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66.   a közegészségügy tekintetében a hamisított gyógyszer WHO által adott fogalommeghatározását támo
gatja: „olyan gyógyszer, amelyet szándékosan és csalárd módon hamis címkével látnak el meghatározását 
és/vagy forrását illetően. A hamisítás érintheti mind a márkajelzéssel rendelkező, mind a generikus terméke
ket, és a hamisított termékek között lehetnek helyes összetevőket, illetve nem megfelelő összetevőket tartal
mazó, hatóanyagok nélküli, nem elegendő hatóanyagot tartalmazó vagy hamis csomagolással rendelkező 
termékek.”;

67.   kiemeli az olyan alapvető jogok, mint például a magánélet védelme és az adatvédelem tiszteletben tar
tásának jelentőségét a termékhamisítás és a kalózkodás elleni harc érdekében hozott intézkedések meghoza
tala során; 

Záró gondolatok

68.   felhívja a Bizottságot, hogy a Tanáccsal és a tagállamokkal egyetértésben alakítson ki olyan világos, össze
függő és célra törő politikai irányvonalat, amely – a vámügyi belső intézkedésekkel párhuzamosan – össze
hangolja és irányítja a hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelem terén meglévő uniós és tagállami „külső” 
intézkedéseket;

69.   felhívja a Bizottságot a jogi normákat kiegészítő intézkedések támogatására, és különösen a hamisítással 
és kalózkodással kapcsolatos hozzáállás megváltoztatására irányuló, a hamisítás veszélyeire összpontosító 
európai tudatosítás előmozdítására; 

70.   úgy véli, hogy a Bizottságnak meg kell fontolnia egy nemzetközi hamisítási összehasonlító eredmény
tábla létrehozását a belső piaci eredménytábla mintájára, mely kiemelné azon országokat, melyek átlag alatt 
teljesítenek a hamisított áruk visszaszorítása terén; 

71.   sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot annak lehetővé tételére, hogy a Parlament központibb szerepet tölt
hessen be a hamisítás elleni küzdelemben; különösen célszerűnek tartja, hogy az EU 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; 

72.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tájékoztassa teljes körűen az e területet érintő különböző kez
deményezésekről és vonják be azokba; úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek a Lisszaboni Szerződés szel
lemének megfelelően a hozzájárulási eljárás alapján kell ratifikálnia ACTA megállapodást; 

* 

*  * 

73.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagálla
mok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek. 

A kis- és középvállalkozások számviteli követelményei

P6_TA(2008)0635

Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a kis- és középvállalkozásokra, 
különösen a mikrovállalkozásokra vonatkozó számviteli követelményekről

(2010/C 45 E/10)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének (2) bekezdésére és 232. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2005. május 26-i 
keret-megállapodásra

(1)  HL C 117. E, 2006.5.18., 125. o.

 (1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:117E:0125:0125:HU:PDF
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– tekintettel a társaságok számára a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén biztosított egy
szerűsített üzleti környezetről szóló 2008. május 21-i állásfoglalására

(1)  Elfogadott szövegek: P6_TA(2008)0220.

 (1), 

– tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act” 
című 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0394), 

– tekintettel a független érdekelt felek adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoportjá
nak 2008. július 10-i, „Az adminisztratív terhek csökkentése, a társasági jog/éves beszámolók prioritási 
területe” című véleményére, 

– tekintettel a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi 
követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításá
ról szóló európai parlamenti  és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalására, 
amely első olvasatban 2008. december 18-án került elfogadásra

(2)  Elfogadott szövegek: P6_TA(2008)0631.

 (2), 

– tekintettel a Bizottságnak a 2008. december 18-i plenáris ülésen a Parlamentnek tett nyilatkozatára a 
középvállalkozások közzétételi követelményeiről és a konszolidált beszámolók készítéséről, 

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves 
beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv

(3)  HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

 (3) (a 4. társasági jogi irány
elv) és a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszá
molóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik tanácsi irányelv

(4)  HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

 (4) szerinti hatályos számviteli 
szabályok gyakran komoly terheket jelentenek a kis- és középvállalkozások, illetve különösen a mikro
vállalkozások (nagyon kis vállalkozások) számára;

B. mivel a független érdekelt felek adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoportja a fent 
említett véleményében már kérte a Bizottságot, hogy vonja ki a mikrovállalkozásokat a számviteli irány
elvek hatálya alól;

