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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unióban a védjegyek lajstromozása történhet nemzeti szinten, a tagállamok 
iparjogvédelmi hivatalainál (a tagállamok védjegyekre vonatkozó jogszabályait részben 
összehangolta a 2008/95/EK irányelvvel egységes szerkezetbe foglalt, 1988. december 21-i 
89/104/EGK tanácsi irányelv), vagy uniós szinten, közösségi védjegyként (a 207/2009/EK 
rendelet által egységes szerkezetbe foglalt, a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 
40/94/EK tanácsi rendelet alapján). A rendelet létrehozta továbbá a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatalt (BPHH), amely a közösségi védjegyek lajstromozásáért és 
kezeléséért felelős. A védjegyekkel kapcsolatos e vívmány nem ment keresztül nagyobb 
módosításon, viszont a vállalati környezet jelentősen átalakult.

A javaslat célja

Mivel az irányelv az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén alapul – amely 
előírja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó 
azon intézkedések elfogadását, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése –, 
foglalkozik a nemzeti védjegyrendszerekkel, amelyek továbbra is szükségesek azon vállalatok 
számára, amelyek nem tartanak igényt uniós szintű védjegyoltalomra.

Az Európai Bizottság által végrehajtott hatásvizsgálat rávilágított arra, hogy a nemzeti 
eljárások bizonyos elemeit harmonizálni kell, és elő kell írni egy a tagállami hivatalok és a 
BPHH közötti együttműködési rendszert.

Az Európai Bizottság által 2013. március 27-én javasolt felülvizsgálat általános célkitűzései a 
következők: 

 az európai védjegyrendszer korszerűsítése,

 a fennálló szabályozási keret rendelkezései közötti eltérések korlátozása, valamint

 a védjegyhivatalok közötti együttműködés javítása. 

Lehetővé kell tenni, hogy az uniós vállalkozások fokozzák versenyképességüket, és ennek 
érdekében a következő lépéseket kell tenni:

 a védjegyoltalmi rendszerekhez való hozzáférés javítása (alacsonyabb költségek, 
gyorsabb eljárás és nagyobb fokú kiszámíthatóság),

 a jogbiztonság garantálása a vállalkozások számára, valamint

 az uniós és nemzeti rendszerek párhuzamos fennállásának és egymást kiegészítő
működésének biztosítása.

Az irányelv átdolgozása tekintetében a Bizottság a következőket javasolja:

 a meglévő rendelkezések korszerűsítése és fejlesztése a jogbiztonság növelése, 
valamint a védjegy-jogosultságok alkalmazási kö r é n e k  és korlátozásainak 
egyértelműsítése céljából,
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 a védjegyről szóló nemzeti jogszabályok és eljárások közelítése abból a célból, hogy 
azok összhangba kerüljenek a rendeletben meghatározott közösségi 
védjegyrendszerrel, valamint

 a tagállami hivatalok és a BPHH közötti együttműködés megkönnyítése a gyakorlatok 
konvergenciájának és a közös eszközök kifejlesztésének előmozdítása céljából, ezen 
együttműködés jogalapjának megteremtésével.

A belső piaccal összefüggő szempontok

A közösségi és a tagállami védjegyrendszer a belső piac megfelelő működéséhez szükséges.
A védjegyek a vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak megkülönböztetését szolgálják, 
ügyfeleket vonzanak és növekedést generálnak, ezáltal lehetővé teszik, hogy a vállalkozások 
megőrizzék piaci versenypozíciójukat. A BPHH-hoz benyújtott közösségi 
védjegybejelentések száma folyamatosan növekszik, 2012-ben meghaladta a 107 900-at. Ez a 
növekedés együtt járt azzal, hogy az érdekelt felek egyre növekvő várakozással tekintettek 
egy kiváló minőségű, ésszerűbb, következetesebb, hozzáférhetőbb és a technológia aktuális 
szintjén lévő védjegy-lajstromozási rendszer felé. 

Konkrétabban, az új jogalkotási csomag a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
hatáskörével összefüggő néhány rendelkezést is tartalmaz: 

 egyértelművé teszi, hogy a védjegy tulajdonosa megakadályozhatja védjegyének 
összehasonlító reklámokban történő felhasználását, amennyiben az összehasonlító 
reklám nem teljesíti a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 
12-i 2006/114/EK irányelv 4. cikkében foglalt követelményeket;

 egyértelművé teszi, hogy a hamisított áruk interneten keresztül történő rendelésének és 
értékesítésének visszaszorítása érdekében akkor sem lehet árukat az EU-ba importálni, 
ha csupán a feladó jár el kereskedelmi célból;

 lehetővé teszi, hogy a jogosultak kapjanak felhatalmazást annak megakadályozására, 
hogy harmadik felek harmadik országokból olyan árukat hozzanak be az Unió 
vámterületére (függetlenül attól, hogy szabad forgalomba bocsátották-e őket), 
amelyeken engedély nélkül szerepel az adott áru vonatkozásában lajstromba vett 
védjeggyel lényegében megegyező védjegy.

