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Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság úgy határozott, hogy saját kezdeményezésére véleményt ad ki a fent 
említett javaslatban foglalt rendelkezésekről, amelyek az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban jogalkotási hatásköröket ruháznak a 
Bizottságra.

A javaslat a jogalkotási hatáskörnek figyelemre méltó számú – 63 – különböző esetben 
javasolja a Bizottságra történő átruházását (lásd a mellékletet).

I – Háttér

A fent említett rendeletre irányuló javaslat a Bizottság által 2013. március 27-én 
előterjesztett védjegycsomag része, amelynek része továbbá a védjegyirányelv 
átdolgozásáról szóló javaslat1, valamint egy – két bizottsági rendeletet módosító –
végrehajtási aktusra irányuló javaslat2, amelynek célja a közösségi védjegyrendszer 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 95/2008/EK irányelve a védjegyekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 299., 2008.11.8., 25. o.).
2 A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 
2868/95/EK bizottsági rendelet (HL L 303., 1995.12.15., 1. o.) és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
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díjszabásának kiigazítása.

A Bizottság szerint a javaslat átfogó célja az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzése 
azáltal, hogy a vállalkozások számára Unió-szerte hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá teszik a 
védjegy-lajstromozási rendszert a költségek és az összetettség csökkentése, a működés 
felgyorsítása, valamint a kiszámíthatóság és a jogbiztonság növelése által. A Bizottság 
mindazonáltal nem új rendszert javasol, hanem a meglévő rendelkezések modernizálását, 
amelynek fő célja az alkalmazott terminológia hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez és 
a rendelkezések hozzáigazítása a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, 2012. július 19-i 
közös megközelítéshez3, az európai védjegy iránti kérelem benyújtására és a védjegy 
lajstromoztatására vonatkozó eljárások egyszerűsítése, a jogbiztonság növelése egyes 
rendelkezések tisztázása és a kétértelműségek megszüntetése révén, az Európai Unió 
Bírósága ítélkezési gyakorlatának beépítése, a BPHH és a nemzeti hivatalok közötti 
együttműködés megfelelő keretének létrehozása a gyakorlatok közelítésének és közös 
eszközök kidolgozásának ösztönzésére, valamint a keret összehangolása az EUMSZ 290. 
cikkével.

II. – A díjszabásról szóló végrehajtási aktus javasolt tervezete

A díjszabásról szóló végrehajtási aktusra irányuló, fent említett javaslat a jelenleg hatályos 
védjegyrendelet 144., 162. cikkén és 163. cikkének (2) bekezdésén alapul, a végrehajtási 
aktusokról szóló rendelet4 13. cikkével összefüggésben értelmezve. E rendelkezések 
értelmében a díjrendelet meghatározza a díjak összegét, a díjfizetés módját, és 
kiegyensúlyozott költségvetést biztosít a BPHH számára. Ezenfelül a fentieket a 
végrehajtási aktusokról szóló rendelet 5. cikke szerinti vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
kell elfogadni és módosítani.

A Bizottság azonban ezzel egyidejűleg a védjegyrendelet módosítását is javasolja annak 
érdekében, hogy a díjszabás jövőbeni módosításairól az EUMSZ 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján rendelkezzenek. 

A végrehajtási aktus tervezetének (2) preambulumbekezdése emellett kimondja, hogy 
„helyénvaló a díjszabás rugalmasabbá tétele összehangolás útján”, ami kétségtelenül 
túlmegy a puszta végrehajtáson, és elmondható, hogy inkább szakpolitikai döntés kérdése, 
továbbá a védjegycsomag alapvető fontosságú elemeit érinti.

A fenti megközelítéssel kapcsolatban a Parlamenttől az árnyékelőadók ülésein és a 
tagállamoktól a Tanács munkacsoportjának ülésein érkezett kifogások nyomán a Bizottság a 
Parlamentnek küldött 2013. július 18-i levelében kijelentette, hogy az illetékes bizottságban 
                                                                                                                                               
(védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló, 1995. december 13-i 2869/95/EK bizottsági 
rendelet (HL L 303., 1995.12.15., 33. o.). A jelenleg hatályos védjegyrendelet értelmében van egy harmadik 
végrehajtási rendelet is, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
fellebbezési tanácsainak eljárási szabályzatáról szóló, 1996. február 5-i 216/96/EK bizottsági rendelet (HL L 
28., 1996.2.6., 11. o.), amely azonban nem módosul.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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nem lép tovább a végrehajtási aktus tervezetével kapcsolatban, és „legkorábban az év vége 
felé tervezi összehívni a bizottság következő ülését”. A Bizottságot a végrehajtási aktus 
tervezetének beterjesztésekor az a cél vezérelte, hogy azt még az év vége előtt elfogadják, és 
úgy tűnik, a Bizottság fenntartja azon álláspontját, hogy a díjszabást végrehajtási aktus útján 
jogszerűen átdolgozhatja.

Ezenkívül megjegyzendő, hogy a decentralizált ügynökségekre vonatkozó fent említett 
közös megközelítés 38. pontja szerint – a jelentős mennyiségű többlet felhalmozásának 
elkerülése érdekében – az önfinanszírozó ügynökségek (pl. a BPHH) által kivetett díjakat 
ésszerű szinten kell megállapítani.

Ha valamely kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásának egységes feltételek szerint kell 
történnie, az EUMSZ 291. cikke értelmében az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket 
ruház a Bizottságra. A közös megközelítés azonban az Európai Parlament, a Tanács és az 
Európai Bizottság együttes nyilatkozata, ennélfogva jogilag nem kötelező erejű uniós aktus.

III. – A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok háttere

Ebben a tekintetben lásd a Jogi Bizottság Mezőgazdasági Bizottsághoz intézett, az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendeletet módosító 
rendeletről szóló, 2012. április 27-i véleményének II. fejezetét, valamint a jogalkotási 
hatáskör átruházásának nyomon követése és a végrehajtási hatáskör Bizottság általi 
gyakorlásának tagállami ellenőrzése kapcsán készült munkadokumentumot (előadó: Szájer 
József), amelyek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és a végrehajtási aktusokról 
egyaránt részletes háttér-információkat tartalmaznak. 

IV. – A Parlament álláspontja a jogalkotási hatáskör átruházásával kapcsolatban

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok közötti határvonal a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően több jogalkotási eljárásban is viták forrása 
lett. A Tanács a végrehajtási aktusok alkalmazását szorgalmazta, mivel szerinte a 
végrehajtási aktusokról szóló rendelet értelmében az érintett bizottságokban ülő tagállami 
szakértők így jobban befolyásolhatják az ilyen aktusok előkészítő szakaszát. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében a nemzeti szakértőknek nincs formális 
szerepe. Ezenfelül a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében sokkal jelentősebb a 
Parlament szerepe és befolyása, illetve szélesebb körűek az előjogai, és lehetősége van 
például kifogást emelni a javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, illetve 
visszavonni a felhatalmazást, amelyek egyúttal a rendelkezésére álló legerősebb eszközök. 
A végrehajtási aktusok esetében a Parlament hatásköre a vizsgálati jogra korlátozódik, és a 
Bizottság a javasolt végrehajtási aktust a Parlament kifogása ellenére is elfogadhatja.

A megfelelő eszköz kiválasztása nemcsak azt befolyásolja számottevően, hogy a 
Parlamentnek lehetősége nyílik-e ellenőrzési vagy vizsgálati jogának gyakorlására, hanem 
végső soron a jogi aktus érvényességére nézve is meghatározó lehet. A Bizottság elnöke a 
Parlament elnökének írott egyik levelében hangsúlyozta, hogy a végrehajtási és a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közötti különbségtétel nem politikai választás kérdése, 
ezért bármely elemzés kiindulópontjának az EUMSZ 290. és 291. cikkében foglalt jogi 
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kritériumokat kell tekinteni5. A Bizottság ezért a két aktus közötti határvonal kérdésének 
tisztázását kérte a Bíróságtól egy olyan ügy kapcsán, amelyben megítélése szerint nem a 
megfelelő aktus alkalmazása mellett döntöttek6.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdésével kapcsolatos horizontális politikai 
álláspont kialakítása, valamint a Parlament előjogainak védelme, a további bírósági 
keresetek elkerülése, valamint a jogalkotási aktusoknak a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok vagy végrehajtási aktusok közötti hibás választás következtében történő 
megsemmisítése kockázatának elkerülése érdekében az Elnökök Értekezlete 2012-ben a 
következő négylépcsős megközelítést fogadta el annak biztosítására, hogy a Parlament teljes 
körűen gyakorolhassa a Lisszaboni Szerződésben rá ruházott hatásköröket7:

1. A megfelelő típusú jogi aktus megválasztása;
2. A tagállamok szerepének erősítése a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítő 

szakaszában;
3. Beillesztés az alap-jogiaktusba („együttdöntés”);
4. A Parlament álláspontjának elfogadása első olvasatbeli megállapodás nélkül.

