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Módosítás 10
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A jogbiztonság és az egyértelműség 
biztosítása érdekében tisztázni kell, hogy 
nemcsak hasonlóság esetén, hanem azonos 
megjelölés azonos árukra és 
szolgáltatásokra történő alkalmazása esetén 
is csak akkor és csak olyan mértékig 
nyújtható oltalom a védjegynek, amilyen 
mértékig a védjegy fő funkciója, vagyis az 
áruk és szolgáltatások kereskedelmi 
eredetének garantálása sérül.

(19) A jogbiztonság és az egyértelműség 
biztosítása érdekében tisztázni kell, hogy 
nemcsak hasonlóság esetén, hanem azonos 
megjelölés azonos árukra és 
szolgáltatásokra történő alkalmazása esetén 
is csak akkor és csak olyan mértékig 
nyújtható oltalom a védjegynek, amilyen 
mértékig a védjegy fő funkciója sérül.

Or. en

Módosítás 11
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A védjegy fő funkciója, hogy a 
fogyasztó vagy a végfelhasználó számára 
garantálja a termék eredetét, biztosítva, 
hogy a fogyasztó vagy a végfelhasználó a 
tévedés lehetősége nélkül meg tudja 
különböztetni az eredeti terméket a más 
eredetű termékektől.

Or. en

Módosítás 12
Pier Antonio Panzeri
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Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Annak megállapításakor, hogy 
sérül-e a védjegy fő funkciója, e 
rendelkezést a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapvető jog 
garantálása érdekében az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke és az 
Emberi Jogok Európai Egyezményének 
10. cikke szerint kell értelmezni.

Or. en

Módosítás 13
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A védjegy által biztosított 
kizárólagos jogok nem jogosíthatják fel a 
védjegyjogosultat arra, hogy tiltsa az 
olyan megjelölések vagy jelzések 
használatát, amelyeket megfelelő indokkal 
használnak annak érdekében, hogy a 
fogyasztók összehasonlításokat 
végezhessenek, kifejezhessék 
véleményüket, illetve amennyiben a 
védjegyet nem kereskedelmi hasznosítás 
céljából használják.

Or. en

Módosítás 14
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az áruk szabad mozgásának elvéből 
következik, hogy a jogosult nem 
akadályozhatja meg a védjegy harmadik fél 
általi használatát olyan áruk tekintetében, 
amelyeket az Unió területén az adott 
védjeggyel a védjegyjogosult által vagy az 
ő beleegyezésével forgalomba helyeztek, 
kivéve, ha a védjegyjogosultnak jogos 
érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk 
további forgalmazása ellen felszólaljon.

(26) Az áruk szabad mozgásának elvéből 
következik, hogy a jogosult nem 
akadályozhatja meg a védjegy harmadik fél 
általi használatát olyan áruk tekintetében, 
amelyeket az adott védjeggyel a 
védjegyjogosult által vagy az ő 
beleegyezésével forgalomba helyeztek, 
kivéve, ha a védjegyjogosultnak jogos 
érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk 
további forgalmazása ellen felszólaljon.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogi helyzet a védjegyoltalom kimerülésének az Európai Unióra való korlátozását 
írja elő. A módosítás célja a kétlépcsős árpolitikával szemben az európai fogyasztók érdekét 
szolgáló „nemzetközi” kimerülés, mivel e tekintetben a belső piacon még jelentős 
korlátozások állnak fenn.

Módosítás 15
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A védjegyoltalom 
hozzáférhetőségének javítása és 
megkönnyítése, valamint a jogbiztonság és 
kiszámíthatóság fokozása érdekében a 
védjegyek tagállamokban történő 
lajstromozására vonatkozó eljárásoknak 
hatékonynak és átláthatónak kell lenniük, 
valamint az európai védjegyekre 
alkalmazandókhoz hasonló szabályokat 
kell követniük. Ahhoz, hogy nemzeti és 
uniós szinten egyaránt következetes és 
kiegyensúlyozott védjegyrendszer 
valósulhasson meg, a tagállamok összes 
központi iparjogvédelmi hivatalának csak a 
feltétlen kizáró okok hiányára kell 