1.   emlékezteti a Bizottságot arra, hogy miközben egy koherens és harmonizált Európai Uniós számviteli 
rendszer megkönnyíti a belső piacon a kereskedelmet mikrovállalkozások – például a kiskereskedők vagy a 
kézműipari vállalkozások – számára túlzott mértékű terhet jelentenek a hatályos számviteli szabályok; ha ezek 
a vállalkozások elsősorban egyetlen tagállamban tevékenykednek helyi vagy regionális szinten, akkor nincse
nek határokon átnyúló hatással a belső piacra vagy az EU-n belüli versenyre, ezért a tagállamoknak lehetősé
get kell biztosítani arra, hogy ezeket a vállalkozásokat teljesen vagy részben kivonják a jogszabály szerinti 
számviteli kötelezettségek hatálya alól; 

2.   felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan jogalkotási javaslatot, amely lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy kivonják a 4. és 7. társasági jogi irányelv hatálya alól azokat a vállalkozásokat, amelyek a mér
leg fordulónapján nem lépték túl a következő három feltétel közül kettőnek a küszöbértékét: 

– mérlegfőösszeg: 500 000 EUR 

– nettó forgalom: 1 000 000 EUR 

– alkalmazottak átlagos száma a pénzügyi év folyamán: 10

amennyiben ezen vállalkozások egyetlen tagállamban folytatnak üzleti tevékenységet helyi vagy regionális 
szinten;

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1978&mm=08&jj=14&type=L&nnn=222&pppp=0011&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1983&mm=07&jj=18&type=L&nnn=193&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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3.   felhívja a Bizottságot, hogy a belső piacon belül a társasági jog, illetve különösen a számviteli szabályok 
egyszerűsítésének és harmonizációjának ösztönzése érdekében folytassa a társasági joggal foglalkozó negye
dik és hetedik irányelv felülvizsgálatára irányuló erőfeszítéseit, és 2009 vége előtt terjesszen elő egy egységes 
európai számviteli keretrendszert; emlékeztet arra, hogy az egységes szabályok csökkenteni fogják valamennyi 
kis- és középvállakozás adminisztratív terheit, és növelik majd az átláthatóságot minden érintett érdekelt fél 
számára, valamint emlékeztet arra, hogy az egyszerűsítést az XBRL (Extensible Business Reporting Language – 
kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv) európai méretű strukturált bevezetése is jelentős mértékben 
ösztönözné; 

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak. 

Európai közokirat

P6_TA(2008)0636

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai 
közokiratról (2008/2124(INI))

(2010/C 45 E/11)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második bekezdésére, 

– tekintettel a Bizottság 2005. május 10-i „A Hágai Program: Tíz prioritás a következő öt évre. Partnerség 
Európának a szabadság, biztonság és jog területén való megújulásáért” című közleményére 
(COM(2005)0184), 

– tekintettel a Jogi Bizottság által végzett, a közokiratokra vonatkozó összehasonlító tanulmányra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0451/2008),

A. mivel a fent említett, a hágai programról szóló közleményben a Bizottság prioritásként említette egy tény
leges európai polgári jogi térség biztosítását, többek között a bírósági határozatok elismerését és végre
hajtását illetően; mivel a nevezett program az Európai Unión belüli kölcsönös bizalom megerősítése 
érdekében alapvető prioritásként tartalmazza, hogy az elkövetkező években folytatni kell a kölcsönös elis
merés elvének életbe léptetését, mert ez a polgárok jogainak védelmét szolgáló konkrét eszköz, és e jogok 
érvényesítését Európa határain kívül is garantálja;

B. mivel a Hágai Program előírja, hogy a kölcsönös elismerésre irányuló program végrehajtásának folytatása 
alapvető prioritás, és hogy e végrehajtást 2011-ig be kell fejezni;

C. mivel a polgárok szabad mozgása az Unióban folyamatosan nő; mivel ebből következően a két vagy több 
tagállamot egyaránt érintő jogi helyzetek száma is gyarapszik;

D. mivel a Bizottság a Hágai Programról szóló, fent említett közleményében elismerte, hogy a polgári jog 
terén alapvető fontosságú szempont a közokiratok elismerése; mivel ezen a jogcímen szükséges és sürgős 
feladat a közokiratok elismerésének és végrehajtásának elősegítése, amint azt az Unibank ítélet

(1)  Az Európai Közösségek Bírósága 1999. június 17-én, a C-260/97. sz. ügyben hozott ítélete (EBHT I-3715. o.).

 (1) 
kimondja;


