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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0162),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0088/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére1,

– tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2013. július 11-i véleményére,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra2,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és 
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7–0000/2013),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás1

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai uniós védjegyrendszer 
jövőbeli felülvizsgálatáról szóló, 2010. 
május 25-i következtetéseiben a Tanács 
felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat a 207/2009/EK rendelet és a 
2008/95/EK irányelv módosítására. Utóbbi 
felülvizsgálatának intézkedéseket kell 
tartalmaznia a célból, hogy azt 
összehangolja a 207/2009/EK rendelettel, 
így egész Európában csökkenjen az Európa
a védjegyrendszereken belüli eltérések.

(5) Az európai uniós védjegyrendszer 
jövőbeli felülvizsgálatáról szóló, 2010. 
május 25-i következtetéseiben a Tanács 
felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat a 207/2009/EK rendelet és a 
2008/95/EK irányelv módosítására. Utóbbi 
felülvizsgálatának intézkedéseket kell 
tartalmaznia a célból, hogy azt 
összehangolja a 207/2009/EK rendelettel, 
így egész Európában csökkenjenek a 
védjegyrendszereken belüli eltérések, 
miközben fenntartja a nemzeti 
védjegyoltalmat mint vonzó lehetőséget a 
védjegybejelentők számára. E tekintetben 
biztosítani kell az európai uniós 
védjegyrendszer és a nemzeti 
védjegyrendszerek közötti kiegészítő 
kapcsolatot.

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni a védjegyek nemzeti és uniós oltalmának egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Alapvető fontosságú biztosítani, hogy 
a lajstromozott védjegyek az összes 
tagállam jogi rendszereiben ugyanolyan 
oltalmat élvezzenek, és hogy a nemzeti 
szintű védjegyoltalom az európai 
védjegyoltalommal azonos szintű legyen. 
Az Unióban jó hírnévvel rendelkező 

(10) Alapvető fontosságú biztosítani, hogy 
a lajstromozott védjegyek az összes 
tagállam jogi rendszereiben ugyanolyan 
oltalmat élvezzenek, és hogy a nemzeti 
szintű védjegyoltalom az európai uniós 
védjegyoltalommal azonos szintű legyen. 
Az Unióban jó hírnévvel rendelkező 
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európai védjegyeknek nyújtott kiterjedt 
oltalommal összhangban nemzeti szinten is 
kiterjedt oltalmat kell biztosítani minden 
olyan lajstromozott védjegy számára, 
amely az érintett tagállamban jó hírnévvel 
rendelkezik.

európai uniós védjegyeknek nyújtott 
kiterjedt oltalommal összhangban nemzeti 
szinten is kiterjedt oltalmat kell biztosítani 
minden olyan lajstromozott védjegy 
számára, amely az érintett tagállamban jó 
hírnévvel rendelkezik.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze, hogy a módosítást a rendelet egészében javasolt elvégezni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ennek érdekében szükség van 
azoknak a védjegyoltalomban részesíthető 
megjelöléseknek a példálózó felsorolására, 
amelyek alkalmasak arra, hogy valamely 
vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait más 
vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól 
megkülönböztessék. A védjegyek 
lajstromozási rendszere által támasztott 
követelmények, azaz a jogbiztonság és a 
gondos ügyintézés megvalósítása 
érdekében fontos megkövetelni, hogy a 
megjelölést oly módon ábrázolják, hogy az 
oltalom általa megjelölt tárgya kétséget 
kizáró módon azonosítható legyen. Ennek 
megfelelően lehetővé kell tenni a 
megjelölések megjelenítését, a grafikai 
ábrázoláson túlmenően, minden arra 
alkalmas megjelenési formában, 
amennyiben az megfelelően biztosítja a 
fenti cél megvalósulását

(13) Ennek érdekében szükség van 
azoknak a védjegyoltalomban részesíthető 
megjelöléseknek a példálózó felsorolására, 
amelyek alkalmasak arra, hogy valamely 
vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait más 
vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól 
megkülönböztessék. A védjegyek 
lajstromozási rendszere által támasztott 
követelmények, azaz a jogbiztonság és a 
gondos ügyintézés megvalósítása 
érdekében fontos megkövetelni, hogy a 
megjelölést oly módon ábrázolják a 
lajstromban, hogy az oltalom általa 
megjelölt tárgya kétséget kizáró módon 
azonosítható legyen. Ennek megfelelően 
lehetővé kell tenni a megjelölések 
megjelenítését, a grafikai ábrázoláson 
túlmenően, minden arra alkalmas 
megjelenési formában, amennyiben az 
általánosan elérhető technológiát 
alkalmaz és megfelelően biztosítja a fenti 
cél megvalósulását.
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Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a megjelenítés azzal a feltétellel lehetséges bármilyen formában, 
amennyiben általánosan elérhető technológiát alkalmaz.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A törlésre a 10. cikk törlése miatt van szükség.

Módosítás 5

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 

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 hamisított 
árukat hozzanak be a tagállam 
vámterületére (anélkül, hogy szabad 
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bocsátották volna őket), amelyeken 
engedély nélkül szerepel az adott áru 
vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel 
lényegében megegyező védjegy.

forgalomba bocsátották volna őket), 
amelyeken engedély nélkül szerepel az 
adott áru vonatkozásában lajstromba vett 
védjeggyel lényegében megegyező 
védjegy. Annak érdekében, hogy 
elkerüljék az áruk jogszerű áramlásának 
akadályozását, ezt a szabályt csak akkor 
kell alkalmazni, ha egy európai uniós 
védjegy jogosultja be tudja mutatni, hogy 
a védjegyet a rendeltetési országban 
érvényesen lajtromba vették. Ez nem 
érinti az Unió azon jogát, hogy 
előmozdítsa harmadik országok 
gyógyszerekhez való hozzáférését.

Or. en

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a szöveg összhangba kerüljön a 10. cikk (5) 
bekezdésének módosításával.