Utolsó lépésként, amennyiben egy adott jogalkotási eljárásban a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat nem sikerül beépíteni annak ellenére, hogy azok szükségességét korábban 
megállapították, e megközelítés értelmében az adott ügy nem bocsátható a plenáris ülés elé, 
és további horizontális tárgyalásokat kell folytatni a Tanáccsal.

V. – Elemzés

Mivel a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusok elhatárolása kérdésében a Bíróság 
ítélkezési gyakorlattal nem rendelkezik, az elemzés kiindulópontjának a Szerződés szövegét 
kell tekinteni. Az EUMSZ 290. cikke értelmében jogalkotási felhatalmazás kizárólag olyan 
„általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására” adható az Európai Bizottság 
részére, „amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, 
illetve módosítják” (utólagos kiemelés). 

Annak megítéléséhez, hogy e feltételek ez esetben teljesülnek-e, eseti alapon meg kell 
vizsgálni a szóban forgó hatáskör jellegét. Kérjük, tanulmányozza a mellékletet.

Először is, a védjegyrendszer díjszabásával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy az 
elmúlt csaknem húsz évben a díjak tényleges szintje lényegében változatlan maradt, és az 
alap-jogiaktus bármilyen, együttdöntéssel történő módosítása valószínűleg ugyanennyi ideig 
                                               
5 Barroso elnök úr Schulz elnök úrnak írott, 2012. február 3-i levele.
6 2012. szeptember 19-én a Bizottság keresetet indított a Bíróság előtt, amelyben a biocid termékekre 
vonatkozó rendelet egyik cikkének hatályon kívül helyezését kérte, amely nem felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus, hanem végrehajtási aktus útján írja elő intézkedések elfogadását. A Bizottság úgy érvel, hogy tekintettel 
arra, hogy a szóban forgó cikk a jogalkotási aktus egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítésére irányul, 
továbbá a felhatalmazás jellegére és az érintett hatáskörben elfogadandó aktus céljára, az aktust nem az 
EUMSZ 291., hanem az annak 290. cikkében foglalt eljárással összhangban kell elfogadni. A C-427/12. sz. 
Bizottság kontra Európai Parlament és Európai Unió Tanácsa ügy.
7 Politikai iránymutatások a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kezelésével kapcsolatos horizontális 
parlamenti megközelítés vonatkozásában (a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének 2012. április 19-i levele 
a Parlament elnökéhez).
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fennmaradna, vagyis a díjak mértékének megállapítása tekintetében az EUMSZ 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazása által biztosított rugalmasságra nincs 
szükség. A jogalkotási hatáskör átruházása vagy megtartása a jogalkotó előjoga. Ebben az 
esetben a díjszabás módosítása nem csupán a jogalkotási aktusokban található szabályok 
végrehajtásának kérdése, hanem inkább szakpolitikai döntések meghozataláról van szó, ami 
a védjegycsomag egyik alapvető rendelkezése. Az ilyen jellegű szakpolitikai döntések az 
alap-jogiaktusra tartoznak, és nem képezhetik felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy 
végrehajtási aktus tárgyát.

Azt az álláspontot, hogy a díjszabásról az alap-jogiaktusban kell rendelkezni, tovább erősíti, 
hogy a védjegycsomag tervezetének díjszabási vonatkozásai mögött a fent említett közös 
megközelítés húzódik meg, amely nem kötelező erejű uniós jogi aktus. Megkérdőjelezhető 
tehát, hogy a díjak tekintetében a Bizottság egyáltalán igényt tarthat-e az EUMSZ 291. 
cikke szerinti végrehajtási hatáskörökre.

Másodszor, a módosító rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban először is megjegyzendő, 
hogy a Bizottság csak felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezéseket 
javasol, végrehajtási aktusokra vonatkozóakat nem. Ezenfelül azt is meg kell jegyezni, hogy 
a Bizottság a következő rendelkezéseket – amelyek korábban a védjegyrendeletet végrehajtó 
2868/95/EK rendeletben szerepeltek – az alap-jogiaktusra vonatkozó javaslatba foglalta 
bele: a 19. cikk (2) bekezdése, a 20. cikk (4) bekezdése, a 22. cikk (6) bekezdése, a 75., 
79a., 79c. és 79d. cikkek, valamint a 87. cikk (3) bekezdése.

A bizottsági megközelítéssel az az egyik legnagyobb probléma, hogy számos olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozó rendelkezés szerepel a javaslatban, 
amelynek semmiféle alapja nincs az alap-jogiaktusban, amely kiegészíthető vagy 
módosítható lenne, és amelyek kizárólagos célja – úgy tűnik – az, hogy eszközt 
biztosítsanak a Bizottságnak teljesen új rendelkezések alkotására. E rendelkezéseket számos 
esetben már az alap-jogiaktusban könnyen tovább lehetett volna pontosítani. Sok esetben az 
alap-jogiaktusban található rendelkezés utalást tartalmaz a „[hatáskörök átruházásáról szóló] 
cikkel összhangban megállapított feltételekre”, ami viszont az „[alap-jogiaktus 
rendelkezése] cikkben említett feltételekre” utal vissza. Ilyen esetben – ahhoz, hogy az 
EUMSZ 290. cikke alkalmazható legyen – a feltételeket tovább kell pontosítani, hogy 
orvosolják a módosítandó vagy kiegészítendő alapkötelezettségnek vagy rendelkezésnek az 
egymásra történő kölcsönös visszautalások miatti hiányát.

Ez a probléma a következő rendelkezések esetében áll fenn: a 35a. cikk d) pontja, a 45a. 
cikk a) és c) pontja, a 74a. és a 74k. cikk, a 93a. cikk f), i), j), k), m) és p) pontja, a 114a. 
cikk, valamint a 161a. cikk a), c) és f) pontja.

Ha az említett esetekben az alap-jogiaktust nem pontosítanák, az egyik lehetséges megoldás 
az lenne, hogy végrehajtási hatásköröket ruháznak a Bizottságra, aminek következtében a 
Parlament befolyása csökkenhet.

A felhatalmazás egy további, erősen megkérdőjelezhető formája az alap-jogiaktus 65a. 
cikkében található, amely a fellebbezés tartalmát, valamint a fellebbezési tanács 
határozatainak tartalmát és alaki követelményeit meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadásáról rendelkezik. Nem világos, hogy ebben az esetben a „tartalom” szó 
mit jelent. Ezt az alap-jogiaktusban kell pontosítani vagy alternatívát kell találni annak 



PE521.700v01-00 6/53 AL\1006698HU.doc

HU

érdekében, nehogy a rendelkezés szükségtelenül közel kerüljön a nem alapvető 
rendelkezések határvonalához.

Egyes, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról rendelkező rendelkezések olyan kérdésekre 
utalnak, amelyek nem jelennek meg az alap-jogiaktus azon cikkében, amelyre az adott 
rendelkezés utal. Például a 65a. cikk „a 60. cikkben említett fellebbezési díjak megtérítését” 
meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról rendelkezik, az említett cikk azonban 
nem utal megtérítésre. A rendelkezések közötti hasonló következetlenségek találhatók a 
161a. cikk h), j) és k) pontjában is.

A javaslat egyik, a jogalkotási hatáskörök átruházásával kapcsolatos különös vonatkozása az 
ügyvezető igazgató hatásköréről szóló rendelkezések kérdése, amelyek gyakran 
ellentmondanak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezéseknek, 
például a 30., 79., 88. és 128. cikkben.

Végül számos pontatlan hivatkozás szerepel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról 
rendelkező rendelkezésekben, például a 144a. cikk b) pontjában és a 161a. cikk c) 
pontjában.

VI. – Következtetés és ajánlás

A fenti érvelésre figyelemmel, a Jogi Bizottság álláspontja az, hogy a díjszabás a jelenleg 
hatályos védjegyrendelet alapján – a végrehajtási aktusokról szóló rendelet átmeneti 
rendelkezéseivel összefüggésben értelmezve – nem képezheti végrehajtási aktus tárgyát, 
amint azt a Bizottság eredetileg javasolta, hanem ehelyett a díjszabásról inkább magában az 
alap-jogiaktusban kell rendelkezni, a díjszabás módosításának pedig rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell történnie.

Bizonyos esetekben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kritériumok és eljárások 
meghatározására vagy megállapítására lehetne használni, de csak akkor, ha a 
rendelkezéseket az alap-jogiaktusban tovább pontosítják. Egy másik lehetőség szerint elő 
kellene írni a Bizottság számára, hogy meghatározott időn belül készítsen jelentést a 
társjogalkotók számára, és e jelentésben adott esetben javasolja a jogalkotási aktusok 
módosítását.

