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Módosítás 15
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Lisszaboni Szerződés hatályba 
lépésének következményeként aktualizálni 
kell a 207/2009/EK rendelet 
terminológiáját. Ez maga után vonja, hogy 
a „közösségi védjegy” kifejezés helyébe az 
„európai védjegy” kifejezés lép. A 
decentralizált ügynökségekre vonatkozó 
közös megközelítéssel (amelyről az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2012 júliusában állapodott meg) 
összhangban a „Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták)” elnevezést felváltja az „Az 
Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi 
Ügynöksége” elnevezés (a továbbiakban: 
az Ügynökség).

(2) A Lisszaboni Szerződés hatályba 
lépésének következményeként aktualizálni 
kell a 207/2009/EK rendelet 
terminológiáját. Ez maga után vonja, hogy 
a „közösségi védjegy” kifejezés helyébe az 
„európai uniós védjegy” kifejezés lép. A 
decentralizált ügynökségekre vonatkozó 
közös megközelítéssel (amelyről az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2012 júliusában állapodott meg) 
összhangban a „Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták)” elnevezést felváltja az „Az 
Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi 
Ügynöksége” elnevezés (a továbbiakban: 
az Ügynökség).

Or. es

Módosítás 16
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a jogbiztonság 
növelésével egyidejűleg nagyobb 
rugalmasságot tegyünk lehetővé a 
védjegyek ábrázolási módja tekintetében, a 
grafikai ábrázolhatóság követelményét 
törölni kell az európai védjegy 
fogalommeghatározásából. A megjelölés 
bármely megfelelő formában – így nem 
szükségszerűen grafikai eszközökkel –
történő ábrázolása megengedett

(9) Annak érdekében, hogy a jogbiztonság 
növelésével egyidejűleg nagyobb 
rugalmasságot tegyünk lehetővé a 
védjegyek ábrázolási módja tekintetében, a 
grafikai ábrázolhatóság követelményét 
törölni kell az európai védjegy 
fogalommeghatározásából. A megjelölés 
bármely megfelelő formában – így nem 
szükségszerűen grafikai eszközökkel –
történő ábrázolása megengedett annak a 
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mindaddig, amíg az ábrázolás lehetővé 
teszi az illetékes hatóság és a köz számára 
az oltalom pontos tárgyának pontos és 
egyértelmű meghatározását.

követelménynek a betartása mellett, hogy 
a megjelölés mind a közzétételben, mind a 
lajstrombejegyzésben ábrázolható legyen 
oly módon, hogy lehetővé tegye az 
illetékes hatóság és a köz számára az 
oltalom pontos tárgyának pontos és 
egyértelmű meghatározását.

Or. es

Módosítás 17
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A védjegy lajstromozása ellen 
bármely természetes vagy jogi személy, 
valamint a gyártókat, a termelőket, a 
szolgáltatókat, a kereskedőket vagy a 
fogyasztókat képviselő bármely olyan 
csoport vagy szerv felszólalhat, amely 
bizonyítja, hogy a védjegy alkalmas a 
fogyasztók megtévesztésére különösen az 
áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége 
vagy földrajzi származása tekintetében;

Or. en

Módosítás 18
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jogbiztonság és az egyértelműség 
biztosítása érdekében tisztázni kell, hogy 
nemcsak hasonlóság esetén, hanem azonos 
megjelölés azonos árukra és 
szolgáltatásokra történő alkalmazása esetén 

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

is csak akkor és csak olyan mértékig 
nyújtható oltalom az európai védjegynek, 
amilyen mértékig az európai védjegy fő 
funkciója sérül.

Or. en

Módosítás 19
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A védjegy fő funkciója, hogy 
garantálja a fogyasztó vagy a 
végfelhasználó részére a termék eredetét, 
lehetővé téve számukra, hogy az 
összetévesztés lehetősége nélkül 
megkülönböztethessék azokat más eredetű 
terméktől vagy termékektől;

Or. en

Módosítás 20
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A véleménynyilvánítási szabadság 
alapvető jogának garantálása érdekében 
annak megállapítása során, hogy a 
védjegy fő funkciója sérül-e, e 
rendelkezést az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 11. cikkének és az emberi jogok 
európai egyezménye (EJEE) 10. cikkének 
fényében kell értelmezni.
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Or. en

Módosítás 21
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A védjegy által biztosított 
kizárólagos jogok nem jogosíthatják fel a 
tulajdonost olyan jelek vagy jelzések 
használatának tiltására, amelyek célja, 
hogy a fogyasztók összehasonlításokat 
tehessenek, véleményt nyilváníthassanak, 
vagy amennyiben a jelzést nem 
kereskedelmi célra használják.