Módosítás 6

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 hamisított 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 a hamisított áruk 
feladója jár el kereskedelmi céllal.

Or. en

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a szöveg összhangba kerüljön a 10. cikk (4) 
bekezdésének módosításával.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A védjegyoltalom 
hozzáférhetőségének javítása és 
megkönnyítése, valamint a jogbiztonság és 
kiszámíthatóság fokozása érdekében a 
védjegyek tagállamokban történő 
lajstromozására vonatkozó eljárásoknak 
hatékonynak és átláthatónak kell lenniük, 
valamint az európai védjegyekre 
alkalmazandókhoz hasonló szabályokat 
kell követniük. Ahhoz, hogy nemzeti és 
uniós szinten egyaránt következetes és 
kiegyensúlyozott védjegyrendszer 
valósulhasson meg, a tagállamok összes 
központi iparjogvédelmi hivatalának csak a 
feltétlen kizáró okok hiányára kell 
korlátoznia a védjegybejelentés 
jogosultságának hivatalból történő 
vizsgálatát. Ez ugyanakkor nem sértheti a 
fenti hivatalok azon jogát, hogy a 
bejelentők kérésére – pusztán tájékoztatási 
célból, valamint a későbbi lajstromozási 
eljárás, ideértve a később felszólalási 
eljárásokat is, sérelme és arra vonatkozó 
jogkövetkezmény nélkül – kereséseket 
végezhessenek.

(34) A védjegyoltalom 
hozzáférhetőségének javítása és 
megkönnyítése, valamint a jogbiztonság és 
kiszámíthatóság fokozása érdekében a 
védjegyek tagállamokban történő 
lajstromozására vonatkozó eljárásoknak 
hatékonynak és átláthatónak kell lenniük, 
valamint az európai védjegyekre 
alkalmazandókhoz hasonló szabályokat 
kell követniük. Ahhoz, hogy nemzeti és 
uniós szinten egyaránt következetes és 
kiegyensúlyozott védjegyrendszer 
valósulhasson meg, a tagállamok összes 
központi iparjogvédelmi hivatalának csak a 
feltétlen kizáró okok hiányára kell 
korlátoznia a védjegybejelentés 
jogosultságának hivatalból történő 
vizsgálatát. Ez ugyanakkor nem sértheti a 
fenti hivatalok azon jogát, hogy hivatalból 
vagy kérésre – pusztán tájékoztatási célból, 
valamint a későbbi lajstromozási eljárás, 
ideértve a később felszólalási eljárásokat 
is, sérelme és arra vonatkozó 
jogkövetkezmény nélkül – kereséseket 
végezhessenek és értesíthessék a korábbi 
jogok jogosultjait.

Or. en

Indokolás

E módosító javaslat egyrészt egy pontosítást, másrészt egy fontos változtatást tartalmaz, és a 
41. cikkel együtt kell olvasni. Bár a viszonylagos okok hivatalból történő vizsgálatát meg kell 
szüntetni, ésszerű lenne lehetővé tenni a hivatalok számára, hogy a bejelentők számára 
kereséseket végezzenek, a korábbi jogok jogosultjai számára pedig értesítést biztosítsanak, ne 
csak kérésre, hanem hivatalból is. Ezeknek a kereséseknek és értesítéseknek azonban pusztán 
a tájékoztatást kell szolgálniuk, anélkül hogy befolyásolnák a lajstromozási eljárást.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikke (1) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

A teljes jogalapra kell hivatkozni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az irányelvet minden olyan 
áruvédjegyre és szolgáltatási védjegyre 
alkalmazni kell, amely a tagállamok 
valamelyikében védjegyként, együttes 
védjegyként, hitelesítési jegyként vagy 
tanúsító védjegyként lajstromozás vagy 
védjegybejelentés, a Benelux Szellemi 
Tulajdonvédelmi Hivatalnál lajstromozás 
vagy védjegybejelentés, illetve a 
tagállamok bármelyikére kiterjedő hatályú 
nemzetközi lajstromozás tárgyát képezi.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása érdekében, hogy a „tagállamok valamelyikében” kifejezés mind a 
lajstromozásra, mind a védjegybejelentésre vonatkozik, az angol szövegben módosítani kell a 
szórendet.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „Ügynökség”: a 207/2009/EK rendelet 
2. cikkével összhangban létrehozott 
Európai Unió Védjegyoltalmi és 
Formatervezési Mintaoltalmi
Ügynöksége;

b) „Ügynökség”: a 207/2009/EK rendelet 
2. cikkével összhangban létrehozott 
Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi
Ügynöksége;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A módosítás az ügynökség módosított nevét tartalmazza.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „korábbi védjegy”:

i. a következőkben felsorolt minden olyan 
védjegy, amelynek bejelentési napja 
korábbi, mint a védjegy lajstromozására 
irányuló bejelentés megtételének napja, 
figyelembe véve – adott esetben – az 
igényelt elsőbbségek napját:

 európai uniós védjegy;

 valamely tagállamban, illetve –
Belgium, Luxemburg és Hollandia 
esetében – a Benelux Szellemitulajdon-
védelmi Hivatalnál lajstromozott védjegy;

 nemzetközi megállapodás alapján a 
tagállamra kiterjedő hatállyal 
lajstromozott védjegy;
ii. olyan európai védjegy, amely 
tekintetében a 207/2009/EK rendeletnek 
megfelelően az i) pont második és 
harmadik francia bekezdésében említett 
védjegy szenioritását érvényesen 
igényelték, akkor is, ha ez utóbbi védjegy 
oltalma lemondás vagy az oltalmi idő 
megújítás nélküli lejárta miatt megszűnt;
iii. az i. vagy ii. pontban említett védjegy 
lajstromozására irányuló bejelentés, 
feltéve hogy annak alapján a védjegyet 
lajstromozzák;
iv. olyan védjegy, amely a Párizsi 
Egyezmény 6a. cikke értelmében a védjegy 
lajstromozására irányuló bejelentés 
bejelentési napjánál, illetve – elsőbbség 
igénylése esetén – az igényelt elsőbbség 
napjánál korábban vált a tagállamban 
közismertté.