Az Elnökök értekezlete által elfogadott politikai iránymutatásra tekintettel a Jogi 
Bizottságnak – jelentése véglegesítésekor – figyelembe kell vennie ezeket az ajánlásokat. 
Amennyiben a Tanács ezen ajánlásokkal ellentétes álláspontra helyezkedik és az 
alkalmazási feltételek hiánya ellenére támogatja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vagy végrehajtási aktusok alkalmazását, a bizottságnak tájékoztatnia kellene a Tanácsot, 
hogy az ügyet ilyen formában nem terjesztik a plenáris ülés elé, ha pedig a Tanács továbbra 
is ragaszkodik ehhez, akkor a bizottságnak javasolnia kell, hogy a Parlament álláspontját 
első olvasatbeli megállapodás nélkül fogadja el.

A Jogi Bizottság 2013. október 14-i ülésén egyhangúlag fogadta el ezt a véleményt8.

                                               
8 Az ülésen az alábbi képviselők voltak jelen: Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Françoise Castex (alelnök), 
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Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                               
Marielle Gallo, Jutta Haug (a 187. cikk (2) bekezdése szerint), Klaus-Heiner Lehne (elnök), Eva 
Lichtenberger, Mészáros Alajos, Andrej Plenković (a 193. cikk (3) bekezdése szerint), Bernhard Rapkay, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz 
Zwiefka.
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Melléklet – A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezések

Cikk Vonatkozó szöveg Célkitűzések, tartalom és 
hatály

Ajánlás

(24) 
preambulumbeke
zdés

A 207/2009/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot az 
említett rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 
elfogadására. A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének következtében a 207/2009/EK 
rendelet értelmében a Bizottságra ruházott hatásköröket
össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével.

A jogalkotó kizárólagos előjoga, 
hogy jogalkotási hatáskört ruház-
e át vagy pedig a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörrel ruházza 
fel. Ezért helytelen az a 
következtetés, amely szerint a 
Bizottságra a jelenleg hatályos 
védjegyrendelet alapján ruházott 
hatásköröket össze kell hangolni 
az EUMSZ 290. cikkével. A 
szóban forgó hatáskörök 
megállapítása az EUMSZ 290. 
cikke szerinti végrehajtási 
aktusokra vonatkozó 
rendelkezések formáját is öltheti 
vagy pedig az alap-jogiaktusban 
is maradhat. 

E preambulumbekezdés 
átfogalmazható annak 
figyelembevétele
érdekében, hogy a 
jogalkotó szabadon 
dönthet úgy, hogy nem 
ad jogalkotási 
felhatalmazást, illetve 
nem ruházza fel a 
Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel.

(25) 
preambulumbeke
zdés

Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a 

Ez megfelel a egyetértési 
megállapodásban található 
standard preambulumbekezdés 

Meg kell tartani, mivel 
megfelel a helyes 
mintának.
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell, hogy a 
vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

részeinek.

(26) 
preambulumbeke
zdés

Az európai védjegyet, mint a tulajdon tárgyat érintő 
jogi aktusok hatékony regisztrálását és az európai 
védjegyek lajstromának teljes körű átláthatóságát 
biztosítandó a Bizottságot a Szerződés 290. cikkével 
összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a következők 
tekintetében: a bejelentő bizonyos kötelezettségeinek 
részletes meghatározása egyes védjegyek 
vonatkozásában, az európai védjegy átruházásának, 
dologi jog létrehozásának és átruházásának, a 
végrehajtás tényének, a fizetésképtelenségi eljárásban 
való részvételnek, és valamely használati engedély 
megadásának vagy átruházásának a lajstromba való 
bevitelére, valamint az érintett tételek törlésére és 
módosítására vonatkozó eljárási lépések 
meghatározása.

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 24a. cikknek.

Lásd a 24a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.

(29) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy biztosítsa az európai 
védjegybejelentések benyújtásának (ideértve az 
elsőbbség és a szenioritás igénylését is) hatékony és 
eredményes rendszerét, a Bizottság részére 

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 35a. cikknek.

Lásd a 35a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.
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felhatalmazást kell adni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkről: az európai 
védjegybejelentés benyújtása eszközeinek és módjainak 
részletes meghatározása, az európai védjegybejelentés 
alaki követelményeinek részletei, a bejelentés tartalma, 
a bejelentési díj típusa, valamint a kölcsönösség 
biztosítására, egy korábbi bejelentés elsőbbségének 
igénylésére, a kiállítási elsőbbségre és a nemzeti 
védjegy szenioritására vonatkozó eljárások részletei.

(31) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy biztosítsa az európai 
védjegybejelentések Ügynökség általi, átlátható, alapos, 
tisztességes és méltányos eljárások segítségével történő 
hatékony, eredményes és gyors vizsgálatát és 
lajstromozását, a Bizottság részére felhatalmazást kell 
adni, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következőkről: a bejelentési napra vonatkozó 
követelményeknek és a bejelentés alaki 
követelményeinek való megfelelés vizsgálatához 
kapcsolódó eljárási lépések meghatározása, az 
osztályonként megállapított díjak megfizetésének 
ellenőrzésére, valamint a feltétlen kizáró okok 
vizsgálatára vonatkozó eljárások, a bejelentés 
meghirdetésének részletei, a bejelentés 
meghirdetésében előforduló hibák és tévedések 

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 45a. cikknek.

Lásd a 45a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.
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kijavítására vonatkozó eljárások, a harmadik felek 
észrevételeihez kapcsolódó eljárások részletei, a 
felszólalási eljárás részletei, a felszólalás benyújtására 
és vizsgálatára vonatkozó, valamint a bejelentések 
módosítását és megosztását szabályozó eljárások 
részletei, az európai védjegy lajstromba vételekor 
rögzítendő adatok, a lajstromba vétel meghirdetésének 
módja, valamint a lajstromba vétel igazolásának módja 
és az igazolás tartalma.

(32) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy lehetővé tegye az európai 
védjegyek hatékony és eredményes megújítását, 
valamint hogy a gyakorlatban biztonságosan, a 
jogbiztonság sérelme nélkül lehessen alkalmazni az 
európai védjegyek módosítására és megosztására 
vonatkozó rendelkezéseket, a Bizottság részére 
felhatalmazást kell adni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkről: az európai 
védjegy megújítási módjainak, valamint az európai 
védjegy módosítását és megosztását szabályozó 
eljárásoknak a részletes meghatározása.

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 49a. cikknek.

Lásd a 49a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.

(33) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy az európai védjegy jogosultja 
számára lehetővé tegye az európai védjegyről való 
könnyű, de az adott védjeggyel kapcsolatban lajstromba 
vett harmadik felek érdekeit nem sértő lemondást, 

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel az 57a. cikknek.

Lásd az 57a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.
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valamint azt biztosítandó, hogy az európai 
védjegyoltalom megszüntetése, illetve a védjegy törlése 
átlátható, alapos, tisztességes és méltányos eljárások 
segítségével hatékonyan és eredményesen 
megvalósítható legyen, továbbá az e rendeletben 
rögzített elvek figyelembevétele érdekében a Bizottság 
részére felhatalmazást kell adni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az európai védjegyről való 
lemondást, valamint az európai védjegyoltalom 
megszüntetését és az európai védjegy törlését 
szabályozó eljárások részletes meghatározásáról.

(34) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy lehetővé tegye a fellebbezési 
tanács számára az Ügynökség határozatainak átlátható, 
alapos, tisztességes és méltányos eljárások segítségével 
történő, hatékony, eredményes és teljes körű, a 
207/2009/EK rendeletben rögzített elveket is 
figyelembe vevő felülvizsgálatát, a Bizottság részére 
felhatalmazást kell adni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkről: a fellebbezés 
tartalmának, a fellebbezés benyújtására és vizsgálatára 
vonatkozó folyamatnak, valamint a fellebbezési tanács 
határozatai formájának és tartalmának, továbbá a 
fellebbezési díjak visszafizetésének részletes 
meghatározása.

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 65a. cikknek.

Nem világos, mit jelent a 
fellebbezés „tartalmának (...) 
részletes meghatározása”.

Lásd még a 65a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.
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(36) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy lehetővé tegye az együttes 
európai védjegyek és az európai tanúsító védjegyek 
hatékony és eredményes használatát, a Bizottság 
részére felhatalmazást kell adni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az e védjegyek használatát 
szabályozó rendeletek tartalmának és benyújtási 
időszakának meghatározásáról.

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 74a. és a 74k. 
cikkeknek.

Lásd a 74a. és a 74k. 
cikkekhez fűzött 
észrevételeket.