Or. en

Módosítás 22
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Annak érdekében, hogy biztosítsa a 
vitarendezés hatékony és eredményes 
módszerét, a 207/2009/EK rendeletben 
rögzített nyelvi szabályozással való 
összhangot, az egyszerű kérdésekben való 
gyors határozathozatalt, valamint a 
fellebbezési tanács hatékony és 
eredményes szervezését, továbbá az 
Ügynökség által kivetendő díjak megfelelő 
és realisztikus szintjének a 207/2009/EK 
rendeletben rögzített költségvetési elvek 
tiszteletben tartása melletti biztosítására a 
Bizottság részére felhatalmazást kell adni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

(45) Annak érdekében, hogy biztosítsa a 
vitarendezés hatékony és eredményes 
módszerét, a 207/2009/EK rendeletben 
rögzített nyelvi szabályozással való 
összhangot, az egyszerű kérdésekben való 
gyors határozathozatalt, valamint a 
fellebbezési tanács hatékony és 
eredményes szervezését, továbbá az 
Ügynökség által kivetendő díjak megfelelő 
és realisztikus szintjének a 207/2009/EK 
rendeletben rögzített költségvetési elvek 
tiszteletben tartása melletti biztosítására a 
Bizottság részére felhatalmazást kell adni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokat fogadjon el a következők 
részletes meghatározásáról: az Ügynökség 
előtt folyó eljárásokban használandó 
nyelvek, azok az esetek, amikor a 
felszólalási vagy törlési határozatokat 
egyetlen tag hozza meg, a fellebbezési 
tanács szervezetének részletei, az 
Ügynökségnek fizetendő díjak összege és 
azok megfizetésének részletei.

aktusokat fogadjon el a következők 
részletes meghatározásáról: az Ügynökség 
által alkalmazandó, nyelvhasználatra 
vonatkozó szabályok, azok az esetek, 
amikor a felszólalási vagy törlési 
határozatokat egyetlen tag hozza meg, a 
fellebbezési tanács szervezetének részletei, 
az Ügynökségnek fizetendő díjak összege 
és azok megfizetésének részletei.

Or. es

Módosítás 23
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
207/2009/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a megjelölés azonos az európai védjeggyel, 
és azt olyan árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, 
amelyek azonosak azokkal, amelyekkel 
kapcsolatban az európai védjegyet 
lajstromba vették, és amennyiben ez a 
használat érinti vagy érintheti az európai 
védjegy azon funkcióját, hogy garantálja a 
fogyasztók részére az áruk, illetve 
szolgáltatások eredetét;

a megjelölés azonos az európai védjeggyel, 
és azt olyan árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, 
amelyek azonosak azokkal, amelyekkel 
kapcsolatban az európai védjegyet 
lajstromba vették, és amennyiben ez a 
használat érinti vagy érintheti az európai 
védjegy azon funkcióját, hogy garantálja a 
fogyasztók részére az áruk, illetve 
szolgáltatások eredetét, lehetővé téve 
számukra, hogy az összetévesztés 
lehetősége nélkül megkülönböztethessék 
azokat más eredetű terméktől vagy 
termékektől;

Or. en

Módosítás 24
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
 207/2009/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés



PE519.751v01-00 8/25 AM\1004420HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai védjegy jogosultja emellett 
felléphet a (3) bekezdés c) pontjában 
említett árubehozatal megakadályozására, 
amennyiben csak az áruk feladója jár el 
kereskedelmi céllal.

törölve

Or. en

Módosítás 25
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
207/2009/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai védjegy jogosultja emellett 
felléphet a (3) bekezdés c) pontjában 
említett árubehozatal megakadályozására, 
amennyiben csak az áruk feladója jár el
kereskedelmi céllal.

Az európai védjegy jogosultjának emellett 
jogában áll a nemzeti hatóságok 
segítségével megakadályozni a (3) 
bekezdés c) pontjában említett 
árubehozatalt vagy az áruk a (3) bekezdés 
b) pontja szerinti felkínálását, amennyiben 
az áruk feladója, a közvetítő, az ügynök 
vagy az online értékesítő kereskedelmi 
céllal jár el.