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás. A szöveg megfelelő strukturáltsága érdekében a javaslat 5. cikke (2) 
bekezdésében szereplő fogalommeghatározást át kell helyezni a fogalommeghatározásokat 
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tartalmazó 2. cikkbe.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) „hitelesítési jegy vagy tanúsító 
védjegy”: olyan védjegy, amelyet a 
bejelentéskor ilyennek írnak le, és amely 
alkalmas arra, hogy a védjegy jogosultja 
által a földrajzi eredet, az anyag, az áruk 
előállításának vagy a szolgáltatások 
nyújtásának módja, a minőség a 
pontosság vagy más jellemző tekintetében 
tanúsított árukat és szolgáltatásokat 
megkülönböztesse a nem tanúsított 
áruktól vagy szolgáltatásoktól;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás. A szöveg megfelelő strukturáltsága érdekében a javaslat 28. cikkében 
szereplő fogalommeghatározást át kell helyezni a fogalommeghatározásokat tartalmazó 2. 
cikkbe.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) „együttes védjegy”: olyan védjegy, 
amelyet a bejelentéskor ilyennek írtak le, 
és amely alkalmas arra, hogy a 
védjegyjogosult szervezet tagjainak áruit 
vagy szolgáltatásait más vállalkozások 
áruitól vagy szolgáltatásaitól 
megkülönböztesse.

Or. en
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Indokolás

Technikai módosítás. A szöveg megfelelő strukturáltsága érdekében a javaslat 28. cikkében 
szereplő fogalommeghatározást át kell helyezni a fogalommeghatározásokat tartalmazó 2. 
cikkbe.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) alkalmas arra, hogy valamely 
vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait 
megkülönböztesse más vállalkozások 
áruitól vagy szolgáltatásaitól;

a) alkalmas arra, hogy valamely 
vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait 
megkülönböztesse más vállalkozások 
áruitól vagy szolgáltatásaitól; és

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy mind az a), mind a b) pont feltételeinek teljesülniük kell.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megjelenítésének módja lehetővé teszi, 
hogy az illetékes hatóságok és a 
nyilvánosság meghatározhassa a 
jogosultjának nyújtott oltalom pontos 
tárgyát.

b) a lajstromban való megjelenítésének 
módja lehetővé teszi, hogy az illetékes 
hatóságok és a nyilvánosság 
meghatározhassa a jogosultjának nyújtott 
oltalom pontos tárgyát.

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség biztosítása érdekében egy védjegyet meg kell tudni jeleníteni nemcsak 
általánosan, hanem a mások számára is hozzáférhető lajstromban is.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a közösségi növényfajta-oltalmi 
jogokról szóló, 1994. július 27-i 
2100/94/EK tanácsi rendelettel1

összhangban nyilvántartásba vett korábbi 
fajtanevet tartalmazó vagy abból álló 
védjegy, ugyanazon terméktípus 
tekintetében.
______
1 HL L 227., 1994.9.1., 1. o.

Or. en

Indokolás

A védjegyekről szóló rendelet tekintetében javasolt módosítás a 7. cikk (1) bekezdés l) 
pontjában előírja, hogy a közösségi növényfajta-oltalmi jogok feltétlen kizáró okok. Ez a 
szabály nem szerepel az irányelvben, holott helye lenne benne annak érdekében, hogy az 
irányelv tükrözze a rendeletet.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdést akkor is alkalmazni 
kell, ha a kizáró ok

törölve

a) a védjegybejelentés benyújtásának 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamokban áll fenn;
b) csak akkor áll fenn, ha az idegen 
nyelvű védjegyet bármilyen átírással 
lefordítják vagy átírják a tagállamok 
valamely hivatalos nyelvére.

Or. en
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Indokolás

Aránytalan és a gyakorlatban kivitelezhetetlen lenne megkövetelni a nemzeti hivataloktól, 
hogy a feltétlen kizáró okokat minden joghatóságban és az Unió összes nyelvén vizsgálják. 
Emellett ellentmondana a jogok területi hatálya elvének is. A felhasználók szempontjából kis 
hozzáadott értéket vagy semmilyet nem képviselne, ha kérelmük lajstromozásának akadályait 
más, olyan joghatóságok vonatkozásában is vizsgálnák, ahol az nem is lesz érvényes.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
„korábbi védjegy”

törölve

a) a következőkben felsorolt minden olyan 
védjegy, amelynek bejelentési napja 
korábbi, mint a védjegy lajstromozására 
irányuló bejelentés megtételének napja, 
figyelembe véve – ha ennek helye van – az 
igényelt elsőbbségek napját:
i. európai védjegy;
ii. valamely tagállamban, illetve –
Belgium, Luxemburg és Hollandia 
esetében – a Benelux Szellemi 
Tulajdonvédelmi Hivatalnál lajstromozott 
védjegy;
iii. nemzetközi megállapodás alapján a 
tagállamra kiterjedő hatállyal 
lajstromozott védjegy;
b) olyan európai védjegy, amely 
tekintetében a 207/2009/EK rendeletnek 
megfelelően az a) pont ii. vagy iii. 
alpontjában említett védjegy szenioritását 
érvényesen igényelték, akkor is, ha ez 
utóbbi védjegy oltalma lemondás vagy az 
oltalmi idő megújítás nélküli lejárta miatt 
megszűnt;
c) az a) vagy b) pontban említett védjegy 
lajstromozására irányuló bejelentés, 
feltéve, hogy annak alapján a védjegyet 
lajstromozzák;
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d) olyan védjegy, amely a Párizsi 
Egyezmény 6a. cikke értelmében a védjegy 
lajstromozására irányuló bejelentés 
megtételének napjánál, illetve – elsőbbség 
igénylése esetén – az igényelt elsőbbség 
napjánál korábban vált a tagállamban 
közismertté.