(34) A védjegyoltalom 
hozzáférhetőségének javítása és 
megkönnyítése, valamint a jogbiztonság és 
kiszámíthatóság fokozása érdekében a 
védjegyek tagállamokban történő 
lajstromozására vonatkozó eljárásoknak 
hatékonynak és átláthatónak kell lenniük, 
valamint az európai védjegyekre 
alkalmazandókhoz hasonló szabályokat 
kell követniük. Ahhoz, hogy nemzeti és 
uniós szinten egyaránt következetes és 
kiegyensúlyozott védjegyrendszer 
valósulhasson meg, a tagállamok összes 
központi iparjogvédelmi hivatalának csak a 
feltétlen kizáró okok hiányára kell 
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korlátoznia a védjegybejelentés 
jogosultságának hivatalból történő 
vizsgálatát. Ez ugyanakkor nem sértheti a 
fenti hivatalok azon jogát, hogy a 
bejelentők kérésére – pusztán tájékoztatási 
célból, valamint a későbbi lajstromozási 
eljárás, ideértve a később felszólalási 
eljárásokat is, sérelme és arra vonatkozó 
jogkövetkezmény nélkül – kereséseket 
végezhessenek.

korlátoznia a védjegybejelentés 
jogosultságának hivatalból történő 
vizsgálatát. Ez ugyanakkor nem sértheti a 
fenti hivatalok azon jogát, hogy a 
bejelentők kérésére, vagy ha azt ezek a 
hivatalok szükségesnek tartják –
tájékoztatási célból, valamint a későbbi 
lajstromozási eljárás, ideértve a később 
felszólalási eljárásokat is, sérelme és arra 
vonatkozó jogkövetkezmény nélkül –
kereséseket végezhessenek.

Or. pl

Módosítás 16
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A védjegyoltalom 
hozzáférhetőségének javítása és 
megkönnyítése, valamint a jogbiztonság és 
kiszámíthatóság fokozása érdekében a 
védjegyek tagállamokban történő 
lajstromozására vonatkozó eljárásoknak 
hatékonynak és átláthatónak kell lenniük, 
valamint az európai védjegyekre 
alkalmazandókhoz hasonló szabályokat 
kell követniük. Ahhoz, hogy nemzeti és 
uniós szinten egyaránt következetes és 
kiegyensúlyozott védjegyrendszer 
valósulhasson meg, a tagállamok összes 
központi iparjogvédelmi hivatalának csak a 
feltétlen kizáró okok hiányára kell 
korlátoznia a védjegybejelentés 
jogosultságának hivatalból történő 
vizsgálatát. Ez ugyanakkor nem sértheti a 
fenti hivatalok azon jogát, hogy a 
bejelentők kérésére – pusztán tájékoztatási 
célból, valamint a későbbi lajstromozási 
eljárás, ideértve a később felszólalási 
eljárásokat is, sérelme és arra vonatkozó 
jogkövetkezmény nélkül – kereséseket 

(34) A védjegyoltalom 
hozzáférhetőségének javítása és 
megkönnyítése, valamint a jogbiztonság és 
kiszámíthatóság fokozása érdekében a 
védjegyek tagállamokban történő 
lajstromozására vonatkozó eljárásoknak 
hatékonynak és átláthatónak kell lenniük, 
valamint az európai védjegyekre 
alkalmazandókhoz hasonló szabályokat 
kell követniük. Ahhoz, hogy nemzeti és 
uniós szinten egyaránt következetes és 
kiegyensúlyozott védjegyrendszer 
valósulhasson meg, a tagállamok összes 
központi iparjogvédelmi hivatalának csak a 
feltétlen kizáró okok hiányára kell 
korlátoznia a védjegybejelentés 
jogosultságának hivatalból történő 
vizsgálatát. Ez ugyanakkor nem sértheti a 
fenti hivatalok azon jogát, hogy hivatalból 
vagy kérésre – pusztán tájékoztatási célból, 
valamint a későbbi lajstromozási eljárás, 
ideértve a későbbi felszólalási eljárásokat 
is, sérelme és arra vonatkozó 
jogkövetkezmény nélkül – kereséseket 
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végezhessenek. végezhessenek és értesíthessék a korábbi 
jogok jogosultjait.

Or. en

Indokolás

E módosító javaslat egyrészt egy pontosítást, másrészt egy fontos változtatást tartalmaz, és a 
41. cikkel együtt kell olvasni. Bár a viszonylagos okok hivatalból történő vizsgálatát meg kell 
szüntetni, ésszerű lenne lehetővé tenni a hivatalok számára, hogy a bejelentők számára 
kereséseket végezzenek, a korábbi jogok jogosultjai számára pedig értesítést biztosítsanak, ne 
csak kérésre, hanem hivatalból is. Ezeknek a kereséseknek és értesítéseknek azonban pusztán 
a tájékoztatást kell szolgálniuk, anélkül hogy befolyásolnák a lajstromozási eljárást.