Or. pt

Módosítás 26
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
 207/2009/EK rendelet
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai védjegy jogosultja emellett törölve
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bárkivel szemben felléphet, aki gazdasági 
tevékenység körében az Unió 
vámterületére hoz be árukat azok szabad 
forgalomba bocsátása nélkül, amennyiben 
ezek az áruk, csomagolásukat is beleértve, 
harmadik országokból érkeznek és 
engedély nélkül viselnek az ilyen áruk 
tekintetében lajstromozott európai 
védjeggyel azonos, vagy lényegi jellemzőit 
tekintve attól meg nem különböztethető 
védjegyet.”

Or. en

Módosítás 27
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
207/2009/EK rendelet
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai védjegy jogosultja emellett 
bárkivel szemben felléphet, aki gazdasági 
tevékenység körében az Unió 
vámterületére hoz be árukat azok szabad 
forgalomba bocsátása nélkül, amennyiben 
ezek az áruk, csomagolásukat is beleértve,
harmadik országokból érkeznek és 
engedély nélkül viselnek az ilyen áruk 
tekintetében lajstromozott európai 
védjeggyel azonos, vagy lényegi jellemzőit 
tekintve attól meg nem különböztethető 
védjegyet.

Az európai védjegy jogosultja emellett 
bárkivel szemben felléphet, aki az Unió 
vámterületére az adott európai védjegyet 
sértő árukat hoz be, amennyiben ezek az 
áruk, csomagolásukat is beleértve:

a) harmadik országokból érkeznek és 
engedély nélkül viselnek az ilyen áruk 
tekintetében lajstromozott európai 
védjeggyel azonos, vagy lényegi jellemzőit 
tekintve attól meg nem különböztethető 
védjegyet;
b) kereskedelmi célokat szolgálnak 
anélkül, hogy az említett területen szabad 
forgalomba bocsátották volna azokat.
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Ha az első albekezdésben említett árukat 
vámtranzit keretében szállítják az Unió 
vámterületére és ott ennek keretében 
mozgatják, és ha ezeket az árukat olyan 
harmadik országba kívánják szállítani, 
amelyben a védjegyet nem lajstromozták, 
az importőr feladata annak bizonyítása, 
hogy a szóban forgó áruk rendeltetési 
helye valóban e harmadik ország 
fogyasztói piaca.

Or. fr

Indokolás

A hamisított és csempészáruk kereskedelmi hálózata a jogszerű nemzetközi kereskedelmi
hálózatokat igyekszik másolni. Mivel a vámokmányok, különösen az áruk eredetére és 
rendeltetési helyére vonatkozó okmányok hamisítását egyes bűnözői hálózatok viszonylag 
könnyen megoldják, ezért a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak szükségesnek érzi, 
hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kereskedelmi áruforgalom ellenőrzése elengedhetetlen 
a belső piac, illetve a fogyasztók jogainak, egészségének és biztonságának védelme érdekében.

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
207/2009/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés csak akkor 
alkalmazandó, ha a harmadik felek általi 
használat az üzleti tisztesség 
követelményeivel összhangban történik.

Ez a bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha 
a harmadik felek általi használat az üzleti 
tisztesség követelményeivel összhangban 
történik.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak pontosítása, hogy a tisztességes használat követelménye nemcsak az 
a) pontra, hanem az a), b) és c) pontra egyaránt vonatkozik.

Módosítás 29
Pier Antonio Panzeri
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
207/2009/EK rendelet
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védjegyoltalom alapján a jogosult nem 
tilthat el mást attól, hogy a védjegyet –
alapos okkal – a következőkkel 
összefüggésben használja:
a) hirdetés vagy reklám, amely lehetővé 
teszi a fogyasztók számára az áruk vagy 
szolgáltatások összehasonlítását; vagy 
b) a védjegyjogosult vagy a 
védjegytulajdonos árui vagy szolgáltatásai 
azonosítása és parodizálása, kritizálása, 
illetve az ezekkel kapcsolatos észrevételek 
közlése; vagy
c) a védjegy bármely nem kereskedelmi 
használata.

Or. en

Módosítás 30
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
207/2009/EK rendelet
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet egyetlen rendelkezése sem 
korlátozza a személyek, köztük a jogi 
személyek arra vonatkozó jogát, hogy az 
általuk választott eszközök vagy média 
útján nyilvánosan kifejtsék 
álláspontjukat, feltéve, hogy nem sértik a 
9. cikkben biztosított jogokat.
Ennek körébe többek között a politikai 
vagy társadalmi fejtegetés, a tanítás, a 
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tudományos kutatás, az újságírás, a 
művészi kifejezés, a személyes közlés, a 
kritika vagy a recenzió, a termékek vagy 
szolgáltatások összehasonlítása, a 
karikatúra, a paródia vagy az utánzás 
céljából történő véleménynyilvánítás is 
beletartozik.