(38) 
preambulumbeke
zdés

Az európai védjegyrendszer zökkenőmentes, hatékony 
és eredményes működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság részére felhatalmazást kell adni, hogy a 
Szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők 
részletes meghatározásáról: a határozatok formájára 
vonatkozó követelmények, a szóbeli eljárások részletei 
és a bizonyítási módok, a kiértesítés szabályai, a 
jogvesztés megállapítására irányuló eljárás, a 
kommunikációs eszközök és azoknak az eljárásban 
részes felek által alkalmazandó formái, határidők 
számítására és hosszára vonatkozó szabályok, a 
határozat törlésére vagy egy lajstrombejegyzés 
törlésére, valamint a határozatokban előforduló, 
nyilvánvaló hibák és az Ügynökségnek betudható hibák 
javítására vonatkozó eljárások, az eljárások 
megszakítására vonatkozó szabályok, a költségek 
arányosítására és megállapítására vonatkozó eljárások, 

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 93a. cikknek.

Lásd a 93a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.
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a lajstromozandó adatok, az iratbetekintés és 
iratnyilvántartás részletei, az Európai 
Védjegyértesítőben és az Ügynökség Hivatalos 
Lapjában való meghirdetés szabályai, az Ügynökség és 
a tagállamok hatóságai közötti együttműködés 
szabályai, és az Ügynökség előtti képviselet részletei.

(44) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy lehetővé tegye az európai 
védjegybejelentés vagy -lajstromozás hatékony és 
eredményes átalakítását nemzeti védjegybejelentéssé, 
és ezzel egyidejűleg biztosítsa a vonatkozó 
követelmények alapos vizsgálatát, a Bizottság részére 
felhatalmazást kell adni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az átalakítás iránti kérelem alaki 
követelményeiről, valamint vizsgálatának és 
meghirdetésének részleteiről.

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 114a. cikknek.

Lásd a 114a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.

(45) 
preambulumbeke
zdés

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 

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 144a. cikknek.

Lásd a 144a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.
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biztosítására a Bizottság részére felhatalmazást kell 
adni, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi 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.

(46) 
preambulumbeke
zdés

Annak érdekében, hogy biztosítsa a nemzetközi 
védjegyek hatékony és eredményes, a védjegyek 
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 
Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv 
szabályaival teljes körű összhangban történő 
lajstromozását, a Bizottság részére felhatalmazást kell 
adni, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
nemzetközi védjegyekkel kapcsolatos eljárások 
részletes meghatározásáról.

Ez a preambulumbekezdés 
megfelel a 161a. cikknek.

Lásd a 161a. cikkhez 
fűzött észrevételeket.

24a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására:

a) a bejelentő azon kötelezettsége, hogy a 7. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett fordítást vagy 

Az említett kötelezettséget a 
módosító jogi aktus vezeti be. A 
kötelezettség meghatározása igen 
tág megfogalmazás, ami 
megnyitja a lehetőséget a 7. cikk 
(2) bekezdésének b) pontjában 

Ezt a bekezdést el kell 
hagyni, nem helyénvaló 
a hatáskör átruházása. 
Az alap-jogiaktusban 
már kellő pontossággal 
meg van határozva.
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átiratot a bejelentés nyelvén biztosítsa; foglalt, már egyértelmű 
kötelezettség megváltoztatására. 

b) az átruházásnak a lajstromba történő bejegyzésére 
vonatkozó, a 17. cikk (5) bekezdésében említettek 
szerinti eljárás;

Ez a módosított jogi aktus egyik 
változatlanul hagyott cikkében 
szereplő nem alapvető 
rendelkezések kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(26) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

c) a dologi jog létrehozásának vagy átruházásának a 
lajstromba történő bejegyzésére vonatkozó, a 19. cikk 
(2) bekezdésében említettek szerinti eljárás;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő egyik cikk nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik, mely cikk csak az 
átruházásokkal való 
kiegészítéssel módosul; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (26) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

d) a végrehajtás tényének a lajstromba történő Ez a módosított jogi aktus egyik A felhatalmazáson 
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bejegyzésére vonatkozó, a 20. cikk (3) bekezdésében 
említettek szerinti eljárás;

változatlanul hagyott cikkében 
szereplő nem alapvető 
rendelkezések kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(26) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

e) a fizetésképtelenségi eljárásban való részvételnek a 
lajstromba történő bejegyzésére vonatkozó, a 21. cikk 
(3) bekezdésében említettek szerinti eljárás;

Ez a módosított jogi aktus egyik 
változatlanul hagyott cikkében 
szereplő nem alapvető 
rendelkezések kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(26) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

f) a használati engedély megadásának vagy 
átruházásának a lajstromba történő bejegyzésére 
vonatkozó, a 22. cikk (5) bekezdésében említettek 
szerinti eljárás;

Ez a módosított jogi aktus egyik 
változatlanul hagyott cikkében 
szereplő nem alapvető 
rendelkezések kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.
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(26) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

g) a dologi jogra, a végrehajtás tényére vagy a 
használati engedélyre vonatkozó lajstrombejegyzésnek 
a 19. cikk (3) bekezdése, a 20. cikk (4) bekezdése, 
illetve a 22. cikk (6) bekezdése szerinti törlésére vagy 
módosítására vonatkozó eljárás.”

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő cikkek nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik, mely cikkek 
későbbi következményként, az 
egyik fél kérésének figyelembe 
vétele érdekében módosulnak; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (26) 
preambulumbekezdésre is 
figyelemmel – megfelelően meg 
van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

35a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására:

a) az európai védjegybejelentés 25. cikkel 
összhangban, az Ügynökséghez történő benyújtásának 
eszközei és módjai;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő egyik cikk nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik, amely cikk csak a 
BPHH-hoz való benyújtás 
korlátozása céljából módosul; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (29) 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.
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preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

b) az európai védjegybejelentés 26. cikk (1) 
bekezdésében említett tartalmának részletei, a 26. cikk 
(2) bekezdésében említett bejelentési díjak típusa, 
beleértve az e díjak által lefedett áruk és szolgáltatások 
osztályának számát, valamint a bejelentésnek a 26. cikk 
(3) bekezdésében említett alaki követelményei;

A bejelentés tartalmának 
részletei nem alapvető 
rendelkezések, a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(29) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A díjszabás azonban valóban 
alapvető fontosságú elem, 
amelyet az alap-jogiaktusban kell 
szabályozni. 

A bejelentés alaki követelményei 
a 26. cikk új (3) bekezdésére 
utalnak, amely viszont a 35a. 
cikk b) pontjával összhangban 
meghatározott alaki 
követelményekre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 

A bejelentéssel 
kapcsolatos részletek 
meghatározása 
tekintetében a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok 
elfogadhatók.

A díjszabásról az alap-
jogiaktusban kell 
rendelkezni.

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
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ténylegesen korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szóban forgó alaki 
követelmények meghatározása 
tekintetében.

összhangban, a szóban 
forgó bejelentés alaki 
követelményeit tovább 
kell pontosítani az alap-
jogiaktusban.  

c) a 29. cikk (5) bekezdése szerinti viszonosság 
biztosítását célzó eljárások;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő egyik cikk nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik, mely cikk csak 
abból a célból módosul, hogy 
lehetővé tegyék, hogy a 
Bizottság azonos 
követelményeket állapítson meg; 
a célkitűzés, a tartalom és a 
hatály pedig – a (29) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

d) a korábbi bejelentés elsőbbségének a 30. cikkel 
összhangban történő igényléséhez szükséges 
információkra és dokumentációra vonatkozó eljárások 
és szabályok;

A szabályok az új 30. cikkre 
utalnak, amely viszont a 35a. 
cikk d) pontjával összhangban 
elfogadott szabályokra utal. Az 
alap-jogiaktusban nincs tehát 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
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kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szóban forgó szabályok 
meghatározása tekintetében.

A 30. cikk (2) bekezdése 
értelmében az ügyvezető 
igazgató határozhat úgy, hogy a 
bejelentő által benyújtandó 
kiegészítő információnak és 
dokumentációnak nem szükséges 
mindazt tartalmaznia, amit a 35a. 
cikk d) pontjával összhangban 
elfogadott szabályok előírnak. 

jelenti, hogy az EUMSZ 
290. cikkével 
összhangban valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki, a szóban 
forgó szabályokat 
tovább kell pontosítani 
az alap-jogiaktusban.  

Nem lehet ellentmondás 
a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus 
szerinti kötelezettségek 
és az ügyvezető
igazgató hatásköre 
között.

e) a kiállítási elsőbbség 33. cikk (1) bekezdése szerinti 
igényléséhez szükséges bizonyítékokra vonatkozó 
eljárások és szabályok;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő egyik cikk nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik, amit kis mértékben 
módosítanak; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(29) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.
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meg van határozva.

f) valamely nemzeti védjegy szenioritásának a 34. cikk 
(1) bekezdésével és a 35. cikk (1) bekezdésével 
összhangban történő igénylésére vonatkozó eljárás.”