Módosítás 17
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megjelenítésének módja lehetővé teszi, 
hogy az illetékes hatóságok és a 
nyilvánosság meghatározhassa a 
jogosultjának nyújtott oltalom pontos 
tárgyát.

b) mind a közzétételben, mind a 
lajstrombejegyzésben való
megjelenítésének módja lehetővé teszi, 
hogy az illetékes hatóságok és a 
nyilvánosság meghatározhassa a 
jogosultjának nyújtott oltalom pontos 
tárgyát.

Or. es

Módosítás 18
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a védjeggyel azonos, és olyan árukkal, 
illetve szolgáltatásokkal 
kapcsolatban használják , amelyek 
azonosak a védjegy árujegyzékében 

a) a védjeggyel azonos, és olyan árukkal, 
illetve szolgáltatásokkal 
kapcsolatban használják, amelyek 
azonosak a védjegy árujegyzékében 
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szereplő árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal, és amennyiben az ilyen 
használat érinti vagy érintheti a védjegy 
azon rendeltetését, hogy a fogyasztók 
számára tanúsítsa az áruk vagy 
szolgáltatások eredetét ;

szereplő árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal, és amennyiben az ilyen 
használat érinti vagy érintheti a védjegy 
azon rendeltetését, hogy a fogyasztók 
számára tanúsítsa az áruk vagy 
szolgáltatások eredetét azáltal, hogy 
biztosítja számukra, hogy a tévedés 
lehetősége nélkül meg tudják 
különböztetni az eredeti terméket a más 
eredetű termékektől;

Or. en

Módosítás 19
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A lajstromozott védjegy jogosultja 
akkor is megakadályozhatja az áruk (3) 
bekezdés c) pontja szerinti behozatalát, ha 
csak az áruk feladója lép fel kereskedelmi 
célokból.

törölve

Or. en

Módosítás 20
Regina Bastos

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A lajstromozott védjegy jogosultja
akkor is megakadályozhatja az áruk (3)
bekezdés c) pontja szerinti behozatalát, ha 
csak az áruk feladója lép fel kereskedelmi 
célokból.

(4) Az európai védjegy jogosultjának
akkor is jogában áll a nemzeti hatóságok 
segítségével megakadályozni a (3) 
bekezdés c) pontjában említett áruk 
behozatalát vagy a termékek (3) bekezdés 
b) pontja szerinti felkínálását, ha a feladó, 
a közvetítő, az ügynök vagy az online 



AM\1004419HU.doc 9/18 PE519.750v01-00

HU

értékesítő lép fel kereskedelmi célokból.

Or. pt

Módosítás 21
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A lajstromozott védjegy jogosultja 
megakadályozhatja továbbá, hogy 
harmadik felek kereskedelmi tevékenység 
keretében harmadik országokból – szabad 
forgalomba bocsátás nélkül – olyan 
árukat hozzanak be a védjegy 
lajstromozásának helye szerinti tagállam 
vámterületére, amelyeken – ideértve 
csomagolásukat is – engedély nélkül 
szerepel az adott áru vonatkozásában 
lajstromba vett védjeggyel megegyező 
védjegy, vagy amelyet lényegében nem 
lehet megkülönböztetni az említett 
védjegytől.

törölve

Or. en

Módosítás 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A lajstromozott védjegy jogosultja 
megakadályozhatja továbbá, hogy 
harmadik felek kereskedelmi tevékenység 
keretében harmadik országokból – szabad 
forgalomba bocsátás nélkül – olyan árukat 
hozzanak be a védjegy lajstromozásának 
helye szerinti tagállam vámterületére, 
amelyeken – ideértve csomagolásukat is –
engedély nélkül szerepel az adott áru 

(5) A lajstromozott védjegy jogosultja 
megakadályozhatja továbbá, hogy 
harmadik felek kereskedelmi tevékenység 
keretében harmadik országokból – szabad 
forgalomba bocsátás nélkül – olyan árukat 
hozzanak be a védjegy lajstromozásának 
helye szerinti tagállam vámterületére, 
amelyeken – ideértve csomagolásukat is –
engedély nélkül szerepel az adott áru 
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vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel 
megegyező védjegy, vagy amelyet 
lényegében nem lehet megkülönböztetni az 
említett védjegytől.