Or. en

Módosítás 31
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
207/2009/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A 13. cikk (1) bekezdésében az „a 
Közösségben” kifejezés helyébe az „az 
Európai Gazdasági Térségben” kifejezés 
lép.

15. Az 13. cikk (1) bekezdésében az „a 
Közösségben” szövegrészt el kell hagyni.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogi helyzet értelmében a védjegyhez fűződő jogok kimerítése az Európai 
Közösségre korlátozódik. A módosítással bevezetett „nemzetközi” szintű kimerítés célja, hogy 
az európai fogyasztókat védje a kétlépcsős árpolitikától, mivel e téren továbbra is jelentős 
akadályok állnak fenn a belső piacon.

Módosítás 32
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
 207/2009/EK rendelet
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 15. cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
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szöveg lép:
Ha a jogosult a lajstromozástól számított 
öt éven belül nem kezdte meg a közösségi 
védjegy tényleges használatát egy 
tagállamban vagy annak egy részében az 
árujegyzékben szereplő árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha 
az ilyen használatot öt éven át 
megszakítás nélkül elmulasztotta, a 
közösségi védjegyoltalomra alkalmazni 
kell az e rendeletben meghatározott 
jogkövetkezményeket, kivéve, ha a 
jogosult a használat elmaradását 
kellőképpen igazolja.

Or. en

Indokolás

„A Közösségben” kifejezés helyett az „egy tagállamban vagy annak egy részében” kifejezést 
javasolt használni. Amennyiben a használat „tényleges”, a védjegyoltalomnak az uniós 
védjegy használatának elmulasztása címén történő megszüntetésére irányuló követelés 
kivédéséhez elegendőnek kell lennie, ha a használat egyetlen tagállamra vagy annak egy 
részére korlátozódik.

Módosítás 33
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont
207/2009/EK rendelet
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai védjegybejelentés bejelentési 
napja az a nap, amelyen a bejelentő által az 
Ügynökségnél benyújtott iratok 
tartalmazzák a 26. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott adatokat, feltéve, hogy 
megfizették a bejelentési díjat, azaz a 
fizetési megbízást legkésőbb ezen a napon 
kiadták.”

Az európai védjegybejelentés bejelentési 
napja az a nap, amelyen a bejelentő által az 
Ügynökségnél benyújtott iratok 
tartalmazzák a 26. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott adatokat, feltéve, hogy a 
fent említett iratok benyújtásától számított 
egy hónapon belül megfizették a 
bejelentési díjat.”

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi egy hónapos türelmi időt meg kell tartani azért, hogy a bejelentők anélkül 
visszavonhassák és újra benyújthassák a bejelentéseket, hogy kétszer is meg kellene fizetniük 
a díjat. Ez különösen a kkv-k számára fontos, amelyek esetében a hibás bejelentések 
benyújtása valószínűbb, és amelyek számára a kétszeres díjfizetési kötelezettség különösen 
megterhelő lenne.

Módosítás 34
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
207/2009/EK rendelet
28 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon európai védjegyek jogosultjai, 
amelyekre vonatkozóan a bejelentést 2012. 
június 22. előtt tették meg, és amelyeket 
csupán valamely nizzai osztály teljes 
fejezete tekintetében vettek lajstromba, 
nyilatkozhatnak, hogy szándékuk a 
bejelentési napon az volt, hogy az adott 
osztály fejezetének konkrét jelentése által 
lefedett áruk és szolgáltatások körén túli 
árukra és szolgáltatásokra kérjenek 
oltalmat, feltéve, hogy az így megnevezett 
áruk és szolgáltatások szerepelnek a nizzai 
osztályozásnak a bejelentés napján 
érvényben lévő kiadásának adott osztályra 
vonatkozó betűrendes felsorolásában.

Azon európai védjegyek jogosultjai, 
amelyekre vonatkozóan a bejelentést 2012. 
június 22. előtt tették meg, és amelyeket 
valamely nizzai osztály teljes fejezete 
tekintetében vettek lajstromba, 
nyilatkozhatnak, hogy szándékuk a 
bejelentési napon az volt, hogy az adott 
osztály fejezetének konkrét jelentése által 
lefedett áruk és szolgáltatások körén túli 
árukra és szolgáltatásokra kérjenek 
oltalmat, feltéve, hogy az így megnevezett 
áruk és szolgáltatások szerepelnek a nizzai 
osztályozásnak a bejelentés napján 
érvényben lévő kiadásának adott osztályra 
vonatkozó betűrendes felsorolásában.

