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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

A közösségi védjegy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 118. cikkének
(1) bekezdése alapján létrehozott, szellemi tulajdon feletti oltalmi jogcím. Az Európai
Bizottság által végrehajtott hatásvizsgálat rávilágított arra, hogy a közösségi védjegyrendszer 
javítása és ésszerűsítése érdekében a rendelet egyes részeit módosítani kell.

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.

Ami a rendelet felülvizsgálatát illeti, a Bizottság nem egy új rendszerre, hanem a meglévő 
rendelkezések célirányos korszerűsítésére tesz javaslatot. A következőkről van szó:

 az alkalmazott terminológia hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez és a 
rendelkezések hozzáigazítása a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítéshez;

 a közösségi védjegyekkel kapcsolatos bejelentési és lajstromozási eljárások 
ésszerűsítése,

 néhány jogi kérdés tisztázása,
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 a BPHH és a tagállami hivatalok közötti együttműködés megszervezése, valamint

 az EUMSZ a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikkével való 
összhang megteremtése.

A belső piaccal összefüggő szempontok

A közösségi és a nemzeti 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,

 a közösségi védjegybejelentések csak az Ügynökségnél történő benyújtására 
vonatkozó lehetőség megszüntetése,

 az európai védjegyoltalom tárgyát képező megjelölés meghatározása,

 az áruk és szolgáltatások megnevezésére és osztályozására vonatkozó határidők,

 az Ügynökség feladatai,
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 az igazgatótanács összetétele, valamint

 a díjak.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. xm

Indokolás

Az említett árubehozatal megakadályozásához a nemzeti hatóságok segítségére van szükség.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A védjegybitorló áruk belépésének 
hatékonyabb megakadályozása érdekében 

(19) 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

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Tekintettel a tagállamok központi 
iparjogvédelmi hivatalaihoz (a 
továbbiakban: a tagállamok hivatalai) 
benyújtott európai védjegybejelentések 
fokozatosan csökkenő és elhanyagolható 
számára, a továbbiakban európai 
védjegybejelentés benyújtása csak az 
Ügynökségnél lesz engedélyezett.

törölve

Or. xm

Indokolás

Mivel a cél a személyek és a vállalkozások életének megkönnyítése, a védjegyek európai 
lajstromozásának valamennyi lehetőségét fenn kell tartani, ezért továbbra is lehetővé kell 
tenni, hogy az eljárást az Ügynökség közvetítőiként működő tagállami intézményeknél 
bonyolítsák le.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 pont 
207/2009/EK rendelet
4 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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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.

(5) Az európai védjegy jogosultja emellett, 
a nemzeti hatóságok segítségével, 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. xm
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Indokolás

Az említett árubehozatal megakadályozásához a nemzeti hatóságok segítségére van szükség.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
25 pont
207/2009/EK rendelet
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai védjegybejelentést az 
Ügynökséghez kell benyújtani.

Az európai védjegybejelentést az 
Ügynökséghez és a hivatalhoz kell 
benyújtani.

Or. xm

Indokolás

Mivel a cél a személyek és a vállalkozások életének megkönnyítése, a védjegyek európai 
lajstromozásának valamennyi lehetőségét fenn kell tartani, ezért továbbra is lehetővé kell 
tenni, hogy az eljárást az Ügynökség közvetítőiként működő tagállami intézményeknél 
bonyolítsák le.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
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 vagy a hivatalnál 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.