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás. A szöveg megfelelő strukturáltsága érdekében a javaslat 5. cikke (2) 
bekezdésében szereplő fogalommeghatározást át kell helyezni a fogalommeghatározásokat 
tartalmazó 2. cikkbe.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a megjelölés korábbi védjeggyel 
azonos vagy ahhoz hasonló , függetlenül 
attól hogy az árujegyzékben szereplő áruk 
vagy szolgáltatások azonosak-e, vagy 
hasonlóak-e vagy nem hasonlóak-e 
azokhoz, amelyekre a korábbi védjegyet 
lajstromozták feltéve, hogy a korábbi 
védjegy valamely tagállamban, vagy 
európai védjegy esetében az Unióban jó 
hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok 
nélkül történő használata sértené vagy 
tisztességtelenül kihasználná a korábbi 
védjegy megkülönböztető képességét vagy 
jó hírnevét;

a) ha a megjelölés korábbi védjeggyel 
azonos vagy ahhoz hasonló, függetlenül 
attól hogy az árujegyzékben szereplő áruk 
vagy szolgáltatások azonosak-e, vagy 
hasonlóak-e vagy nem hasonlóak-e 
azokhoz, amelyekre a korábbi védjegyet 
lajstromozták feltéve, hogy a korábbi 
védjegy abban a tagállamban, ahol a 
lajstromozást kérelmezték vagy ahol a 
védjegy lajstromba van véve, vagy európai 
uniós védjegy esetében az Unióban jó 
hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok 
nélkül történő használata sértené vagy 
tisztességtelenül kihasználná a korábbi 
védjegy megkülönböztető képességét vagy 
jó hírnevét;

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, szövegezési hiba történt, mivel a rendelkezés nem felel meg a 10. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésnek. Ez a megszövegezés azt jelentette volna, 
hogy egy olyan megjelölés, amely egy másik tagállamban jó hírnévnek örvend, akadályt 
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képezne abban a tagállamban, ahol a lajstromba vételt kérelmezték (még ha ez a megjelölés 
nem is rendelkezne jó hírnévvel abban a tagállamban). Ez a módosítás tisztázza, hogy a 
nemzeti védjegyek hírneve csak ugyanazon tagállamon belül jelent akadályt.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok előírhatják, hogy 
megfelelő körülmények esetén a 
megjelölés nincs kizárva a 
védjegyoltalomból, illetve a védjegyet nem 
kell törölni, ha lajstromozásához a korábbi 
védjegy vagy jog jogosultja hozzájárult.

(5) A tagállamok előírják, hogy megfelelő 
körülmények esetén a megjelölés nincs 
kizárva a védjegyoltalomból, illetve a 
védjegyet nem kell törölni, ha 
lajstromozásához a korábbi védjegy vagy 
jog jogosultja hozzájárult.

Or. en

Indokolás

Viszonylagos kizárási ok hiányában ésszerű lenne a megjelölés lajstromozását lehetővé tenni, 
ha a korábbi jog jogosultja hozzájárul ahhoz. Nincs arra szükség, hogy ez a rendelkezés 
opcionális legyen a tagállamok számára.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha a törlés iránti kérelmet az 5. cikk (3) 
bekezdésére alapozták, és a korábbi 
védjegy a lajstromozott védjegy bejelentési 
napján vagy elsőbbségi napján nem 
rendelkezett az 5. cikk (3) bekezdésének
értelmében vett jó hírnévvel;

c) ha a törlés iránti kérelmet az 5. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjára alapozták, és a 
korábbi védjegy a lajstromozott védjegy 
bejelentési napján vagy elsőbbségi napján 
nem rendelkezett az 5. cikk (3) bekezdése 
a) pontjának értelmében vett jó hírnévvel;

Or. en

Indokolás

Mivel ez a pont a védjegyek jó hírnevére vonatkozik, az 5. cikk (3) bekezdésének csak az a) 
pontjára kell hivatkozni.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az 5. cikk (2) és (3) bekezdése 
szerinti korábbi védjegy jogosultja a 
tagállamban öt egymást követő éven át 
eltűrte az abban a tagállamban 
lajstromozott későbbi védjegy használatát, 
noha tudomása volt e használatról, a 
továbbiakban korábbi védjegyére 
hivatkozva nem kérheti e későbbi védjegy 
törlését olyan áruk, illetve szolgáltatások 
tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a 
későbbi védjegyet használták, kivéve, ha a 
későbbi védjegyet rosszhiszeműen 
jelentették be lajstromozásra.

(1) Ha az 5. cikk (2) bekezdése és (3)
bekezdésének a) pontja szerinti korábbi 
védjegy jogosultja a tagállamban öt 
egymást követő éven át eltűrte az abban a 
tagállamban lajstromozott későbbi védjegy 
használatát, noha tudomása volt e 
használatról, a továbbiakban korábbi 
védjegyére hivatkozva nem kérheti e 
későbbi védjegy törlését olyan áruk, illetve 
szolgáltatások tekintetében, amelyekkel 
kapcsolatban a későbbi védjegyet 
használták, kivéve, ha a későbbi védjegyet 
rosszhiszeműen jelentették be 
lajstromozásra.