Ez a módosított jogi aktus egyik 
változatlanul hagyott cikkében 
szereplő nem alapvető 
rendelkezések kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(29) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

39. cikk 1. Ha az európai védjegybejelentés megfelel a vizsgált 
követelményeknek, a bejelentést – feltéve, hogy azt a 
37. cikk alapján nem utasították el – a 42. cikk céljából 
meg kell hirdetni. A bejelentés meghirdetése nem 
sértheti az e rendelettel vagy az e rendelet alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
összhangban már nyilvánosan hozzáférhetővé tett 
információkat.

Ez a módosított jogi aktus egyik 
változatlanul hagyott cikkében 
szereplő nem alapvető 
rendelkezések kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(29) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

45a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására:

A bejelentés alaki követelményei 
a 26. cikk új (3) bekezdésére 
utalnak, amely viszont a 35a. 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
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a) a bejelentési napra vonatkozó követelmények 
teljesítésének a 36. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti vizsgálatára, illetve a 26. cikk (3) bekezdésében 
említett alaki követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatára vonatkozó eljárás, valamint a 36. cikk 
(1) bekezdésének c) pontjában említett, osztályonként 
megállapított díjak megfizetésének ellenőrzésére 
vonatkozó eljárás;

cikk b) pontjával összhangban 
meghatározott alaki 
követelményekre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szóban forgó alaki 
követelmények meghatározása 
tekintetében.

A bejelentési napra vonatkozó 
követelmények teljesítésének 
vizsgálatára, valamint a díjak 
megfizetésének ellenőrzésére 
vonatkozó eljárások 
meghatározása a módosított jogi 
aktus egyik változatlanul hagyott 
cikkének nem alapvető 
rendelkezéseit érintik; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (31) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, a szóban 
forgó szabályokat 
tovább kell pontosítani 
az alap-jogiaktusban.  A 
másik lehetőség, hogy 
ezt végrehajtási 
aktusban lehetne 
szabályozni.

A bejelentési napra 
vonatkozó 
követelmények 
teljesítésének 
vizsgálatára, valamint a 
díjak megfizetésének 
ellenőrzésére vonatkozó 
eljárások tekintetében a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok 
elfogadhatók.
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b) a 37. cikkben említett feltétlen kizáró okok 
vizsgálatára vonatkozó eljárás;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő egyik cikk nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik, mely cikk csak a 
megkülönböztetésre nem 
alkalmas elemekhez fűződő 
kizárólagos jogokról való 
lemondásra vonatkozó szabály 
elhagyásával módosul; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (31) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

c) a bejelentés 39. cikk (1) bekezdése szerinti 
meghirdetésében közlendő információk;

A meghirdetéssel kapcsolatos 
részletek a 39. cikk új (1) 
bekezdésére utalnak, amely 
viszont a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak 
megfelelően rendelkezésre 
bocsátott információkra utal. Az 
alap-jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, a szóban 
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lehetőséget biztosít magának a 
szóban forgó részletek 
meghatározása tekintetében.

forgó részleteket és 
információkat tovább 
kell pontosítani az alap-
jogiaktusban. 

d) az európai védjegy-bejelentésekben szereplő 
hibáknak és tévedéseknek a 39. cikk (3) bekezdése 
szerinti javítására vonatkozó eljárás;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő 39. cikk új (3) 
bekezdése nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik, amelynek célja a 
BPHH hibák kijavítására való 
kötelezése; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(31) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

e) harmadik feleknek a 40. cikkben említett észrevételei 
benyújtására vonatkozó eljárás;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő új 40. cikk nem 
alapvető rendelkezéseinek 
kiegészítéséhez kapcsolódik, 
mely cikk pontosítja a harmadik 
személyek beavatkozásának 
feltételeit; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(31) preambulumbekezdést is 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.
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figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

f) felszólalás 41. cikk szerinti benyújtásának és 42. cikk 
szerinti vizsgálatának eljárási lépései;

Ez a módosított jogi aktusban 
szereplő azon cikkek nem 
alapvető rendelkezéseinek 
kiegészítéséhez kapcsolódik, 
amelyeket a felszólalásra 
vonatkozó feltételek pontosítása 
céljából módosítanak; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (31) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

g) a bejelentésnek a 43. cikk (2) bekezdése szerinti 
módosítására és a bejelentés 44. cikk szerinti 
megosztására vonatkozó eljárás;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(31) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

h) az európai védjegy nyilvántartásba vételekor a Ez a rendelet nem alapvető A felhatalmazáson 
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védjegylajstromban rögzítendő adatok, továbbá a 
lajstromozás 45. cikk (1) bekezdésben említett 
közzétételének módja, valamint a lajstromozás 45. cikk 
(2) bekezdésében említett igazolásának módja és az 
igazolás tartalma.”

rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(31) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

49a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására:

a) az európai védjegy 47. cikk szerinti megújítására 
vonatkozó eljárás, ideértve a fizetendő díjak típusait is;

Nem világos, miért szerepel az 
angol változatban az „eljárás” 
szóra más kifejezés („procedural 
modalities for”), mint az ezt 
követő b) és c) pontban, illetve 
más helyen is használt kifejezés 
(„procedure for”). Az angol 
változatban a „részletes 
szabályok” („modalities”) 
kifejezésnek a szakpolitikai 
döntésekkel összefüggő jelentése 
van, az „eljárás” („procedure”) 
szónak pedig nincs.

Az „eljárás” szó használatával ez 
a rendelkezés a rendelet nem 
alapvető rendelkezéseit érintené; 
a célkitűzés, a tartalom és a 
hatály pedig – a (31) 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók, ha az 
angol változatban a 
„részletes eljárási 
szabályok” („procedural 
modalities”) kifejezést 
az „eljárás” 
(„procedure”) szóra 
cserélik [--a magyar 
nyelvi változatot nem 
érinti--].
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preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

b) az európai védjegy lajstromozásának a 48. cikk 
(2) bekezdése szerinti módosítására vonatkozó eljárás;

Ez a módosított jogi aktus egyik 
változatlanul hagyott cikke nem 
alapvető rendelkezéseinek 
kiegészítéséhez kapcsolódik; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (32) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

c) az európai védjegyoltalomnak a 49. cikk 
(2) bekezdése szerinti megosztására vonatkozó eljárás.

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(32) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

57a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására:

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.
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a) az európai védjegyoltalomról való, az 50. cikk 
szerinti lemondásra vonatkozó eljárás, ideértve az 
50. cikk (3) bekezdésben említett határidőt is;

tartalom és a hatály pedig – a 
(33) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

b) az európai védjegyoltalom megszűnésének 
megállapítására vagy törlésére vonatkozó, 56. és 
57. cikk szerinti eljárások.”

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(33) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

65a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására:

a) a 60. cikkben említett fellebbezés tartalma, valamint 
a fellebbezés benyújtásának és a fellebbezés 
vizsgálatának folyamata;

Nem világos, mit jelent itt a 
„tartalom”, és hogyan kívánják a 
tartalmat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal 
meghatározni.

A „tartalom” szó nélkül ez a 
rendelkezés a rendelet nem 
alapvető rendelkezéseit érintené; 
a célkitűzés, a tartalom és a 
hatály pedig – a (34) 
preambulumbekezdést is 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók, ha a 
„tartalom” szót 
elhagyják vagy 
pontosítják.
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figyelembe véve – megfelelően 
meg lenne határozva.

b) a fellebbezési tanács 64. cikkben említett 
határozatainak tartalma és alaki követelményei;

Nem világos, mit jelent itt a 
„tartalom”, és hogyan kívánják a 
tartalmat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal 
meghatározni.

A „tartalom” szó nélkül ez a 
rendelkezés a rendelet nem 
alapvető rendelkezéseinek 
kiegészítésével függne össze; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (34) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg lenne határozva.

Megjegyzendő, hogy a 93a. cikk 
lentebb a „határozatok (...) alaki 
követelményei” kifejezést 
használja – a „tartalom” említése 
nélkül.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók, ha a 
„tartalom” szót 
elhagyják vagy 
pontosítják.
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c) a 60. cikkben említett fellebbezési díjak 
megtérítése.”

A 60. cikkben nincs a 
fellebbezési díjak megtérítéséről 
szóló rendelkezés.

Ahhoz, hogy e bekezdés 
alapján hatáskörök 
átruházása 
valósulhasson meg, az 
alap-jogiaktusban 
szabályokat kell 
megállapítani a
fellebbezési díjak 
megtérítésére 
vonatkozóan.

74a. cikk A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
163. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogadjon el, amelyben meghatározza az együttes 
európai védjegy használatára vonatkozó szabályzatnak 
az Ügynökséghez történő benyújtására vonatkozó, 
67. cikk (1) bekezdése szerinti határidőt, valamint a 
szabályzatnak a 67. cikk (2) bekezdése szerinti 
tartalmát.