Or. en

Indokolás

A fejezetcímek módosítására szolgáló ablak nem vonatkozhat kizárólag a csupán 
fejezetcímekből álló bejelentésekre, hanem azokra is vonatkoznia kell, amelyek egy egész 
fejezetcímet és bizonyos egyéb árukat/szolgáltatásokat is magukban foglalnak.

Módosítás 35
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
207/2009/EK rendelet
28 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilatkozatot e rendelet hatályba 
lépésétől számított 4 hónapon belül kell 
benyújtani az Ügynökséghez, egyértelmű, 
pontos és konkrét megfogalmazásban 
jelezve azokat az árukat és 
szolgáltatásokat, amelyeket a 
fejezetcímben szereplő fogalom konkrét 
jelentése nem fed le egyértelműen, és 
amelyekre a jogosult eredeti szándéka 
kiterjedt. Az Ügynökség megteszi a 
lajstrom ennek megfelelő módosításához 
szükséges intézkedéseket. Ez a lehetőség 
nem sérti a 15. cikknek, a 42. cikk (2) 
bekezdésének, az 51. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának és az 57. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazását.

A nyilatkozatot e rendelet hatályba 
lépésétől számított tizenkét hónapon belül 
kell benyújtani az Ügynökséghez, 
egyértelmű, pontos és konkrét 
megfogalmazásban jelezve azokat az 
árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a 
fejezetcímben szereplő fogalom konkrét 
jelentése nem fed le egyértelműen, és 
amelyekre a jogosult eredeti szándéka 
kiterjedt. Az Ügynökség megteszi a 
lajstrom ennek megfelelő módosításához 
szükséges intézkedéseket. Ez a lehetőség 
nem sérti a 15. cikknek, a 42. cikk (2) 
bekezdésének, az 51. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának és az 57. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A négy hónap nem tűnik elegendő időnek arra, hogy a védjegytulajdonosok megtegyék az 
előírt kiigazításokat, mivel döntést kell hozniuk azon áruk és szolgáltatások pontos új 
megfogalmazásáról, amelyeket a fejezetcímen felül megjelölnek. Különösen a nagyobb 
védjegyportfóliók tulajdonosainak lesz szükségük több időre.

Módosítás 36
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 30 pont
207/2009/EK rendelet
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsőbbségi igényt az európai 
védjegybejelentéssel együtt kell
benyújtani, és tartalmaznia kell a korábbi 

Ha a bejelentő korábbi bejelentésen 
alapuló elsőbbséget igényel, be kell
nyújtania az elsőbbségi nyilatkozatot és a 
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bejelentés időpontját, számát és országát. korábbi bejelentés másolatát. Ha ez utóbbi 
nem az Ügynökség nyelveinek egyikén 
készült, a bejelentőnek be kell nyújtania a 
korábbi bejelentés e nyelvek egyikén 
készült fordítását.

Or. en

Indokolás

A közösségi védjegyről szóló rendelet végrehajtási rendelete szerint az elsőbbségi jog vagy a 
bejelentésben, vagy a bejelentéstől számított két hónapon belül igényelhető. Az elsőbbségi jog 
hatása, hogy – a korábbi jogok meghatározásának szempontjából – a védjegybejelentés 
bejelentési napjának az elsőbbség napja számít. A módosítás célja a 30. cikk jelenlegi
szövegének fenntartása, azaz a két hónapos türelmi idő megtartása.

Módosítás 37
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
207/2009/EK rendelet
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az észrevételt tevő az Ügynökség előtti 
eljárásban nem ügyfél.

törölve

Or. en

Módosítás 38
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 39 a pont (új)
207/2009/EK rendelet
41 cikk – 5 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. A 41. cikk a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki:
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(5) A védjegy lajstromozása ellen bármely 
természetes vagy jogi személy, valamint a 
gyártókat, a termelőket, a szolgáltatókat, a 
kereskedőket vagy a fogyasztókat 
képviselő bármely olyan csoport vagy
szerv felszólalhat, amely bizonyítja, hogy a 
védjegy alkalmas a fogyasztók 
megtévesztésére különösen az áru, illetve 
a szolgáltatás fajtája, minősége vagy 
földrajzi származása tekintetében;

