésképpen, mivel a kerethatározatnak a kérdéses ügyre1 vonatkozó elsődleges 
célja és tartalma a környezetvédelem volt, ezért az EK-Szerződés 175. cikkén (első pillér)
kellett volna alapulnia, és nem az EU-Szerződés 4. címén (harmadik pillér) (51.pont).

3. A Bizottság ezért elfogadott egy közleményt2, amely a Bíróság megállapítását annak 
logikus következményéig vezeti, nevezetesen, hogy nincsenek korlátai a bűnügyekre 
vonatkozó rendelkezések átvételének az első pillér értelmében a közösségi érdek bármely 
lehetségesen releváns területén.

4. A Bizottság álláspontja szerint a hatalmat az első és harmadik pillér között a 
következőképpen kell elosztani: a büntetőjog rendelkezései, melyek a közösségi jog hatásos 
végrehajtásához szükségesek az első pillér hatálya alá tartoznak, míg a horizontális 
büntetőjogi rendelkezések (rendőrségi és bírósági együttműködés, a büntetőjog 
harmonizációjára tett intézkedések összefüggésben a szabadság, biztonság, és az igazságosság 
területével) a harmadik pillérhez tartoznak.

5. A fentieknek megfelelően a Bizottság megkezdte minden még függőben lévő jogalkotási 
javaslat szükséges változtatásainak elvégzését.

III. A 2006. április 26-i javaslat

1. E kérdés vitáját, és különösen a Bíróság vonatkozó ítéletét, követően a Bizottság úgy 
döntött, hogy módosítja az irányelvre tett javaslatot, és visszavonja a 2005. július 12-i 
kerethatározatra tett javaslatot3.

2. Ennek megfelelően 2006. április 26-án a Bizottság továbbított egy új javaslatot az 
irányelvre a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről, 
amely magában foglalja, naprakésszé teszi, és egyesíti a két előbbi kezdeményezés 
rendelkezéseit.

  
1A Bíróság a környezet büntetőjog általi védelméről szóló, 2003. január 27-i 2003/80/IB tanácsi kerethatározat
2A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Bíróság által (a C-176/03 sz. Bizottság 
kontra Tanács ügyben) 2005. szeptember 13-án hozott ítélet következményeiről, COM(2005)0583.
3 Vö. Az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amíg a Tanács nem határozott, a 
Bizottság a közösségi jogi aktus elfogadásához vezető eljárások során javaslatát bármikor módosíthatja. Úgy 
véljük, hogy a javaslatok módosításának hatalmába beletartozik azok visszavonása is; vö. a Jogi Bizottság 2006. 
március 22-i véleménye az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről 
(2005/2214(INI)).



PR\633866HU.doc 13/15 PE 378.855v01-00

külső fordítás

HU

3. Különösen, a büntetések mértékére és az elkobzás széles felhatalmazására vonatkozó 
javaslatokat, melyeket a kerethatározatra tett javaslat tartalmazott, most belefoglalták az új
irányelvre tett javaslatba (lásd, különösen az 5-8. cikkekben). Úgy tűnik, ez az egyik első ügy, 
ahol a Bizottság alkalmazta a büntetőjog iránti új megközelítését.

4. Röviden összegezve, az 1. cikk megállapítja az irányelv témáját és hatáskörét; a 2. cikk 
meghatározza a jogi személy fogalmát az irányelvbeli használatra; a 3. cikk arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy bizonyos fajta viselkedést bűncselekményként kezeljenek; a 4. és 5. cikk 
részletezi a büntetések természetet és mértékét egyenként; a 6. cikk az elkobzás hatalmával
foglalkozik; a 7. cikk a hamisítással küzdő közös vizsgálati csoportokról gondoskodik; a 8. 
cikk arra kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy az irányelvben meghatározott 
jogsértések kivizsgálását és a vádemelést ne kelljen azoknak a személyeknek 
kezdeményeznie, akiknek a jogait megszegik; végül a 9. és 10. cikk az átültetéssel, illetve a 
hatályba lépéssel foglalkozik.