Or. en

Indokolás

Mivel a korábbi védjegyek jó hírnevéről van szó, az 5. cikk (3) bekezdésének csak az a) 
pontjára kell hivatkozni.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a védjeggyel azonos, és olyan árukkal, 
illetve szolgáltatásokkal 
kapcsolatban használják , amelyek 
azonosak a védjegy árujegyzékében 
szereplő árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal, és amennyiben az ilyen 
használat érinti vagy érintheti a védjegy 
azon rendeltetését, hogy a fogyasztók 
számára tanúsítsa az áruk vagy 
szolgáltatások eredetét ;

a) a védjeggyel azonos, és olyan árukkal, 
illetve szolgáltatásokkal 
kapcsolatban használják , amelyek 
azonosak a védjegy árujegyzékében 
szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
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Or. en

Indokolás

Jóllehet a bizottsági javaslat egyértelművé kívánja tenni a helyzetet, a jelek szerint csak 
fokozza a jogbizonytalanságot.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A lajstromozott védjegy jogosultja 
akkor is megakadályozhatja az áruk (3) 
bekezdés c) pontja szerinti behozatalát, ha 
csak az áruk feladója lép fel kereskedelmi 
célokból.

(4) A lajstromozott védjegy jogosultja 
akkor is megakadályozhatja az áruk 
behozatalát, ha csak az áruk feladója lép fel 
kereskedelmi célokból és amennyiben ezek 
az áruk, csomagolásukat is beleértve, 
engedély nélkül viselnek az ilyen áruk 
tekintetében lajstromozott védjeggyel 
azonos, vagy lényegi jellemzőit tekintve 
attól meg nem különböztethető védjegyet.

Or. en

Indokolás

Jóllehet fel kell venni a küzdelmet a hamisítás ellen, a javasolt rendelkezés túlságosan 
messzire megy, mivel az EU-n kívül jogszerűen forgalomba hozott áruk egyes polgárok általi 
behozatalára is vonatkozik. Ezt a rendelkezést a hamisított árukra kell korlátozni.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A lajstromozott védjegy jogosultja 
megakadályozhatja továbbá, hogy 
harmadik felek kereskedelmi tevékenység 
keretében harmadik országokból – szabad 
forgalomba bocsátás nélkül – olyan árukat 
hozzanak be a védjegy lajstromozásának 
helye szerinti tagállam vámterületére, 
amelyeken – ideértve csomagolásukat is –

(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 –
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engedély nélkül szerepel az adott áru 
vonatkozásában lajstromba vett védjeggyel 
megegyező védjegy, vagy amelyet 
lényegében nem lehet megkülönböztetni az 
említett védjegytől.

engedély nélkül szerepel az adott áru 
vonatkozásában érvényesen lajstromba vett 
védjeggyel megegyező védjegy, vagy 
amelyet lényegében nem lehet 
megkülönböztetni az említett védjegytől, 
ha a védjegy jogosultja bizonyítja, hogy a 
védjegyet a rendeltetési országban is 
érvényesen lajstromba vették.

Or. en

Indokolás

Jóllehet fontos, hogy intézkedéseket tegyünk a hamisítás ellen, a tranzitárukra vonatkozó 
bizottsági javaslat túlságosan messzire megy, mivel korlátozná a jogszerű nemzetközi 
kereskedelmet. Ezért a lajstromozott védjegy jogosultjának kell bizonyítékot szolgáltatnia 
arról, hogy a védjegyet a rendeltetési országban is érvényesen lajstromba vették.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 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 megjelölés 
elhelyezése csomagoláson, címkéken, 
cédulákon, biztonsági elemeken, 
hitelesség ellenőrzését szolgáló 
eszközökön vagy bármely más olyan 
eszközön, amelyen a védjegy elhelyezhető.

Or. en

Indokolás

Az ebben a rendelkezésben használt „kiszerelés” szó olyan jogi fogalom, amely nem 
alkalmazandó valamennyi uniós jogrendszerben. A rendelkezés hatékonyságának növelése 
érdekében a címkék, a csomagolás és egyéb elemek leírását egyértelművé kell tenni annak 
biztosítására, hogy a rendelkezés tartalmazza a hamisítók által alkalmazott, hétköznapibb 
csomagolási elemeket és csomagolás-összetevőket.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiszerelés, csomagolás, vagy bármely 
más olyan eszköz kínálása, forgalomba 
hozatala vagy ilyen célú raktározása, vagy 
behozatala vagy kivitele, amelyen a 
védjegyet elhelyezték.

b) csomagolás, címke, cédula, biztonsági 
elem, a hitelesség ellenőrzését szolgáló 
eszköz vagy bármely más olyan eszköz 
kínálása, forgalomba hozatala vagy ilyen 
célú raktározása, vagy behozatala vagy 
kivitele, amelyen a védjegyet elhelyezték.

Or. en

Indokolás

Az ebben a rendelkezésben használt „kiszerelés” szó olyan jogi fogalom, amely nem 
alkalmazandó valamennyi uniós jogrendszerben. A rendelkezés hatékonyságának növelése 
érdekében a címkék, a csomagolás és egyéb elemek leírását egyértelművé kell tenni annak 
biztosítására, hogy a rendelkezés tartalmazza a hamisítók által alkalmazott, hétköznapibb 
csomagolási elemeket és csomagolás-összetevőket.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
ötéves időtartam kezdetének dátumát a 
lajstromba be kell jegyezni.

Or. en

Indokolás

Az ötéves időszak kezdete meghatározásának eltérő módjai gondot jelenthetnek más 
felhasználók számára az időszak lejártának meghatározása tekintetében. Ha az időszak kezdő 
napját rögzítik a lajstromban, az érintett felhasználók könnyen hozzáférhetnek ehhez az 
információhoz.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
védjegyoltalom átengedését írásba kell 
foglalni, és azt a szerződő feleknek alá 
kell írniuk, kivéve ha az átruházásra bírói 
ítélet alapján kerül sor; ellenkező esetben 
az átruházás érvénytelen.

törölve

Or. en

Indokolás

Szükségtelen és nem hordoz hozzáadott értéket a védjegyoltalom-átengedés formai 
követelményeinek előírása. Sérti a felek abbéli szabadságát, hogy maguk döntsenek arról, 
milyen formában kívánnak megállapodni. Bár a gyakorlatban valószínűleg ez lesz a bevett 
eljárás, szükségtelen akadályt jelentene például az elektronikus kereskedelemben. Ráadásul a 
vagyonátruházás formai követelményeinek részletes előírása számos tagállam nemzeti 
jogában rendkívül szokatlan.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az átruházást a felek bármelyikének 
kérelmére a lajstromba be kell jegyezni, és 
közzé kell tenni.