Or. en

Módosítás 39
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 40 a pont (új)
207/2009/EK rendelet
42 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. A 42. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
Az Ügynökség, ha ezt helyénvalónak ítéli, 
a feleket – lehetőség szerint a felszólalási 
eljárás hivatalos megindítása előtt –
egyezség megkötésére hívhatja fel. A 
felhívásban az Ügynökség tájékoztatást 
nyújt a rendelkezésre álló közvetítési 
eljárásról és a szakosodott közvetítő 
szervekről, az Ügynökség által akkreditált 
külső közvetítők által nyújtott 
szolgáltatásokat is beleértve. 
Ha a felszólalási eljárás alatt a felek 
egyezségkötésről döntenek, az Ügynökség 
mindkét fél számára ésszerű idővel 
meghosszabbítja a határidőt, hogy 
lezárhassák a közvetítési eljárást.

Or. en



PE519.751v01-00 18/25 AM\1004420HU.doc

HU

Indokolás

A 42. cikk (4) bekezdésének jelenlegi szövege: „A hivatal, ha ezt helyénvalónak ítéli, a feleket 
egyezség megkötésre hívhatja fel.” A BPHH által nyújtott közvetítési szolgáltatások a 
fellebbezési eljárásra korlátozódnak, és kizárólag a BPHH munkatársai járhatnak el 
közvetítőként. Az eddig lefolytatott közvetítések száma igen csekély. A közvetítés vonzerejének 
fokozása érdekében arra kell ösztönözni a feleket, hogy a közvetítést már egy korábbi 
szakaszban vegyék igénybe. A feleket ezenkívül külső közvetítők választására is fel kellene 
jogosítani.

Módosítás 40
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 50 a pont (új)
207/2009/EK rendelet
57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. Az 57. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
Az Ügynökség, ha ezt helyénvalónak ítéli, 
a feleket – lehetőség szerint a törlési 
eljárás hivatalos megindítása előtt –
egyezség megkötésére hívhatja fel. A 
felhívásban az Ügynökség tájékoztatást 
nyújt a rendelkezésre álló közvetítési 
eljárásról és a szakosodott közvetítő 
szervekről, az Ügynökség által akkreditált 
külső közvetítők által nyújtott 
szolgáltatásokat is beleértve.
Ha a felszólalási eljárás alatt a felek 
egyezségkötésről döntenek, az Ügynökség 
mindkét fél számára ésszerű idővel 
meghosszabbítja a határidőt, hogy 
lezárhassák a közvetítési eljárást.

Or. en

Indokolás

A 57. cikk (4) bekezdésének jelenlegi szövege: „A hivatal, ha ezt helyénvalónak ítéli, a feleket 
egyezség megkötésre hívhatja fel.” A BPHH által nyújtott közvetítési szolgáltatások a 
fellebbezési eljárásra korlátozódnak, és kizárólag a BPHH munkatársai járhatnak el 
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közvetítőként. Az eddig lefolytatott közvetítések száma igen csekély. A közvetítés vonzerejének 
fokozása érdekében arra kell ösztönözni a feleket, hogy a közvetítést már egy korábbi 
szakaszban vegyék igénybe. A feleket fel kellene jogosítani külső közvetítők választására.

Módosítás 41
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 98 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 1 a szakasz – 123 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség meghatározza, kidolgozza 
és koordinálja az (1) bekezdésben említett 
területekkel összefüggő uniós érdekű közös 
projekteket. A projektek meghatározása 
tartalmazza az egyes résztvevő tagállami 
iparjogvédelmi hivatalok, illetve a Benelux 
Szellemitulajdon-védelmi Hivatal konkrét 
kötelezettségeit és feladatait.

Az Ügynökség a tagállamok hatóságaival 
együttműködésben meghatározza, 
kidolgozza és koordinálja az (1) 
bekezdésben említett területekkel 
összefüggő uniós érdekű közös projekteket. 
A projektek meghatározása tartalmazza az 
egyes résztvevő tagállami iparjogvédelmi 
hivatalok, illetve a Benelux 
Szellemitulajdon-védelmi Hivatal konkrét 
kötelezettségeit és feladatait.

Or. pl

Módosítás 42
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 2 szakasz – 124 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az ügyvezető igazgató által benyújtott 
terv alapján az igazgatótanács a 128. cikk 
(4) bekezdése o) pontjának megfelelően 
jóváhagyja a közvetítési és 
választottbíráskodási szabályzatot, 
valamint az e célra létrehozott központ 
működésére vonatkozó szabályokat.
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Or. pt

Módosítás 43
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 3 szakasz – 128 cikk – 4 bekezdés – o a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) előkészíti a közvetítési tervet és a 
választottbíráskodási szabályzatot, 
valamint az e célra létrehozott központ 
működésére vonatkozó szabályokat, és 
elfogadás céljából az igazgatótanács elé 
terjeszti azokat.