5. Ha összevetjük az új javaslatot a két korábbival, világosan látszik, hogy az új tervezet 
csupán a joghatósággal és a büntetőeljárások összehangolásával kapcsolatos rendelkezéseket 
nem vette át. A Bizottság a büntetőeljárásokban előforduló joghatósági összeütközésekről és a 
ne bis in idem elvéről szóló, 2005. december 23-án elfogadott zöld könyve1 keretében ugyanis 
horizontális megközelítést tervez e kérdésben. Ebben az összefüggésben a Bizottság úgy véli, 
hogy nem feltétlenül kell a szellemi tulajdon védelmére külön szabályozást bevezetni.

VI. Vitás kérdések és az előadó álláspontja

1. Tekintettel az első pillérre a büntetőeljárásokra vonatkozó javaslatok alapja tökéletesen 
összeegyeztethető a Bíróság 2005. szeptember 13-i ítélete megállapításainak széles 
értelmezésével a Bizottság részéről. Ezt követően, ha ez a széles értelmezés elfogadásra kerül, 
a Bizottság megközelítése kifogástalan. Mindazonáltal úgy tűnik, még mindig vannak 
bizonyos problematikus pontok, melyeket a módosított bizottsági javaslat sem tud sikeresen 
megoldani.

2. Ez különösen az irányelv hatáskörére vonatkozik. A magyarázó feljegyzés kijelenti, hogy e 
jogszabályt a szellemi tulajdonjogok közösségi jogszabályok, mint például a 2004/48/EK 
irányelv a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről, és/vagy az érintett tagállam nemzeti 
jogszabályai szerinti bárminemű megsértésére alkalmazni kell.

3. A Bizottság nyilatkozata (2005/292/EC) a 2004/48/EK irányelv 2. cikkéről felsorolja az 
érintett tulajdonjogokat, pontosabban meghatározandó az irányelv pontos hatályát. A lista 
tartalmazza a szabadalmi jogokat, beleértve a kiegészítő oltalmi tanúsítványokból eredő 
jogokat.

4. Mindazonáltal közösségi szinten a szabadalmi jogok megsértéséért kirótt büntetések 
önmagukban sem tűnnek megfelelőnek, ill. a közösségi jogalkotó által az elmúlt években 
követett megközelítéssel megfelelőnek.

  
1 COM(2005)0696.
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5. Nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy bármiféle sürgős beavatkozással büntető
intézkedések bevezetésére lenne szükség, hiszen sok tagállam már megvalósít szabadalmi 
jogvédelmet büntető intézkedések foganatosításával (i.e. bírságok és szabadságvesztéssel járó 
büntetések). Ez vonatkozik például a német1, osztrák2, dán3, spanyol4, francia5, magyar6, 
olasz7, holland8 és a portugál9 törvényhozásra. Következésképpen azonban figyelmet kell 
fordítani más jogrendszerekben mindennemű büntetőjogi védelem hiányára (például az angol, 
belga és a görög jogban), az ilyen rendelkezések bevezetése közösségi szinten 
megkétszerezné a létező rendelkezések számát, és még ormótlanabbá tenné a rendszert, 
hacsak nem tesszük fel, hogy egyfelől egy világos rendelkezés beszúrásával (egy megfelelő 
módosítás segítségével), avagy hogy a közösségi jog „automatikus elsődlegessége”
következményeként10, ebben a tárgyban a közösségi jogalkotás teljesen helyettesíthetné a 
megfelelő nemzeti törvénykezést.

6. Másodszor, a büntető intézkedések alkalmazására irányuló igyekezet a szabadalmi jog 
területén, úgy tűnik, nyilvánvalóan megsérti az Európai Parlament álláspontját, mely 2005. 
július 6-i plenáris ülésén visszautasította a Bizottság számítógépen megvalósított találmányok 
szabadalmaztathatóságáról szóló irányelvjavaslatát (2002/0047(COD)). Tekintettel arra, hogy 
az Európai Parlament elsöprő többsége11 úgy vélte akkor, hogy ezen a területen a jogalkotás
alkalmatlan, most bármilyen kísérlet, mely a szabadalmak védelmében büntető intézkedéseket 
helyez kilátásba (melyeket jelenleg nem szabályoznak), veszélyes és korlátozott betörés lenne 
egy nagyon összetett területre, amely éppen ezért olyan szabályozási keretet igényel, amely 
olyan rendszeres és széles körben támogatott, amennyire csak lehetséges.