A 67. cikk (1) bekezdésében nem 
szerepel határidő. A szóban 
forgó, módosított cikk ehelyett a 
74a. cikknek megfelelően előírt 
határidőre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szóban forgó határidő 
meghatározása tekintetében.

Ezenkívül nem világos, mit 
jelent itt a szabályzat tartalma, és 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, a szóban 
forgó határidőt tovább 
kell pontosítani az alap-
jogiaktusban. 
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hogyan kívánják azt 
felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal meghatározni. A 
szabályzat tartalma kifejezéssel 
ez a rendelkezés túl tág értelmű 
lenne, és az sincs kizárva, hogy 
alapvető fontosságú elemeket 
érintene.

A szabályzat tartalmát 
pontosabban meg kell 
határozni az alap-
jogiaktusban.

74k. cikk A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
163. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogadjon el, amelyben meghatározza az európai 
tanúsító védjegy használatára vonatkozó szabályzatnak 
az Ügynökséghez történő benyújtására vonatkozó, a 
74c. cikk (1) bekezdésében említett határidőt, valamint 
a szabályzatnak a 74c. cikk (2) bekezdése szerinti 
tartalmát.

A 74c. cikk (1) bekezdésében 
nem szerepel határidő. A szóban 
forgó, módosított cikk ehelyett a 
74k. cikknek megfelelően előírt 
határidőre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szóban forgó határidő 
meghatározása tekintetében.

Ezenkívül nem világos, mit 
jelent itt a szabályzat tartalma, és 
hogyan kívánják azt 
felhatalmazáson alapuló jogi 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, a szóban 
forgó határidőt tovább 
kell pontosítani az alap-
jogiaktusban. A másik 
lehetőség, hogy ezt 
végrehajtási aktusban 
lehetne szabályozni.
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aktusokkal meghatározni. A 
szabályzat tartalma kifejezéssel 
ez a rendelkezés túl tág értelmű 
lenne, és az sincs kizárva, hogy 
alapvető fontosságú elemeket 
érintene.

A szabályzat tartalmát 
pontosabban meg kell 
határozni az alap-
jogiaktusban.

79. cikk (1) Az Ügynökség az érintettekkel kézbesítés útján 
hivatalból közli a határozatot és az idézést, valamint a 
határidőhöz kötött eljárási cselekményekkel 
kapcsolatos értesítést vagy tájékoztatást, továbbá 
mindazt, aminek kézbesítését e rendelet vagy az e 
rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok rendelkezései előírják, vagy az Ügynökség 
ügyvezető igazgatója elrendeli.

Ez a rendelkezés nem 
rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról, hanem 
kötelezettséget ír elő a BPHH 
számára arra, hogy kézbesítse a 
határozatokat és idézéseket, ha 
ezt a rendelet alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előírják.

Amennyiben a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokra 
vonatkozó, szóban forgó 
rendelkezések 
megengedik kézbesítési 
kötelezettség 
megállapítását, e 
rendelkezés elfogadható.

79a. cikk Amennyiben az Ügynökség azt állapítja meg, hogy a 
jogvesztés – egyéb határozat nélkül – e rendelet vagy 
az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok következtében áll elő, az 
Ügynökség a 79. cikk szerint tájékoztatja erről az 
érintett személyt. Az érintett személy a kérdésre 
vonatkozóan határozat meghozatalát kérheti. Az 
Ügynökség akkor hoz határozatot, ha nem ért egyet a

Ez a rendelkezés nem 
rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról, hanem 
kötelezettséget ír elő a BPHH 
számára arra, hogy közölje a 
jogvesztést és hozzon határozatot 
az érintett megállapításokról, ha 

Amennyiben a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokra 
vonatkozó, szóban forgó 
rendelkezések 
jogvesztésről 
rendelkeznek, e 
rendelkezés elfogadható.
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határozatot kérelmező személlyel; ellenkező esetben az 
Ügynökség módosítja megállapítását, és tájékoztatja a 
határozat meghozatalát kérő személyt.

a jogvesztés a rendelet alapján 
elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus következtében 
áll elő.

83. cikk Az e rendeletben vagy az e rendelet alapján hozott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt eljárási 
rendelkezések hiányában az Ügynökség a 
tagállamokban általánosan elfogadott eljárásjogi 
alapelveket veszi figyelembe.

Ez a rendelkezés nem 
rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról, ehelyett 
lehetőséget nyújt a BPHH-nak 
arra, hogy a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok által keltett 
joghézagokat – az elfogadott 
alapelvek figyelembevételével –
kitöltse.

E rendelkezés célja a 
joghézagok kezelése; a 
rendelkezés a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat 
közvetlenül nem érinti. 

89. cikk 1. Az Ügynökség rendszeres időközönként kiadja:

a) az Európai Védjegyértesítőt, amely tartalmazza a 
védjegylajstromba tett bejegyzéseket, továbbá minden 
olyan egyéb adatot, amelyeknek közzétételét e rendelet 
vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus előírja;

Ez a rendelkezés nem 
rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról, csupán kötelezővé 
teszi a rendelet szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok által előírt adatok 
közzétételét.

E rendelkezés 
közzétételi 
követelményt ír elő, a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat 
közvetlenül nem érinti.

93a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
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aktusok elfogadására:

a) a határozatok 75. cikkben említett alaki 
követelményei;

kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

elfogadhatók.

b) a 77. cikkben említett szóbeli eljárások és a 
78. cikkben említett bizonyítás szabályai;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

c) a kézbesítés 79. cikkben említett szabályai; A 79. cikkben foglalt 
rendelkezések már tartalmaznak 
a tértivevényes, ajánlott levélben, 
valamint az elektronikus úton 
történő kézbesítésre vonatkozó 
szabályokat. A 79. cikk előírja az 
ügyvezető számára, hogy 
határozza meg, hogyan kell a 
nyilvános hirdetményt 
elhelyezni. Nem világos tehát, 
hogy milyen további 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
nem tűnnek 
szükségesnek, mivel az 
alap-jogiaktus és az e) 
pont már rendelkezik a 
részletes szabályokról.
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részletszabályokat kell 
felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal elfogadni.

Megkérdőjelezhető továbbá, 
hogy e rendelkezés –
figyelemmel az e) pontra – nem 
felesleges-e.

d) a 79a. cikkben említett jogvesztés megállapítására 
irányuló eljárás;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

e) az Ügynökség előtt folyó eljárásokban a felek által 
alkalmazandó kommunikációs eszközökre, köztük a 
79b. cikkben említett elektronikus kommunikációs 
eszközökre vonatkozó szabályok, valamint az 
Ügynökség által rendelkezésre bocsátandó 
nyomtatványok;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.
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f) a 79c. cikk (1) bekezdésében említett határidők 
számítására és hosszára vonatkozó szabályok;

A 74c. cikk (1) bekezdésében 
nem szerepelnek szabályok vagy 
határidők. A szóban forgó, 
módosított cikk ehelyett a 93a. 
cikk f) pontjának megfelelően 
elfogadott szabályokra és 
határidőkre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szabályok és határidők 
meghatározása tekintetében.

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, a szóban 
forgó szabályokat és 
határidőket tovább kell 
pontosítani az alap-
jogiaktusban. 

g) az Ügynökség határozataiban előforduló nyelvi vagy 
átírási hibák és a nyilvánvaló tévedések, illetve a 
védjegy lajstromozása során vagy a lajstromozás 
meghirdetése során az Ügynökség által vétett technikai 
hibák javítására szolgáló, a 79d. cikkben említett 
eljárás;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

h) határozat visszavonására vagy a lajstromba bevitt Ez a rendelet nem alapvető A felhatalmazáson 
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bejegyzés törlésére szolgáló, a 80. cikk (1) bekezdése 
szerinti eljárás;

rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

i) az Ügynökség előtt folyó eljárás 82a. cikk szerinti 
megszakításának és folytatásának szabályai;

A 82a. cikkben nincsenek 
szabályok. A szóban forgó, 
módosított cikk ehelyett a 93a. 
cikk i) pontjának megfelelően 
előírt szabályokra utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szabályok meghatározása 
tekintetében.

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, a szóban 
forgó szabályokat 
tovább kell pontosítani 
az alap-jogiaktusban. 

j) a költségeknek a 85. cikk (1) bekezdésében említett 
arányosítására és megállapítására vonatkozó eljárások;

A 85. cikk (1) bekezdésében 
nincsenek feltételek. A szóban 
forgó, módosított cikk ehelyett a 
93a. cikk j) pontjával 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
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összhangban meghatározott 
feltételekre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szabályok meghatározása 
tekintetében.

érdekében, ami azt 
jelenti, hogy az EUMSZ 
290. cikkével 
összhangban valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki, a szóban 
forgó feltételeket tovább 
kell pontosítani az alap-
jogiaktusban. 

k) a 87. cikk (1) bekezdésében említett adatok; A 87. cikk (1) bekezdése 
értelmében a BPHH számára már 
kötelező egy olyan nyilvántartás 
vezetése, amely tartalmazza a 
rendeletben előírt adatokat. A 
Bizottság tehát ténylegesen 
kiegészít vagy módosít 
felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat, ami az EUMSZ 290. 
cikke értelmében nem 
lehetséges.