vonatkozásában indokoltan lajstromba vett 
védjeggyel megegyező védjegy, vagy 
amelyet lényegében nem lehet 
megkülönböztetni az említett védjegytől.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés nagyobb lehetőséget biztosít a védjegyjogosultaknak a hamisítás és a 
kalózkodás elleni küzdelemre, ennélfogva pedig pozitív hatással van a közegészségre, mivel 
megelőzi az illegális gyógyszerek, szeszes italok vagy dohányáru importját. Ezenkívül a 
vámhatóságok hathatósabban tudják védeni az ipari tulajdonjogokat, így megelőzhetik a 
hamisított védjegyeknek az uniós vámterületre történő belépését. A javasolt módosítás csupán 
a szöveg pontosítását célozza.

Módosítás 23
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A lajstromozott védjegy jogosultja 
megakadályozhatja továbbá, hogy 
harmadik felek kereskedelmi tevékenység 
keretében harmadik országokból – szabad 
forgalomba bocsátás nélkül – olyan árukat 
hozzanak be a védjegy lajstromozásának 
helye szerinti tagállam vámterületére, 
amelyeken – ideértve csomagolásukat is –
engedély nélkül szerepel az adott áru 
vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel 
megegyező védjegy, vagy amelyet 
lényegében nem lehet megkülönböztetni az 
említett védjegytől.

(5) A lajstromozott védjegy jogosultja 
megakadályozhatja továbbá, hogy 
harmadik felek a lajstromozott védjegyet 
sértő árukat hozzanak be a tagállam 
vámterületére, ha ezek az áruk, a 
csomagolásukat is ideértve:

a) harmadik országokból származnak és 
engedély nélkül szerepel rajtuk az adott 
áru vonatkozásában lajstromba vett 
védjeggyel megegyező védjegy, vagy 
olyan védjegy, amelyet lényegében nem 
lehet megkülönböztetni az említett 
védjegytől;
b) és azokat kereskedelmi tevékenységre 
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szánják, még akkor is, ha az adott 
területen nem kerülnek szabad 
forgalomba.

Amennyiben az első albekezdésben 
említett áruk árutovábbítási eljárás 
keretében lépnek be vagy közlekednek a 
tagállam vámterületén, és amennyiben 
ezeket az árukat olyan harmadik országba 
szánják, amelyben a védjegyet nem 
lajstromozták, az importőrnek kell 
bebizonyítania, hogy a szóban forgó 
árukat valóban e harmadik országbeli 
piac fogyasztóinak szánják.

Or. fr

Indokolás

A csempészett és hamisított áruk kereskedelmi csatornái egyre inkább a jogszerű nemzetközi 
kereskedelem csatornáit másolják. Mivel a vámhatóságok által – elsősorban a származásra és 
a rendeltetésre vonatkozóan – vizsgált dokumentumokat az egyes illegális hálózatok 
viszonylag könnyen tudják hamisítani, fontos, hogy a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság (IMCO) felhívja a figyelmet arra, hogy kereskedelmi forgalom ellenőrzése alapvető 
fontosságú a belső piac és a fogyasztók jogainak, egészségének és biztonságának védelme 
érdekében.

Módosítás 24
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A véleménynyilvánítás szabadsága

Az irányelv semmilyen módon nem 
korlátozza a személyek – köztük a jogi 
személyek – azon jogát, hogy nyilvánosan, 
bármely általuk választott módon vagy 
tájékoztatási eszköz révén kifejezzék 
véleményüket, feltéve hogy nem sértik 
meg a 10. cikkben biztosított jogokat.
Ez többek között a következők keretében 
valósulhat meg: politikai vagy társadalmi 
véleménynyilvánítás, oktatás, tudományos 
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kutatás, újságírás, művészeti tevékenység, 
személyes kommunikáció, kritika vagy 
recenzió, termékek vagy szolgáltatások 
összehasonlítása, karikatúra, paródia 
vagy utánzat.

Or. en

Módosítás 25
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A védjegyoltalom alapján a jogosult 
nem tilthat el harmadik személyt attól, 
hogy a védjegyet indokolt esetben az 
alábbiakhoz kapcsolódóan használja:
a) a fogyasztók számára a termékek vagy 
szolgáltatások összehasonlítását lehetővé 
tevő hirdetési vagy promóciós 
tevékenység; vagy
b) a védjegyjogosultnak vagy a 
védjegyjogosult termékeinek vagy 
szolgáltatásainak azonosítása és 
parodizálása, bírálása vagy 
kommentálása; vagy
c) a védjegy bármilyen nem kereskedelmi 
használata.