(4) Az átruházást a felek bármelyikének 
kérelmére a lajstromba be kell jegyezni, és 
közzé kell tenni, amennyiben a kérelmező 
fél az átruházás megtörténtét 
dokumentumokkal igazolja a hivatal felé.

Or. en

Indokolás

Ésszerű volna lehetővé tenni a hivatal számára, hogy kérje valamilyen dokumentum 
bemutatását.
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jogutód harmadik felekkel szemben 
mindaddig nem hivatkozhat a 
védjegyoltalomból eredő jogokra, amíg az 
átruházást a lajstromba be nem jegyzik.

(5) A jogutód harmadik felekkel szemben 
mindaddig nem hivatkozhat a 
védjegyoltalomból eredő jogokra, amíg az 
átruházás lajstromozására irányuló 
bejelentést a hivatal át nem vette.

Or. en

Indokolás

Nem lenne helyes, ha a védjegy új jogosultjának státusza attól függene, milyen gyorsan jegyzi 
be a lajstromba a védjegyhivatal az átruházást. A védjegyhez kapcsolódó jogok megszerzését 
és a megfelelő kérelemnek a védjegyhivatalhoz való benyújtását követően a védjegy új 
jogosultjának lehetővé kell tenni, hogy jogait harmadik felekkel szemben is érvényesíthesse.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában az alábbiak 
alkalmazandók:
(1) „hitelesítési jegy vagy tanúsító 
védjegy”: olyan védjegy, amelyet a 
bejelentéskor ilyennek írnak le, és amely 
alkalmas arra, hogy a védjegy jogosultja 
által a földrajzi eredet, az anyag, az áruk 
előállításának vagy a szolgáltatások 
nyújtásának módja, a minőség a 
pontosság vagy más jellemző tekintetében 
tanúsított árukat és szolgáltatásokat 
megkülönböztesse a nem tanúsított 
áruktól vagy szolgáltatásoktól;
(2) „együttes védjegy”: olyan védjegy, 
amelyet a bejelentéskor ilyennek írtak le, 
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és amely alkalmas arra, hogy a 
védjegyjogosult szervezet tagjainak áruit 
vagy szolgáltatásait más vállalkozások 
áruitól vagy szolgáltatásaitól 
megkülönböztesse.

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás. A szöveg megfelelő strukturáltsága érdekében a javaslat 28. cikkében 
szereplő fogalommeghatározást át kell helyezni a fogalommeghatározásokat tartalmazó 2. 
cikkbe.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a bejelentő egynél több 
osztályba való lajstromozást kér, az árukat 
és szolgáltatásokat a nizzai osztályozás 
osztályai szerint kell csoportosítani, 
minden csoporthoz hozzá kell rendelni az 
adott osztály számát, majd a csoportokat az 
osztályok szerinti sorrendbe kell rendezni.

(6) Amennyiben a bejelentő egynél több 
osztályba való lajstromozást kér, az árukat 
és szolgáltatásokat a nizzai osztályozás 
osztályai szerint kell csoportosítania, 
minden csoporthoz hozzá kell rendelnie az 
adott osztály számát, majd a csoportokat az 
osztályok szerinti sorrendbe kell rendeznie.

Or. en

Indokolás

Pontosítás, amely szerint a bejelentő – és nem a hivatal – kötelessége az áruk és 
szolgáltatások csoportosítása.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A hivatalok a 4. cikkben előírt feltétlen 
kizáró okok hiányára korlátozzák annak 
hivatalból történő megvizsgálását, hogy 

A hivatalok a 4. cikkben előírt feltétlen 
kizáró okok hiányára korlátozzák annak 
hivatalból történő megvizsgálását, hogy 
egy védjegybejelentés jogosult-e. A 
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egy védjegybejelentés jogosult-e. rendelkezés nem sérti a hivatalok azon 
jogát, hogy a korábbi jogokkal 
kapcsolatban, pusztán tájékoztatási célból 
kereséseket végezhessenek és értesítéseket 
biztosíthassanak, feltéve hogy az ilyen 
keresések és értesítések nem járnak 
jogkövetkezményekkel a további 
lajstromozási eljárásra és ezen belül a 
későbbi felszólalási eljárásokra nézve.

Or. en

Indokolás

E módosító javaslat egyrészt egy pontosítást, másrészt egy fontos változtatást tartalmaz, és a 
(34) preambulumbekezdéssel együtt kell olvasni. Bár a viszonylagos okok hivatalból történő 
vizsgálatát meg kell szüntetni, ésszerű lenne lehetővé tenni a hivatalok számára, hogy a 
bejelentők számára kereséseket végezzenek, a korábbi jogok jogosultjai számára pedig 
értesítést biztosítsanak, ne csak kérésre, hanem hivatalból is. Ezeknek a kereséseknek és 
értesítéseknek azonban pusztán a tájékoztatást kell szolgálniuk, anélkül hogy befolyásolnák a 
lajstromozási eljárást.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
közigazgatási eljárás előírja, hogy legalább 
a korábbi védjegy 5. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett jogosultja számára 
lehetővé kell tenni felszólalás benyújtását.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
közigazgatási eljárás előírja, hogy legalább 
a korábbi védjegy 5. cikk (2) bekezdésében 
és (3) bekezdésének a) pontjában említett 
jogosultja számára lehetővé kell tenni 
felszólalás benyújtását. Felszólalás 
nyújtható be egy vagy több korábbi jog 
alapján, feltéve hogy azok mindegyike 
ugyanahhoz a jogosulthoz tartozik, 
valamint azon áruk és szolgáltatások része 
vagy egésze alapján, amelyek 
vonatkozásában a korábbi jogokat 
lajstromba vették vagy azok 
lajstromozását kérelmezték, és a 
felszólalás azon áruk vagy szolgáltatások 
része vagy egésze ellen irányulhat, 
amelyek vonatkozásában a vitatott védjegy 
lajstromozását kérelmezték.
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Or. en

Indokolás

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok közigazgatási eljárást 
írnak elő hivatalaik számára a 
védjegyoltalom megszűnésének 
megállapítására vagy törlésére 
vonatkozóan.

