
AD\1005136HU.doc PE514.611v04-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

2013/0089(COD)

7.10.2013

VÉLEMÉNY
 a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

 a Jogi Bizottság részére

a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

A vélemény előadója: George Sabin Cutaş



PE514.611v04-00 2/9 AD\1005136HU.doc

HU

PA_Legam



AD\1005136HU.doc 3/9 PE514.611v04-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 
2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslat és az 
ugyanazon csomag részét képező kapcsolódó rendelet fő célja az uniós tagállamok védjegy-
lajstromozási rendszereinek összehangolása, valamint az uniós és a nemzeti 
védjegyrendszerek egymás mellett élésének és egymást kiegészítő jellegének biztosítása 
annak érdekében, hogy e rendszerek a költségek és az összetettség csökkenése, működésük 
felgyorsítása, valamint a kiszámíthatóság és a jogbiztonság növelése révén hatékonyabbá 
váljanak a vállalkozások számára. Mindez az innováció és a gazdasági növekedés jelentős 
fokozódását eredményezheti.

A vélemény kizárólag a javaslat kereskedelmi vonatkozású szempontjait – különösen a 
hamisított áruk Unión keresztüli továbbítását és interneten keresztüli értékesítését – állítja 
középpontba. Az előbbivel kapcsolatban a bizottsági javaslat célja a hamisított áruk Unión 
keresztüli továbbításának csökkentése. A vélemény támogatja ezt a kezdeményezést, bár 
egyértelművé teszi, hogy mindez nem befolyásolhatja negatívan az Unió azon jogát, hogy a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) dohai miniszteri konferenciáján 2001. november 14-én 
elfogadott, a TRIPS-megállapodásról és a közegészségügyről szóló nyilatkozatnak 
megfelelően előmozdítsa harmadik országok gyógyszerekhez való hozzáférését. Tudomásul 
kell vennie azonban, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés kérdése elsősorban a 
szabadalmakkal, és csak kisebb részben a védjegyekkel kapcsolatos.

Ami a második kereskedelmi vonatkozású szempontot illeti, a javaslatnak az is célja, hogy 
megakadályozza, hogy a hamisított áruk – különösen az interneten keresztüli értékesítéssel –
belépjenek az Unióba. Ez a probléma az utóbbi években – az internetes értékesítések növekvő 
számának köszönhetően – különösen jelentőssé vált. A vélemény pontosítja azokat a jogi 
eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a védjegyjogosult intézkedéseket tegyen a 
hamisított áruk behozatalának megakadályozására, amennyiben csak az áruk feladója jár el 
kereskedelmi céllal. Tekintettel a probléma jelentőségére és a kockán forgó gazdasági 
érdekekre, helyénvaló a hamisított áruk internetes oldalakon keresztül történő értékesítése 
fölötti tagállami ellenőrzés javítása.

Végül a vélemény rámutat az Unióban a földrajzi jelzések oltalmával kapcsolatos uniós 
vívmányok kiterjesztésének szükségességére, ami például úgy valósulhatna meg, hogy a 
mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken, a boron és a szeszes italokon kívüli egyéb 
termékek földrajzi jelzéseit – egy jövőbeli uniós jogalkotási aktussal – a szabályozás hatálya 
alá vonnák.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós jog egyéb aktusai által a földrajzi 
jelzéseknek biztosított oltalom szintjét 
Unió-szerte egységes és kimerítő módon 
alkalmazzák a feltételen és viszonylagos 
kizáró okok vizsgálata során, ezen 
irányelvnek ugyanazokat a rendelkezéseket 
kell tartalmaznia a földrajzi jelzésekkel 
kapcsolatban, mint amelyek a 
207/2009/EK rendeletben szerepelnek.

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós jog egyéb aktusai által a földrajzi 
jelzéseknek biztosított oltalom szintjét 
Unió-szerte egységes és kimerítő módon 
alkalmazzák a feltétlen és viszonylagos 
kizáró okok vizsgálata során, ezen 
irányelvnek ugyanazokat a rendelkezéseket 
kell tartalmaznia a földrajzi jelzésekkel 
kapcsolatban, mint amelyek a 
207/2009/EK rendeletben szerepelnek. 
Mivel kizárólag a mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek, a bor és a 
szeszes italok földrajzi jelzéseinek 
oltalmára vonatkozóan létezik uniós 
szabályozás, a Bizottságnak rendeletre 
irányuló javaslatot kell elfogadnia a 
mezőgazdasági termékeken és 
élelmiszereken, a boron és a szeszes 
italokon kívüli egyéb termékek földrajzi 
jelzéseinek oltalmára vonatkozó tagállami 
szabályok összehangolásáról.