A jelenlegi helyzet
orvoslása érdekében, 
miszerint a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok ténylegesen 
módosíthatók vagy 
kiegészíthetők, az alap-
jogiaktusban 
pontosabban meg kell 
határozni a többi 
rendelkezéssel meg nem 
határozott konkrét 
adatokat, a 87. cikk (1) 
bekezdésében szereplő 
„vagy az e rendelet 
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alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus” kifejezést 
pedig el kell hagyni.

l) a 88. cikkben említett iratbetekintés menete, ideértve 
az aktának az iratbetekintésből kizárt részeit, valamint 
az Ügynökség 88. cikk (5) bekezdése szerinti 
iratkezelésére vonatkozó szabályok;

A módosított 88. cikkben már 
szerepel, hogy az iratbetekintés 
körülményeiről és az 
iratmegőrzés módjáról az 
ügyvezető igazgató rendelkezik.

Felhatalmazás nem 
szükséges, ezt a 
rendelkezést el kell 
hagyni.

m) a 89. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 
adatoknak és bejegyzéseknek az Európai 
Védjegyértesítőben történő közzétételére vonatkozó 
szabályok, ideértve az információ típusát és a 
nyelveket, amelyeken a szóban forgó adatokat és 
bejegyzéseket közzé kell tenni;

Lásd a fenti k) pontot. A jelenlegi helyzet 
orvoslása érdekében, 
miszerint a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok ténylegesen 
módosíthatók vagy 
kiegészíthetők, az alap-
jogiaktusban 
pontosabban meg kell 
határozni a többi 
rendelkezés által meg 
nem határozott konkrét 
adatokat, a 89. cikk (1) 
bekezdésének a) 
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pontjában szereplő 
„vagy az e rendelet 
alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus” kifejezést 
pedig el kell hagyni. 

n) a 89. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett 
Hivatalos Lapban az Ügynökség által közzéteendő 
közlemények gyakorisága, alaki és nyelvi 
követelményei;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

o) az Ügynökség és a tagállami hatóságok közötti 
információcserére és kommunikációra, valamint a 
tagállami bíróságok vagy hatóságok általi vagy azokon 
keresztüli, 90. cikk szerinti iratbetekintésére vonatkozó 
szabályok;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(38) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

p) az Ügynökség előtti képviseletre vonatkozó, a 
92. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségtől való 

A feltételek, amelyek szerint a 
92. cikk (3) bekezdésében 

A 92. cikk (3) 
bekezdésével 
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eltérések; a 92. cikk (4) bekezdése szerinti közös 
képviselő kijelölésére vonatkozó szabályok; a 92. cikk 
(3) bekezdésében említett alkalmazottaknak és a 
93. cikk (1) bekezdésében említett hivatásos 
képviselőknek a képviselet ellátásához szükséges, aláírt 
képviseleti meghatalmazásuk Ügynökséghez történő 
benyújtására vonatkozó szabályok, valamint ezen 
meghatalmazás tartalma, továbbá a személyeknek a 
hivatásos képviselők jegyzékéből történő, a 93. cikk 
(5) bekezdése szerinti törlésére vonatkozó szabályok.”

említett alkalmazottaknak és a 
93. cikk (1) bekezdésében 
említett hivatásos képviselőknek 
az aláírt képviseleti 
meghatalmazást be kell 
nyújtaniuk az Ügynökséghez, a 
rendelet kiegészítő, nem alapvető 
rendelkezéseihez kapcsolódnak; 
a célkitűzés, a tartalom és a 
hatály pedig – a (38) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A 92. cikk módosított (2), (4) és 
(5) bekezdésével kapcsolatban 
említettek a 93a. cikk p) 
pontjában előírt, illetve 
megállapított esetekre és 
feltételekre utalnak. Az alap-
jogiaktusban nincsenek tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettségek, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának a 
szabályok meghatározása 
tekintetében.

kapcsolatban a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok 
elfogadhatók.

A jelenlegi helyzet 
orvoslása érdekében, 
miszerint a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok ténylegesen 
módosíthatók vagy 
kiegészíthetők, az alap-
jogiaktusban 
pontosabban meg kell 
határozni a 92. cikk (2), 
(4) és (5) bekezdésében 
szereplő konkrét 
eseteket és feltételeket, a 
87. cikk (1) 
bekezdésében szereplő 
„vagy az e rendelet 
alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus” kifejezést 
pedig el kell hagyni. 
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114. cikk A 114. cikk (2) bekezdésében az „a végrehajtási 
rendeletben” szövegrész helyébe az „az e rendelettel 
összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban” szövegrész lép.

Ez a cikk a bejelentések vagy 
védjegyek továbbításával 
kapcsolatban a nemzeti 
jogszabályokban foglalt olyan 
alaki követelményekre utal, 
amelyek eltérnek a rendeletben 
vagy a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban foglaltaktól, 
vagy kiegészítik azokat.

114a. cikk A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 163. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogadjon el, amelyben meghatározza az európai 
védjegybejelentés átalakítása iránti kérelemre 
vonatkozó követelményeket, továbbá a kérelem 
vizsgálatára és közzétételére vonatkozó 
részletszabályokat.

Ez a rendelkezés általános 
felhatalmazás, az alap-
jogiaktusban rögzített bármiféle 
vonatkozó szabály vagy 
kötelezettség nélkül. Nincs tehát 
semmi, ami módosítható vagy 
kiegészíthető lenne.

Ha a rendelet 112–114. 
cikkében nincsenek 
szabályok vagy 
kötelezettségek, 
amelyekre a 
felhatalmazás alapítható 
lenne, az említetteket 
tovább kell pontosítani 
az alap-jogiaktusban. 

128. cikk (4) Az ügyvezető igazgató különösen az alábbi 
feladatokat látja el:

[...]

Lásd fentebb a 30., 79. és 88. 
cikkel kapcsolatban írtakat.

Nem lehet ellentmondás az 

Az ellentmondások 
megelőzése érdekében 
az ügyvezető igazgató 
hatáskörét vagy a 
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n) az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott 
követelményekkel összhangban gyakorolja a 26. cikk 
(3) bekezdése, a 29. cikk (5) bekezdése, a 30. cikk 
(2) bekezdése, a 45. cikk (3) bekezdése, a 75. cikk 
(2) bekezdése, a 78. cikk (5) bekezdése, a 79., a 79b. és 
a 79c. cikk, a 87. cikk (3) bekezdése, a 88. cikk, a 
89. cikk, a 93. cikk (4) bekezdése, a 119. cikk 
(8) bekezdése és a 144. cikk alapján ráruházott 
hatásköröket;

ügyvezető igazgató hatásköre és 
a jogalkotási hatáskör 
átruházásának terjedelme között.

hatáskör átruházását 
módosítani kell.

A Bizottság a 163. cikkben foglaltakkal összhangban 
jogosult az alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására:

a) a nyelvhasználatra vonatkozó, a 119. cikkben 
említett különleges követelmények;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(45) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

144a. cikk

b) azon esetek, amikor a felszólalási vagy törlési 
határozatokat a 132. cikk (2) bekezdése és a 134. cikk 
(2) bekezdése alapján egyetlen tag hozza meg;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(45) preambulumbekezdést is 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

A 132. cikk (2) 
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figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A 132. cikk (2) bekezdésében és 
a 134. cikk (2) bekezdésében tett 
hivatkozások jelenleg a 144a. 
cikk c) pontjára utalnak.

bekezdésében és a 134. 
cikk (2) bekezdésében 
tett hivatkozásoknak 
azonban a 144a. cikk b) 
pontjára kell 
vonatkozniuk.

c) a fellebbezési tanácsok szervezetére vonatkozó 
részletes szabályok, ideértve a tanácsok felállítására és 
a fellebbezési tanácsoknak a 135. cikk 
(3) bekezdésének a) pontjában említett testületére, a 
kibővített tanács összetételére és az ügyeknek a 
kibővített tanács elé utalására a 135. cikk 
(4) bekezdésében említett szabályokat, továbbá azon 
feltételek, amelyek esetén a határozatokat a 135. cikk 
(2) és (5) bekezdésével összhangban egyetlen tag hozza 
meg;

A fellebbezési tanácsok testülete 
– hatályát tekintve – túl tág 
kifejezésnek tűnik, előfordulhat, 
hogy alapvető fontosságú 
elemeket érint.