(1) A tagállamok hatékony és gyorsított 
közigazgatási eljárást írnak elő hivatalaik 
számára a védjegyoltalom megszűnésének 
megállapítására vagy törlésére 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Ez az apró változtatás a 45. cikk rendelkezését tükrözi, amely „hatékony és gyorsított
közigazgatási eljárás” kiírását írja elő.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Megszűnés megállapítására vagy 
törlésre irányuló kérelem olyan áruk vagy 
szolgáltatások része vagy egésze ellen 
nyújtható be, amelyek vonatkozásában a 
vitatott védjegyet lajstromba vették.

Or. en

Indokolás

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Törlésre irányuló kérelem egy vagy 
több korábbi jog alapján nyújtható be, 
feltéve hogy mindegyik ugyanahhoz a 
jogosulthoz tartozik.

Or. en

Indokolás

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.
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Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A korábbi bejelentési napú vagy 
elsőbbségi napú lajstromozott védjegy 
alapján benyújtott törlési kérelemre 
irányuló közigazgatási eljárásban, a később 
védjegy jogosultjának kérelmére a korábbi 
védjegy jogosultjának igazolnia kell, hogy 
a törlési kérelem benyújtását megelőző öt 
évben a korábbi védjegy 16. cikkben előirt 
tényleges használatát az árujegyzékben 
szereplő – valamint a kérelme 
indokolásaként idézett – árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban megkezdte, 
vagy kellőképpen indokolja a használat 
hiányát, feltéve hogy a törlési kérelem 
benyújtásának napján lejárt az az ötéves 
időszak, amelyen belül meg kellett kezdeni 
a korábbi védjegy tényleges használatát.

(1) A korábbi bejelentési napú vagy 
elsőbbségi napú lajstromozott védjegy 
alapján benyújtott törlési kérelemre 
irányuló eljárásban, a később védjegy 
jogosultjának kérelmére a korábbi védjegy 
jogosultjának igazolnia kell, hogy a törlési 
kérelem benyújtását megelőző öt évben a 
korábbi védjegy 16. cikkben előirt 
tényleges használatát az árujegyzékben 
szereplő – valamint a kérelme 
indokolásaként idézett – árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban megkezdte, 
vagy kellőképpen indokolja a használat 
hiányát, feltéve hogy a törlési kérelem 
benyújtásának napján lejárt az az ötéves 
időszak, amelyen belül meg kellett kezdeni 
a korábbi védjegy tényleges használatát.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja pontosítani, hogy egy védjegy törlése mind közigazgatási, mind bírósági 
eljárás keretében kérelmezhető.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
3 fejezet – 3 a szakasz (új) – 51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. SZAKASZ 

A HIVATALLAL FOLYTATOTT 
KOMMUNIKÁCIÓ 

51a. cikk
A hivatallal folytatott kommunikáció
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Az eljárásban részt vevő felek, vagy a 
felek képviselői – amennyiben 
képviselőket jelöltek ki – megjelölnek egy 
valamely tagállamon belüli hivatalos 
címet, amelyről a hivatallal folytatandó 
hivatalos kommunikációt bonyolítják.

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamok gyakorlata, miszerint abban az országban található szolgáltatási címet kell 
megadni a hivataltól érkező értesítések kiküldéséhez, szükségtelen késedelmekhez és 
költségekhez vezet, mivel ilyenkor helyi képviselőt kell kijelölni, megbízni és fizetni. Ez a 
nehézkes gyakorlat visszatartó erőként hathat nemzeti védjegyek lajstromba vételének 
kérelmezésével kapcsolatban, és árthat az átfogó európai védjegyrendszer egységes és 
nemzeti szintje közötti egyensúlynak.
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INDOKOLÁS

Az európai védjegyrendszer felülvizsgálatáról szóló, régóta várt javaslatot a Bizottság –
többéves munka eredményeként – 2013. március végén terjesztette elő. Az előadó kitartóan 
dolgozik azért, hogy e javaslatok a jelenlegi jogalkotási ciklusban elfogadásra kerüljenek, de 
emlékeztetni kíván arra, hogy ez nem lesz könnyű feladat, mivel kevés idő áll rendelkezésre. 
jogalkotási folyamat minősége nem rontható, és nem megengedhető, hogy az intézmények 
közötti gyors megállapodásra való törekvés közepette elvesszen az a lehetőség, ami a 
felülvizsgálat révén az európai védjegyrendszer korszerűsítésére kínálkozik. Az előadó 
ambiciózus menetrendje mindazonáltal széles körű támogatásban részesült a Jogi 
Bizottságban. Mivel e menetrend alapján kevés idő állt rendelkezésre a jelentés kidolgozására, 
a jelentés azon leglényegesebb kérdések többségével foglalkozik, amelyek tekintetében a 
bizottsági javaslatot módosítani kell. Az előadó azonban fenntartja magának a jogot arra, 
hogy később további módosításokkal és javaslatokkal álljon elő olyan témákban, amelyeket 
ez a jelentés nem érint. 

Összefoglalás és bevezetés

Az Európai Unió tagállamai védjegytörvényeinek bizonyos szempontjait harmonizáló 
irányelv több mint 20 éve létezik. A jelenlegi felülvizsgálat lehetőséget teremt arra, hogy 
tanuljunk a legjobb gyakorlatokból, és tovább erősítsük a nemzeti védjegyhivatalok által 
használt, védjegyekre vonatkozó főbb anyagi jogi szabályok és eljárások harmonizációs 
aspektusait. 