Az előadó álláspontja

Az előadó általában elégedett az Európai Bizottság javaslatával, és különösen a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság hatáskörével összefüggő néhány rendelkezéssel. A 
jelentéstervezetben benyújtott módosítások a következőkre irányulnak:

 a nemzeti hatóságok a védjegyoltalmi rendszerekben és a hamisítás elleni 
küzdelemben betöltött szerepének megerősítése,

 az európai védjegyoltalom tárgyát képező megjelölés meghatározása,

 a feltétlen kizáró, illetve törlési okok, valamint
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 a Bizottság azon javaslatának megszüntetése, amely szerint az összes hivatalnak csak 
a feltétlen kizáró okok hiányára kell korlátoznia a védjegybejelentés jogosultságának 
hivatalból történő vizsgálatát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A védjegyoltalom megerősítése és a 
hamisítás elleni küzdelem hatékonyabbá 
tétele érdekében a lajstromozott védjegy 
jogosultját fel kell hatalmazni annak 
megakadályozására, hogy harmadik felek 
harmadik országokból olyan árukat 
hozzanak be a tagállam vámterületére 
(anélkül, hogy szabad forgalomba 
bocsátották volna őket), amelyeken 
engedély nélkül szerepel az adott áru 
vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel 
lényegében megegyező védjegy.

(22) A védjegyoltalom megerősítése és a 
hamisítás elleni küzdelem hatékonyabbá 
tétele érdekében a lajstromozott védjegy 
jogosultját fel kell hatalmazni arra, hogy a 
nemzeti hatóságok segítségével 
megakadályozza, hogy harmadik felek 
harmadik országokból olyan árukat 
hozzanak be a tagállam vámterületére 
(anélkül, hogy szabad forgalomba 
bocsátották volna őket), amelyeken 
engedély nélkül szerepel az adott áru 
vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel 
lényegében megegyező védjegy.

Or. xm

Indokolás

Az említett árubehozatal megakadályozásához a nemzeti hatóságok segítségére van szükség.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A védjegybitorló áruk belépésének 
hatékonyabb megakadályozása érdekében, 

(23) A védjegybitorló áruk belépésének 
hatékonyabb megakadályozása érdekében, 
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(mindenekelőtt az interneten keresztüli 
értékesítések összefüggésében) a jogosultat 
fel kell hatalmazni az ilyen áruk Unióba 
történő behozatalának megtiltására, 
amennyiben csak az áruk feladója jár el 
kereskedelmi céllal.

(mindenekelőtt az interneten keresztüli 
értékesítések összefüggésében) a jogosultat 
fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti 
hatóságok segítségével megtiltsa az ilyen 
áruk Unióba történő behozatalát, 
amennyiben csak az áruk feladója jár el 
kereskedelmi céllal.

Or. xm

Indokolás

Az említett árubehozatal megakadályozásához a nemzeti hatóságok segítségére van szükség.

Módosítás 3

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 
végezhessenek.

(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. 
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Or. xm

Indokolás

A viszonylagos kizáró okok hivatalból történő vizsgálatát – arra az esetre, ha a tagállamok 
alkalmazni kívánják azt – fenn kell tartani, tekintettel azokra az előnyökre, amelyeket e 
vizsgálat a védjegybejelentők és különösen a kkv-k számára biztosít. Jelenleg 12 tagállam 
alkalmazza ezt a lehetőséget (Portugália, Bulgária, Ciprus, Észtország, Finnország, 
Görögország, Írország, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Svédország és a Cseh Köztársaság).

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ábrázolása lehetővé teszi az illetékes 
hatóság és a nyilvánosság számára a 
jogosultnak nyújtott oltalom pontos
tárgyának meghatározását.

b) ábrázolása lehetővé teszi az illetékes 
hatóság és a nyilvánosság számára a
jogosultnak nyújtott oltalom tárgyának 
egyértelmű és pontos meghatározását.

Or. xm

Indokolás

A célkitűzés az, hogy az európai védjegyet alkotó elemek ábrázolása egyértelmű és pontos 
legyen. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjai 
alapján a megjelölés nincs kizárva a 
védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem 
törölhető, ha a megjelölés használata révén 
a bejelentés napját megelőzően vagy a 
lajstromozás napja után megszerezte a 
megkülönböztető képességet.

(5) a megjelölés nincs kizárva a 
védjegyoltalomból, ha a megjelölés 
használata révén a lajstromozás napján 
megszerezte a megkülönböztető 
képességet.

Or. xm
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Indokolás

A védjegy megkülönböztető képességének a lajstromozás napján fenn kell állnia.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bármelyik tagállam előírhatja, hogy az 
(5) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha 
a megjelölés a megkülönböztető 
képességet a bejelentés napját követően és 
a lajstromozás napját megelőzően szerezte 
meg.

törölve

Or. xm

Indokolás

A védjegy megkülönböztető képességének a lajstromozás napján fenn kell állnia.

Módosítás 7

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, a 
nemzeti hatóságok segítségével,
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.
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Or. xm

Indokolás

Az említett árubehozatal megakadályozásához a nemzeti hatóságok segítségére van szükség.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttes védjegy bejelentőjének be 
kell nyújtania a használatára vonatkozó 
szabályzatot.

(1) Az együttes védjegy bejelentőjének be 
kell nyújtania a használatára vonatkozó 
szabályzatot a hivatalnak.

Or. xm

Indokolás

A módosítás célja a szabályozás egyértelművé tétele és a bizonytalanság eloszlatása azzal 
kapcsolatban, hogy hova kell benyújtani a szabályzatot.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk

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.

törölve

Or. xm

Indokolás

A viszonylagos kizáró okok hivatalból történő vizsgálatát – arra az esetre, ha a tagállamok 
alkalmazni kívánják azt – fenn kell tartani, tekintettel azokra az előnyökre, amelyeket e 
vizsgálat a védjegybejelentők és különösen a kkv-k számára biztosít. Jelenleg 12 tagállam 
alkalmazza e lehetőséget (Portugália, Bulgária, Ciprus, Észtország, Finnország, 
Görögország, Írország, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Svédország és a Cseh Köztársaság).



PE516.701v01-00 10/10 PA\944235HU.doc

HU