Or. pt

Módosítás 44
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 3 szakasz – 129 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárás keretében a Bizottság 
által javasolt jelöltek listájáról az 
igazgatótanács nevezi ki. Kinevezése előtt 
az igazgatótanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető az Európai Parlament valamely 
illetékes bizottsága előtti meghallgatásra, 
és az illetékes bizottság tagjai által feltett 
kérdések megválaszolására. Az ügyvezető 
igazgató szerződésének megkötése céljából 
az Ügynökséget az igazgatótanács elnöke 
képviseli.

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárás keretében az 
igazgatótanács nevezi ki. Kinevezése előtt 
az igazgatótanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető az Európai Parlament valamely 
illetékes bizottsága előtti meghallgatásra, 
és az illetékes bizottság tagjai által feltett 
kérdések megválaszolására. Az ügyvezető 
igazgató szerződésének megkötése céljából 
az Ügynökséget az igazgatótanács elnöke 
képviseli.
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Módosítás 45
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 3 szakasz – 129 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárás keretében a Bizottság 
által javasolt jelöltek listájáról az 
igazgatótanács nevezi ki. Kinevezése előtt 
az igazgatótanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető az Európai Parlament valamely 
illetékes bizottsága előtti meghallgatásra, 
és az illetékes bizottság tagjai által feltett 
kérdések megválaszolására. Az ügyvezető 
igazgató szerződésének megkötése céljából 
az Ügynökséget az igazgatótanács elnöke 
képviseli.

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárás keretében a
kiválasztásért felelős – a tagállamok két 
képviselőjéből, valamint a Bizottság és az 
Európai Parlament képviselőiből álló –
bizottság által javasolt, legalább három
jelöltet tartalmazó listáról az 
igazgatótanács nevezi ki. Kinevezése előtt 
az igazgatótanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető az Európai Parlament valamely 
illetékes bizottsága előtti meghallgatásra, 
és az illetékes bizottság tagjai által feltett 
kérdések megválaszolására. Az ügyvezető 
igazgató szerződésének megkötése céljából 
az Ügynökséget az igazgatótanács elnöke 
képviseli.

Or. pt

Módosítás 46
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 3 szakasz – 129 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgató kizárólag az 
Európai Bizottság javaslata alapján eljáró
igazgatótanács határozata alapján menthető 

Az ügyvezető igazgató kizárólag az 
igazgatótanács határozata alapján menthető 
fel.
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fel.

Or. pl

Módosítás 47
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 3 szakasz – 129 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgató kizárólag az 
Európai Bizottság javaslata alapján eljáró
igazgatótanács határozata alapján menthető 
fel.

Az ügyvezető igazgató kizárólag az 
Európai Bizottság vagy az Európai 
Parlament javaslata alapján eljárva, az
igazgatótanács – a tagok legalább 
kétharmados többségével meghozott –
határozata alapján menthető fel.

Or. pt

Módosítás 48
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 3 szakasz – 129 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. 
Ezen időszak végéig a Bizottság értékelést 
készít, amelyben figyelembe veszi az 
ügyvezető igazgató teljesítményének 
értékelését, valamint az Ügynökség előtt 
álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt 
évre szól. Az ügyvezető igazgató hivatali 
idejét az igazgatótanács egyetlen 
alkalommal öt évre vagy – amennyiben az 
az új hivatali idő alatt bekövetkezik – a 
nyugdíjkorhatár eléréséig 
meghosszabbíthatja.

Or. pt
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Módosítás 49
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 99 pont
207/2009/EK rendelet
XII cím – 3 szakasz – 129 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az igazgatótanács a (3) bekezdésben 
említett értékelést figyelembe vevő 
bizottsági javaslat alapján eljárva egyszer, 
legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az 
ügyvezető igazgató hivatali idejét.