Or. xm
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Indokolás

Az európai védjegybejelentés bejelentési napja az a nap, amelyen a bejelentő a 26. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó iratokat benyújtja az Ügynökséghez vagy a 
tagállami iparjogvédelmi hivatalhoz.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
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 a módosítások vagy a 
megújítás bejegyzésekor 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. xm

Indokolás

Aki a lajstromozást 2012. június 22. előtt hajtotta végre, minden akkori jogi előírásnak eleget 
tett. Az újabb és bonyolult eljárások elkerülése érdekében ezt az eljárást a lajstromba vett 
védjegy valamilyen módosítása alkalmával, vagy a védjegy megújításának bejelentésekor kell 
végrehajtani.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
98 pont
207/2009/EK rendelet
123 b cikk – 1 bekezdés – da pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az 1151/2012/EU rendelet által 
létrehozott oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések, oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések és hagyományos 
különleges termékek rendszereinek 
igazgatása és előmozdítása;

Or. xm

Indokolás

A szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok egyre intenzívebb európai szintű harmonizációja 
idején ésszerűnek tűnik, hogy valamennyi terméket ugyanazon jogszabályok védelme alá 
helyezzük, biztosítva ezzel a jogi koherenciát.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
98 pont
207/2009/EK rendelet
123 b cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az Európai Parlament és a Tanács 
1234/2007/EK rendelete és 110/2008/EK 
rendelete által létrehozott oltalom alatt 
álló földrajzi jelzések igazgatása és 
előmozdítása;

Or. xm

Indokolás

A szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok egyre intenzívebb európai szintű harmonizációja 
idején ésszerűnek tűnik, hogy valamennyi terméket ugyanazon jogszabályok védelme alá 
helyezzük, biztosítva ezzel a jogi koherenciát. 
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
98 pont
207/2009/EK rendelet
123 b cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 118. cikke szerint létrehozott 
egyéb európai szellemitulajdon-jogok 
igazgatása és előmozdítása.

Or. xm

Indokolás

A szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok egyre intenzívebb európai szintű harmonizációja 
idején ésszerűnek tűnik, hogy valamennyi terméket ugyanazon jogszabályok védelme alá 
helyezzük, biztosítva ezzel a jogi koherenciát.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
98 pont
207/2009/EK rendelet
123 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felek közötti peren kívüli egyezség
elősegítése érdekében az Ügynökség 
önkéntes közvetítői szolgáltatást nyújthat.

(3) Az alternatív vitarendezési 
eljárásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítése és a peren kívüli 
egyezségek elősegítése érdekében az 
Ügynökség online és offline önkéntes 
közvetítői szolgáltatást nyújthat a polgári 
és kereskedelmi ügyekben végzett 
közvetítés egyes szempontjairól szóló, 
2008. május 21-i 2008/52/EK európai 
parlament és tanácsi irányelv alapján1.

_____________
1 HL L 136., 2008.5.24., 3. o.
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Indokolás

E közvetítés fontos szerepet tölt be, mivel kiküszöböli a bírósági eljárások magas költségeit, 
valamint biztosítja a jogviták gyorsabb megoldását.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-
egy képviselőjéből és a Bizottság két
képviselőjéből, valamint azok 
helyetteseiből áll.

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-
egy képviselőjéből, a Bizottság egy
képviselőjéből, az Európai Parlament egy 
képviselőjéből, valamint azok 
helyetteseiből áll.

Or. xm

Indokolás

Az igazgatótanácsnak paritásos összetételűnek kell lennie, azaz a tagállamok egy-egy 
képviselőjéből, az Európai Bizottság egy képviselőjéből és az Európai Parlament egy 
képviselőjéből kell állnia annak érdekében, hogy létrejöjjön az intézmények közötti egyensúly, 
és az EP hatékonyan részt vehessen a Hivatal irányításának ellenőrzésében.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 

(2) 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 csökkenti a díjak mértékét, ha 
ismétlődően számottevő többletbevétel 
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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.

keletkezik. A felülvizsgálat ellenére 
felhalmozódott számottevő többletbevételt 
– adott esetben – az európai 
védjegyrendszer előmozdítására és 
tökéletesítésére kell fordítani.

Or. xm

Indokolás

Mivel a többletbevétel a bejelentők által a védjegylajstromozás és a védjegyek megújítása 
során befizetett díjakból származik, ezt az összeget az Európai Unió védjegyrendszerének 
tökéletesítésére kell fordítani.