Or. en

Módosítás 26
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A védjegyoltalom alapján a jogosult (1) A védjegyoltalom alapján a jogosult 
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nem tilthatja meg a védjegy használatát 
olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket 
ezzel a védjeggyel ő hozott forgalomba, 
vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával 
hoztak forgalomba az Unióban.

nem tilthatja meg a védjegy használatát 
olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket 
ezzel a védjeggyel ő hozott forgalomba, 
vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával 
hoztak forgalomba.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogi helyzet a védjegyoltalom kimerülésének az Európai Unióra való korlátozását 
írja elő. A módosítás célja a kétlépcsős árpolitikával szemben az európai fogyasztók érdekét 
szolgáló „nemzetközi” kimerülés, mivel e tekintetben a belső piacon még jelentős 
korlátozások állnak fenn.

Módosítás 27
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hivatalok a 4. cikkben előírt feltétlen 
kizáró okok hiányára korlátozzák annak 
hivatalból történő megvizsgálását, hogy 
egy védjegybejelentés jogosult-e.

A hivatalok a 4. cikkben előírt feltétlen 
kizáró okok hiányára korlátozzák annak
hivatalból történő megvizsgálását, hogy 
egy védjegybejelentés jogosult-e. Ez a 
rendelkezés nem sérti e hivatalok azon 
jogát, hogy a bejelentők kérésére, illetve 
ha azt szükségesnek tartják, vizsgálatot 
végezhessenek.

Or. pl

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hivatalok a 4. cikkben előírt feltétlen 
kizáró okok hiányára korlátozzák annak 
hivatalból történő megvizsgálását, hogy 
egy védjegybejelentés jogosult-e.

A hivatalok a 4. cikkben előírt feltétlen 
kizáró okok hiányára korlátozzák annak 
hivatalból történő megvizsgálását, hogy 
egy védjegybejelentés jogosult-e. A 
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rendelkezés nem sérti a hivatalok azon 
jogát, hogy a korábbi jogokkal 
kapcsolatban, pusztán tájékoztatási célból 
kereséseket végezhessenek és értesítéseket 
biztosíthassanak, feltéve hogy az ilyen 
keresések és értesítések nem járnak 
jogkövetkezményekkel a további 
lajstromozási eljárásra és ezen belül a 
későbbi felszólalási eljárásokra nézve.

Or. en

Indokolás

E módosító javaslat egyrészt pontosítást, másrészt fontos változtatást tartalmaz, és a (34) 
preambulumbekezdéssel együtt kell értelmezni. Bár a viszonylagos okok hivatalból történő 
vizsgálatát meg kellene szüntetni, ésszerű lenne lehetővé tenni a hivatalok számára, hogy ne 
csak kérésre, hanem hivatalból is a bejelentők számára kereséseket végezzenek, a korábbi 
jogok jogosultjai számára pedig értesítést biztosítsanak. Ezeknek a kereséseknek és 
értesítéseknek azonban pusztán a tájékoztatást kell szolgálniuk, anélkül hogy befolyásolnák a 
lajstromozási eljárást.

Módosítás 29
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A védjegy lajstromozását megelőzően 
bármely természetes vagy jogi személy, 
vagy a gyártókat, előállítókat, 
szolgáltatókat, forgalmazókat vagy 
fogyasztókat képviselő bármely csoport 
vagy szervezet írásbeli észrevételt nyújthat 
be a hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy a 
védjegy 4. cikkben meghatározott melyik 
oltalomképességi feltételnek nem felel 
meg. Az észrevételt tevő a hivatal előtti 
eljárásban nem ügyfél.

(1) A védjegy lajstromozását megelőzően 
bármely természetes vagy jogi személy, 
vagy a gyártókat, előállítókat, 
szolgáltatókat, forgalmazókat vagy 
fogyasztókat képviselő bármely csoport 
vagy szervezet írásbeli észrevételt nyújthat 
be a hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy a 
védjegy 4. cikkben meghatározott melyik 
oltalomképességi feltételnek nem felel 
meg.

Or. en
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Módosítás 30
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatékony és gyorsított 
közigazgatási eljárást írnak elő hivatalaik 
számára a védjegy lajstromozásával 
szemben az 5. cikkben említett okokon 
alapuló felszólalás iránti kérelemre 
vonatkozóan.