törölve

Or. pt

Módosítás 50
Regina Bastos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 106 a pont (új)
207/2009/EK rendelet
137 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védjegyekkel és formatervezési 
mintákkal foglalkozó választottbírósági és 
közvetítői központ
(1) Az Ügynökségen belül létrejön egy 
védjegyekkel és formatervezési mintákkal 
foglalkozó választottbírósági és közvetítői 
központ (a továbbiakban: „központ”).
(2) A központ e rendelettel és a közösségi 
formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK 
rendelettel összhangban eszközöket bocsát 
rendelkezésre a védjegyekkel és 
formatervezési mintákkal kapcsolatos, két 
vagy több fél részvételével zajló jogviták 
közvetítésére és választottbírósági 
eljárására.
(3) Az ügyvezető igazgató által benyújtott 
terv alapján az igazgatótanács a 128. cikk 
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(4) bekezdése o) pontjának megfelelően 
jóváhagyja a közvetítési és 
választottbíráskodási szabályzatot, 
valamint a központ működésére vonatkozó 
szabályokat.
(4) A kifogással, törléssel vagy a felek 
közötti fellebbezési eljárással kapcsolatos 
jogviták esetén az érintett felek kölcsönös 
egyetértés alapján bármely szakaszban 
kérhetik az eljárás felfüggesztését 
közvetítési vagy választottbírósági eljárás 
megkezdése érdekében.
(5) Az Ügynökség és annak fellebbezési 
tanácsai, amennyiben azt célszerűnek 
ítélik, megvitathatják a felekkel a 
megegyezés lehetőségét, amely a központ 
által biztosított eszközök felhasználásával
közvetítés vagy választottbírósági eljárás 
útján is elérhető.
(6) A központ összeállítja azon közvetítők 
és választottbírók jegyzékét, akik 
segíthetik a feleket a jogviták 
rendezésében.
(7) Az elbírálók, a hivatal részlegének 
tagjai vagy a fellebbezési tanácsok tagjai 
nem vehetnek részt az üggyel kapcsolatos 
közvetítésben vagy választottbírósági 
eljárásban, amennyiben:
a) előzetesen részt vettek a közvetítésben 
vagy választottbíráskodásban érintett 
eljárásokban;
b) ezekben bármilyen személyes 
érdekeltséggel rendelkeznek;
c) korábban valamelyik fél képviselőiként 
szerepeltek.
(8) A valamely választottbírósági vagy 
közvetítési csoport tagjaként 
döntéshozatalra felkért személyek nem 
vehetnek részt a közvetítéshez vagy 
választottbírósági eljáráshoz vezető ügy 
kifogási, törlési vagy fellebbezési 
eljárásában.
(9) A központ eszközeinek – többek között 
közvetítés – alkalmazásával elért minden 
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megegyezés érvényesíthető az Ügynökség
előtt, illetve minden tagállamban az 
érvényesítés által érintett tagállam 
jogszabályai által létrehozott érvényesítési 
eljárások sérelme nélkül.

Or. pt

Módosítás 51
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 110 pont
207/2009/EK rendelet
144 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett díjak összegét 
úgy kell megállapítani, hogy a belőlük 
származó bevétel elvben elegendő legyen 
az Ügynökség költségvetési egyensúlyának 
biztosításához, számottevő többletbevétel 
felhalmozódása nélkül. A 139. cikk (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság 
felülvizsgálja a díjak mértékét, ha 
ismétlődően számottevő többletbevétel 
keletkezik. Amennyiben a felülvizsgálat
nem eredményezi a díjak mértékének 
olyan jellegű csökkentését vagy 
módosítását, amellyel elejét lehet venni a 
számottevő többletbevételek további 
felhalmozódásának, a felülvizsgálat után 
felhalmozódó bevételeket át kell 
csoportosítani az Unió költségvetésébe.

Az (1) bekezdésben említett díjak összegét 
úgy kell megállapítani, hogy a belőlük 
származó bevétel elvben elegendő legyen 
az Ügynökség költségvetési egyensúlyának 
biztosításához, számottevő többletbevétel 
felhalmozódása nélkül. A 139. cikk (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság 
csökkentheti a díjak mértékét, ha 
ismétlődően számottevő többletbevétel 
keletkezik. Ha a felülvizsgálat ellenére 
számottevő többletbevétel halmozódik fel, 
azt az Unióban a szellemi tulajdonjogok
védelme összehangolásának, 
konvergenciájának és kiválóságának 
előmozdítására használják fel.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot csak a díjak – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal történő – csökkentésére 
kellene felhatalmazni, mivel ez kedvező lenne a bejelentők számára. Számottevő többletbevétel 
esetén sem kellene ezt kötelezően előírni a Bizottság számára. A díjak növelését kizárólag az 
alapvető jogi aktus felülvizsgálatával kellene lehetővé tenni. Minden számottevő 
többletbevételt vissza kell forgatni a szellemi tulajdon európai rendszerébe, amelynek a 
BPHH fontos részét alkotja.