Módosítás 2

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 

(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 
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vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel
lényegében megegyező védjegy.

vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel 
megegyező védjegy. Ez nem érinti a 
WTO-szabályok – különösen a GATT 
szabad árutovábbításról szóló V. cikke –
Unió általi betartását, valamint az Unió 
azon jogát, hogy előmozdítsa harmadik 
országok gyógyszerekhez való 
hozzáférését, és különösen a generikus 
gyógyszerek Unión belüli és Unión kívüli 
előállítását, forgalmazását és terjesztését.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A védjegybitorló áruk belépésének 
hatékonyabb megakadályozása érdekében, 
(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.

(23) A védjegybitorló áruk belépésének 
hatékonyabb megakadályozása érdekében, 
(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. Ennek érdekében a 
jogosultnak meg kell hoznia a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 
2004. április 29-i 2004/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben és a 
szellemi tulajdonjogok vámhatósági 
érvényesítéséről szóló, 2013. június 12-i 
608/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben előírt vonatkozó 
intézkedéseket.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Annak érdekében, hogy a (24) Annak érdekében, hogy a 
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lajstromozott védjegy jogosultjai 
hatékonyabban tudjanak küzdeni az 
áruhamisítás ellen, fel kell hatalmazni őket 
arra, hogy megtiltsák a védjegybitorló 
jegyek árukon való elhelyezését, valamint 
az elhelyezést előkészítő egyes 
tevékenységeket.

lajstromozott védjegy jogosultjai 
hatékonyabban tudjanak küzdeni az 
áruhamisítás ellen, fel kell hatalmazni őket 
arra, hogy megtiltsák a védjegybitorló 
jegyek árukon való elhelyezését, valamint 
az elhelyezést előkészítő valamennyi 
tevékenységet.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ennek érdekében az európai védjegy 
jogosultja megteheti a 48/2004/EK 
irányelvben előírt vonatkozó jogi 
lépéseket, és kérheti a nemzeti 
vámhatóságokat, hogy lépjenek fel a 
jogaikat állítólagosan sértő árukkal 
szemben, például a szellemi tulajdonjogok 
vámhatósági érvényesítéséről szóló, 2013. 
június 12-i 608/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
visszatartás és megsemmisítés 
formájában.
A tagállamok is megteszik a megfelelő 
intézkedéseket a hamisított áruk 
interneten keresztül történő 
értékesítésének megakadályozására.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés
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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 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. Ez nem érinti a WTO-
szabályok, különösen a GATT szabad 
árutovábbításról szóló V. cikke Unió általi 
betartását.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kereskedelmi forgalomban a védjeggyel 
azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés 
elhelyezése kiszerelésen, csomagoláson 
vagy bármely más olyan eszközön, 
amelyen a védjegy elhelyezhető;

a) kereskedelmi forgalomban a védjeggyel 
azonos vagy ahhoz hasonló – ezen irányelv 
5. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottak szerinti – megjelölés 
elhelyezése kiszerelésen, csomagoláson 
vagy bármely más olyan eszközön, 
amelyen a védjegy elhelyezhető

Indokolás

A bekezdésnek összhangban kell lennie az 5. cikk (1) bekezdésében már meghatározott 
azonosságra és hasonlóságra vonatkozó rendelkezésekkel.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
37 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Az importőr és az áru tulajdonosának 

kártalanítása
A megfelelő ügynökségeknek jogukban áll 
a védjegy jogosultját arra kötelezni, hogy 
fizessen megfelelő kártérítést az 
importőrnek, a címzettnek és az áru 
tulajdonosának az őket az áru jogellenes –
a 10. cikkben biztosított importkorlátozó 
jogok szerinti – visszatartása miatt ért 
kárért.

Indokolás

A TRIPS-megállapodás 56. cikke alapján a megfelelő ügynökségnek jogában áll a kérelmezőt 
– ebben az esetben a védjegy jogosultját – arra kötelezni, hogy megfelelő kártérítést nyújtson 
az importőröknek vagy a tulajdonosoknak a jogellenes visszatartásokért. A jogellenes 
visszatartás jelentős és egyre súlyosabb probléma. „A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
uniós vámhatóságok általi érvényesítése: az uniós határoknál tapasztalt eredmények” című 
éves bizottsági jelentés szerint 2011-ben több mint 2700 esetben tartottak vissza tévesen árut, 
ami több mint 46%-os növekedés a két évvel azelőtti értékekhez viszonyítva.
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