(1) A tagállamok hatékony és gyorsított 
közigazgatási eljárást írnak elő hivatalaik 
számára a védjegy lajstromozásával 
szemben említett okokon alapuló 
felszólalás iránti kérelemre vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 31
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
közigazgatási eljárás előírja, hogy legalább 
a korábbi védjegy 5. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett jogosultja számára 
lehetővé kell tenni felszólalás benyújtását.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
közigazgatási eljárás előírja, hogy legalább 
a korábbi védjegy a 4. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjában és az 5. cikk (2) 
és (3) bekezdésében említett jogosultja 
számára lehetővé kell tenni felszólalás 
benyújtását.

Or. es

Módosítás 32
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A védjegy lajstromozásával szemben, 
az 5. cikkben foglaltak alapján, 
felszólalást nyújthat be továbbá bármely 
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természetes vagy jogi személy, vagy a 
gyártókat, előállítókat, szolgáltatókat, 
forgalmazókat vagy fogyasztókat képviselő 
bármely csoport vagy szervezet.

Or. en

Módosítás 33
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hivatalok 
együttműködjenek egymással és az 
Ügynökséggel a célból, hogy előmozdítsák 
a gyakorlatok és eszközök konvergenciáját, 
valamint koherens eredményeket 
mutassanak fel a védjegyek vizsgálata és 
lajstromozása terén.

A tagállamok arra törekednek, hogy a 
hivatalok és az Ügynökség között 
együttműködést alakítsanak ki a célból, 
hogy előmozdítsák a gyakorlatok és 
eszközök konvergenciáját, valamint 
koherens eredményeket mutassanak fel a 
védjegyek vizsgálata és lajstromozása 
terén.

Or. pl

Módosítás 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hivatalok 
együttműködjenek egymással és az 
Ügynökséggel a célból, hogy előmozdítsák 
a gyakorlatok és eszközök konvergenciáját, 
valamint koherens eredményeket 
mutassanak fel a védjegyek vizsgálata és 
lajstromozása terén

A tagállamok biztosítják, hogy a hivatalok 
együttműködhetnek egymással és az 
Ügynökséggel a célból, hogy előmozdítsák 
a gyakorlatok és eszközök konvergenciáját, 
valamint koherens eredményeket 
mutassanak fel a védjegyek vizsgálata és 
lajstromozása terén.

Or. en
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Indokolás

Az együttműködési terület konkrét meghatározás nélkül e rendelkezés az egyes tagállamokon 
belüli felhasználók szempontjából túl tágnak tűnik. A különféle együttműködési területek nem 
egyforma előnyökkel járnak az összes tagállam számára. Ebből következik, hogy a Hivatal 
által javasolt projektekben való részvételt a nemzeti hatóságok és a rendszereik 
felhasználóinak igényeihez kell szabni.

Módosítás 35
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hivatalok 
együttműködjenek az Ügynökséggel 
tevékenységeiknek az 52. cikkben 
említetteken kívüli minden olyan 
területén, amely a védjegyek Unión belüli 
védelmét érinti.

A tagállamok arra törekednek, hogy a 
hivatalok együttműködjenek az 
Ügynökséggel az 52. cikkben említetteken 
kívül azokban a tevékenységekben, 
amelyeket fontosnak tartanak a védjegyek 
Unión belüli védelme szempontjából.

Or. pl

Módosítás 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hivatalok 
együttműködjenek az Ügynökséggel 
tevékenységeiknek az 52. cikkben 
említetteken kívüli minden olyan területén, 
amely a védjegyek Unión belüli védelmét 
érinti.

A tagállamok biztosítják, hogy a hivatalok 
együttműködhetnek az Ügynökséggel 
tevékenységeiknek az 52. cikkben 
említetteken kívüli minden olyan területén, 
amely a védjegyek Unión belüli védelmét 
érinti.

Or. en

Indokolás

Az együttműködési terület konkrét meghatározás nélkül e rendelkezés az egyes tagállamokon 
belüli felhasználók szempontjából túl tágnak tűnik. A különféle együttműködési területek nem 
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egyforma előnyökkel járnak az összes tagállam számára. Ebből következik, hogy a Hivatal 
által javasolt projektekben való részvételt a nemzeti hatóságok és a rendszereik 
felhasználóinak igényeihez kell szabni.