7. A fentiek fényében az előadó módosításokat javasol az irányelvre tett javaslat 1. és a 2. 
cikkéhez, hogy körülhatárolja hatáskörét és megadja a megfelelő fogalommeghatározásokat.
Gyakorlatilag kizárja az irányelv hatásköréből a szabadalmak témáját, megállapítva, hogy 
mivel a jövőben a szabadalmakra közösségi szinten jóval átfogóbb szabályok alkalmazása vár
(egy megfelelő irányelv formájában), a jelenlegi javaslat rendelkezéseit nem kellene a 

  
1 Vö. Az 1980. december 16-I Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) 142. paragrafusa.
2 Vö. Patentgesetz 1970 147. és 149. cikkelyei, az azt módosító I 143 sz. szövetségi törvény
3 Vö. Az 1967. december 20-i 479. sz. dán szabadalmi törvény 57. szakasza.
4 Vö. A BTK 273. cikkelye, az azt módosító 1995. november 23-i 10/1995 sz. törvény.
5 Vö. Az 1990. január 26-i többször módosított szellemi tulajdon törvény L. 615-14 cikkelye.
6 Vö. A büntető törvény 329/D cikke.
7 Vö. A büntető törvény 473 és 474 cikkelyei, mely bünteti a hamisítás, kreatív alkotások, vagy ipari termékek 
megkülönböztető jelzésének megváltoztatását vagy használatát, és behozatalát, és hamis jelzésekkel való 
értékesítését, továbbá a 475 cikkely mely az ítélet vagy a bírósági döntés nyilvánosságrahozatalának kiegészítő 
büntetéséről rendelkezik.
8 Vö. Az 1910-es holland szabadalmi törvény (Rijksoctrooiwet) 45 cikkelye, és az 1995-ös holland szabadalmi 
törvény (Rijksoctrooiwet) 79(1) cikkelye.
9 Vö. Az ipari tulajdon törvény 261 és 262 cikkelyei (1995. január 24-i 16/95 sz. többször módosított 
törvényerejű rendelet).
10 Ez az elsődlegesség természetesen abból a követelményből fakad, hogy a nemzeti bíróságok a közösségi jogot 
teljes mértékben alkalmazzák, és következetesen vessenek el minden hazai törvényt, mely ellentmond annak, 
függetlenül attól, hogy a kérdéses közösségi jogszabály előtt vagy után született (vö. a Bíróság a 106/77 sz. 
ügyben 1978. március 9-én hozott ítélete, Simmenthal, EB jelentések 1978, 629.o, 24 pont).
11 648 szavazat 14 ellenében, 18 tartózkodás mellett.
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szabadalmakra alkalmazni. Ez elkerülné bármilyen a szabadalmakra vonatkozó jövőbeli 
jogalkotás tartalmának (a büntetőjogi szempontokat is beleértve) előítéletét. Emellett az 
irányelv hatályát a közösségi jogalkotás által megállapított szellemi tulajdonjogokra 
korlátozná.

8. Végül a belső koherencia miatt az előadó kisebb módosításokat javasol az (5) 
preambulumbekezdéshez és a 2. cikk szövegéhez, és tisztább és ésszerűbb fogalmazást 
javasol az 5., 6. és 7. cikk esetében.

VI. Jövőbeni fejlemények

1. Az előadó reméli, hogy a jövőbeli stratégiák felrajzolásakor a kalózkodás és a hamisítás
elleni harcban, a közösségi jogalkotó megfontolja majd olyan eljárások és módszerek 
lehetőségét, melyekkel azok is büntethetővé váljanak, akik olyan javakra tesznek szert, 
melyek származása jogellenes, és hogy ezen a területen az erősebb harmonizáció korszakát 
kezdjük meg.
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