Ettől eltekintve e rendelkezés a 
rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(45) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva. 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók – azzal a 
kivétellel, hogy a 
fellebbezési tanács 
testülete hivatkozást az 
alap-jogiaktusban 
egyértelműsíteni kell.

d) az Ügynökségnek a 144. cikkel összhangban 
fizetendő díjak rendszere, ideértve a díjak összegét, a 
fizetési módokat, a pénznemeket, a díjak esedékességét, 
a fizetés teljesítésének tekintett napot, a fizetés 

A díjak struktúrájának és 
összegének kivételével, amelyek 
alapvető fontosságú elemek, 
ezért ezekre vonatkozóan 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok – a 
díjak struktúráját és 
összegét kivéve –
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elmaradásának és a késedelmes teljesítésnek, a kisebb 
összegű befizetésnek és a túlfizetésnek a 
következményeit, a díjmentesen nyújtható 
szolgáltatások körét, valamint azon feltételeket, 
amelyek között az ügyvezető igazgató gyakorolhatja a 
144. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott 
hatásköröket.”

hatáskör-átruházás nem jöhet 
szóba, ez a rendelkezés a 
rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(45) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

elfogadhatók.

145. cikk A 145. cikkben az „annak végrehajtási rendeleteit” 
szövegrész helyébe „az e rendelettel összhangban 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat” 
szövegrész lép.

Ez a rendelkezés a szabályok 
nemzetközi lajstromozásra való 
alkalmazására vonatkozik.

Ez a rendelkezés a 
hatáskör-átruházást 
közvetlenül nem érinti.

161a. cikk A Bizottság a 163. cikkel összhangban jogosult az 
alábbiakat meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására:

a) a 147. cikk (5) bekezdésében említett nemzetközi 
bejelentés alaki követelményei, a nemzetközi bejelentés 
vizsgálatára vonatkozó, a 147. cikk (6) bekezdése 
szerinti eljárás, valamint a nemzetközi bejelentésnek a 
nemzetközi irodához történő, a 147. cikk (4) bekezdése 
szerinti továbbításának szabályai;

A 147. cikk (5) bekezdésében 
nincsenek alaki követelmények. 
A szóban forgó, módosított cikk 
ehelyett a 161a. cikk a) pontjával 
összhangban meghatározott alaki 
követelményekre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
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lehetőséget biztosít magának az 
alaki követelmények 
meghatározása tekintetében.

Ettől eltekintve e rendelkezés a 
rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(46) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

összhangban, a 
felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok 
elfogadhatók – a 
nemzetközi bejelentés 
alaki követelményeit 
kivéve, amelyeket 
tovább kell pontosítani 
az alap-jogiaktusban.  

b) a 148a. cikk szerinti értesítés szabályai; Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(46) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

c) a 149. cikk (2) bekezdésében említett területi 
kiterjesztés alaki követelményei, valamint ezen 
követelmények vizsgálatára vonatkozó eljárás és a 
területi kiterjesztésre vonatkozó kérelemnek a 

A 149. cikkben nincsenek alaki 
követelmények. A szóban forgó, 
módosított cikk ehelyett a 161a. 
cikk c) pontjával összhangban 

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
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nemzetközi irodához történő továbbításának szabályai; meghatározott alaki 
követelményekre utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának az 
alaki követelmények 
meghatározása tekintetében.

A 149. cikknek nincs (2) 
bekezdése, a cikk csak egy 
bekezdésből áll. A szöveg úgy 
egészül ki az alaki 
követelményekkel kapcsolatos 
módosítással, hogy a módosítás 
utolsó mondatként kerül a 
szövegbe.

érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, a kérelem 
alaki követelményeit 
tovább kell pontosítani 
az alap-jogiaktusban. 

A hivatkozásnak a 149. 
cikkre kell utalnia.

d) a 153. cikk szerinti szenioritási kérelem benyújtására 
vonatkozó eljárás;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(46) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.
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e) a 154. cikkben említett feltétlen kizáró okok 
vizsgálatára vonatkozó eljárás, és a 156. cikk szerinti 
felszólalás benyújtására és vizsgálatára vonatkozó 
eljárás, ideértve a nemzetközi iroda szükséges 
tájékoztatását is;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(46) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.

f) a nemzetközi lajstromozással összefüggő, a 
154a. cikkben említett eljárások;

A 154a. cikk nem említ 
eljárásokat. A szóban forgó, 
módosított cikk ehelyett a 161a. 
cikk f) pontjával összhangban 
előírt eljárásokra utal. Az alap-
jogiaktusban nincs tehát 
kiegészíthető vagy módosítható 
kötelezettség, és a Bizottság 
valójában korlátlan mérlegelési 
lehetőséget biztosít magának az 
eljárások meghatározása 
tekintetében.

A kötelezettségek 
jelenlegi kölcsönös 
visszautalások miatti 
hiányának orvoslása 
érdekében, ami azt 
jelenti, hogy valójában 
semmit nem 
módosítanak vagy 
egészítenek ki az 
EUMSZ 290. cikkével 
összhangban, az 
eljárásokat tovább kell 
pontosítani az alap-
jogiaktusban. 

g) azon esetek, amikor az Ügynökségnek értesítenie 
kell a nemzetközi irodát a nemzetközi lajstromozás 

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
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joghatásainak a 158. cikk szerinti érvénytelenítéséről, 
és az erre vonatkozó értesítésben közlendő 
információk;

kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(46) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

elfogadhatók.

h) a 158c. cikkben említett kérelmeknek a nemzetközi 
irodához történő továbbításának szabályai;

A 158c. cikk „a 161a. cikk h) 
pontjával összhangban 
meghatározott eseteket” említi, 
nem pedig a továbbítás 
szabályait.

Bármelyikről van is szó, ez a 
rendelkezés a rendelet 
kiegészítő, nem alapvető 
rendelkezéseihez kapcsolódik.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók, 
amennyiben pontosítják, 
hogy a tárgyat a 
továbbítás szabályai 
vagy meghatározott 
esetek képezik.

i) a 159. cikk (1) bekezdése szerinti átalakításra 
irányuló kérelemre vonatkozó követelmények;

Ez a rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(46) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók.



AL\1006698HU.doc 51/53 PE521.700v01-00

HU

j) a 161. cikkben említett átalakítás iránti kérelem alaki 
követelményei és az átalakításra vonatkozó eljárások;

A 161. cikk nem említi az 
„átalakítás iránti kérelem alaki 
követelményeit”.

Az eljárásokra vonatkozó 
rendelkezés a rendelet nem 
alapvető rendelkezéseinek 
kiegészítéséhez kapcsolódik; a 
célkitűzés, a tartalom és a hatály 
pedig – a (46) 
preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók, az „alaki 
követelmények” 
kivételével, amelyeket 
az alap-jogiaktusban 
módosítani kell.

k) az Ügynökség és a nemzetközi iroda közötti 
információcserére vonatkozó szabályok, ideértve a 
147. cikk (4) bekezdése, a 148a. cikk, a 153. cikk 
(2) bekezdése és a 158c. cikk szerinti értesítésekre 
vonatkozó szabályokat is.”

Nem létezik a 147. cikk (4) 
bekezdése „szerinti értesítés”.

Ezt kivéve e rendelkezés a 
rendelet nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítéséhez 
kapcsolódik; a célkitűzés, a 
tartalom és a hatály pedig – a 
(46) preambulumbekezdést is 
figyelembe véve – megfelelően 
meg van határozva.

A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 
elfogadhatók, az 
„értesítések” 
kivételével, amelyet az 
alap-jogiaktusban 
módosítani kell.
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(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek 
mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

Megfelel az egyetértési 
megállapodásban foglalt 
mintacikknek. 

(2) A 24a., a 35a., a 45a., a 49a., az 57a., a 65a., a 74a., 
a 74k., a 93a., a 114a., a 144a. és a 161a. cikkben 
említett felhatalmazások határozatlan időre szólnak.

A Parlament dönthet amellett, 
hogy egy meghatározott –
például években megadott –
időtartamot állapít meg, és 
emellett beszámolási 
követelményeket is előírhat (az 
egyetértési megállapodás szerinti 
2. opció).

Megfelel az egyetértési 
megállapodásban foglalt 
mintacikknek. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja a (2) bekezdésben említett 
felhatalmazásokat. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Megfelel az egyetértési 
megállapodásban foglalt 
mintacikknek. 

163a. cikk

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg 

Megfelel az egyetértési 
megállapodásban foglalt 
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értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. mintacikknek. 

(5) A 24a., a 35a., a 45a., a 49a., az 57a., a 65a., a 74a., 
a 74k., a 93a., a 114a., a 144a. és a 161a. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítéstől számított két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást ellene, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”

A kifogások emelésére 
megállapított standard 2+2 
hónapot a Parlament szabadon 
meghosszabbíthatja vagy 
lerövidítheti.

Megfelel az egyetértési 
megállapodásban foglalt 
mintacikknek. 

A Parlament szabadon 
módosíthatja az 
időtartamot.