Az előadó mindenekelőtt leszögezi, hogy a felülvizsgálat legfőbb irányadó elve az európai 
védjegyoltalmi rendszer kétszintűségének megőrzése és erősítése. Az Európai Unió üzleti 
közössége több mint 20 millió, rendkívül különböző igényekkel rendelkező vállalkozásból áll. 
A védjegyrendszernek elég egyszerűnek és rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy olyan 
védelmet biztosítson a rendszer használóinak, amilyenre azoknak szükségük van. 

Egyes felhasználók csak egy tagállamban kérnek védjegyoltalmat, míg mások egységes 
oltalmat szeretnének az Unió mind a 28 tagállamában. Meg kell azonban jegyezni, hogy olyan 
felhasználó is sok van, aki több tagállamban függ a nemzeti oltalmi rendszer használatától. 
Közéjük tartozhatnak például azok a felhasználók, akik egy vagy több tagállamban korábbi 
védjegyoltalmi jogok miatt nem szerezhetnek uniós védjegyoltalmat. De ez lehet a csak 
néhány országban vagy egy bizonyos határterületen tevékenykedő vállalatok nagyon tudatos 
döntése is. 

A védjegyoltalmuk érdekében több nemzeti védjegyhivatal szolgáltatásaira támaszkodó 
felhasználók segítése érdekében indokolt harmonizálni az eljárásokat, hogy a felhasználók ne 
kényszerüljenek arra, hogy egymástól teljesen eltérő eljárási megközelítésekkel találkozzanak 
azokban a tagállamokban, amelyekben védjegyoltalmat igényelnek. Bár a díjak – különösen a 
BPHH-nál fizetendők – jelentős szempontot képviselnek azon stratégiai döntések 
meghozatalában, hol vetessenek lajstromba egy védjegyet, egy ilyen döntésben számos más 
tényező is közrejátszik. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti védjegyrendszerek vonzóbbá váljanak a felhasználók 
szemében, a legjobb eljárási és anyagi jogi gyakorlatok végrehajtására kell összpontosítani. 
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Ennek érdekében számos más eljárási szempontot is indokolt lenne harmonizálni, mivel az 
tovább javítaná a védjegyeiket több nemzeti hivatalban oltalom alá helyezni kívánó 
felhasználók helyzetét. 

Bár általában kedvezőek a harmonizációval kapcsolatos kilátások, azt is meg kell állapítani, 
hogy a Bizottság egyes javaslatai túl messzire mennek a tekintetben, hogy figyelmen kívül 
hagyják a kínált oltalom területi jellegét. Más javaslatok esetében pontosításra van szükség 
annak biztosítása érdekében, hogy ne vesszenek el – különösen a kkv-k szempontjából –
fontos lehetőségek. 

A feltétlen kizáró okok vizsgálata, 4. cikk (2) bekezdés

Ez a legnyilvánvalóbb esete annak, hogy a bizottsági javaslat túl messzire megy, ezért az 
előadó a rendelkezés egészének törlését javasolja. E rendelkezés megtartása azt 
eredményezné, hogy a nemzeti hivatalok előtti vizsgálat nem különbözne az Ügynökség előtti 
vizsgálattól. Mivel a nemzeti hivatalok által biztosított jog csak az adott tagállam területére 
vonatkozik, nem lenne helyes a feltétlen kizáró okok vizsgálatát előírni olyan területek 
vonatkozásában, amelyekre a védjegyoltalom nem is lenne érvényes.

A viszonylagos okok hivatalból történő vizsgálata

Az Európai Unió számos nemzeti hivatala vizsgál még hivatalból viszonylagos okokat. A 
Bizottság helyesen érvel, amikor hangsúlyozza, hogy ez az eljárás komplikációkat okozhat a 
kérelmezők számára, például azáltal, hogy jelentős késésekhez vezet. Ennek kapcsán azonban 
meg kell jegyezni, hogy számos hivatal, amely beszüntette a viszonylagos okok hivatalból 
történő vizsgálatát, továbbra is (hivatalból) biztosítja a kérelmezők számára a korábbi 
jogokkal kapcsolatos kereséseket és keresési eredményeket, és értesíti a korábbi jogok 
jogosultjait a jogaikkal esetleg ütköző kérelmekről. Az előadó úgy véli, hogy minden további 
nélkül fenn lehet tartani annak a lehetőségét, hogy a nemzeti hivatalok biztosítsák ezt a 
vizsgálatot, és ötvözzék azt a Bizottság jól megalapozott javaslatával, hogy ne hagyják, hogy 
ezek a vizsgálatok akadályozzák a bejelentők által indított bejelentési eljárást. 

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság importra vonatkozó rendelkezés bevezetését javasolta arra az esetre, amikor csak 
az áruk feladója jár el kereskedelmi céllal, de az áruk fogadója nem. A hamisítások elleni 
küzdelem keretében üdvözlendő ez a rendelkezés, de azt korlátozottan, csak a hamisított 
árukra kell alkalmazni. 

A Bizottság a tranzitárukra vonatkozóan is javaslatot terjesztett elő. És bár meg kell 
akadályoznunk, hogy hamisított áruk lépjenek be a belső piacra, a javaslat a jogszerű 
nemzetközi kereskedelmet is akadályozná. Az előadó ezért számos módosítást javasol a 
javaslat kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében.

Az ügyintézés egyszerűsítése

Az előadó véleménye szerint további javaslatoknak is helye lehet annak érdekében, hogy 
egyes eljárási szabályok egyszerűsítésével még vonzóbbá tegyük a nemzeti 
védjegyrendszereket. Egy nemzeti védjegyhivatalnál folytatott eljárás résztvevőitől például 
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nem kellene megkövetelni, hogy abban az adott tagállamban hivatalos címmel 
rendelkezzenek.


