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PR_COD_1amCom

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 közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0161),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
118. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0087/2013),

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

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a jogalkotási eljárás lezárását követően tegyen 
intézkedéseket a rendelet kodifikálására;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Lisszaboni Szerződés hatályba 
lépésének következményeként aktualizálni 
kell a 207/2009/EK rendelet 
terminológiáját. Ez maga után vonja, hogy 

(2) A Lisszaboni Szerződés hatályba 
lépésének következményeként aktualizálni 
kell a 207/2009/EK rendelet 
terminológiáját. Ez maga után vonja, hogy 
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a „közösségi védjegy” kifejezés helyébe az 
„európai védjegy” kifejezés lép. A 
decentralizált ügynökségekre vonatkozó 
közös megközelítéssel (amelyről az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2012 júliusában állapodott meg) 
összhangban a „Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták)” elnevezést felváltja az „Az 
Európai Unió Védjegyoltalmi és 
Formatervezési Mintaoltalmi
Ügynöksége” elnevezés (a továbbiakban: 
az Ügynökség).

a „közösségi védjegy” kifejezés helyébe az 
„európai uniós védjegy” kifejezés lép. A 
decentralizált ügynökségekre vonatkozó 
közös megközelítéssel (amelyről az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2012 júliusában állapodott meg) 
összhangban a „Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták)” elnevezést felváltja az „Az 
Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi
Ügynöksége” elnevezés (a továbbiakban: 
az Ügynökség).

Or. en

Indokolás

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. 
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi védjegyrendszer 
létrehozása óta szerzett tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az Unión belüli és a 
harmadik országbeli vállalkozások 
egyaránt elfogadták a rendszert, ami a 
tagállami szintű védjegyoltalom sikeres és 
életképes alternatívájává nőtte ki magát.

(5) A közösségi védjegyrendszer 
létrehozása óta szerzett tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az Unión belüli és a
harmadik országbeli vállalkozások 
egyaránt elfogadták a rendszert, ami a 
tagállami szintű védjegyoltalom sikeres és 
életképes kiegészítőjévé és alternatívájává 
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nőtte ki magát.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a védelem egyszerre meglévő két szintjét.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a jogbiztonság 
növelésével egyidejűleg nagyobb 
rugalmasságot tegyünk lehetővé a 
védjegyek ábrázolási módja tekintetében, a 
grafikai ábrázolhatóság követelményét 
törölni kell az európai védjegy 
fogalommeghatározásából. A megjelölés 
bármely megfelelő formában – így nem 
szükségszerűen grafikai eszközökkel –
történő ábrázolása megengedett mindaddig, 
amíg az ábrázolás lehetővé teszi az 
illetékes hatóság és a köz számára az 
oltalom pontos tárgyának pontos és 
egyértelmű meghatározását.

(9) Annak érdekében, hogy a jogbiztonság 
növelésével egyidejűleg nagyobb 
rugalmasságot tegyünk lehetővé a 
védjegyek ábrázolási módja tekintetében, a 
grafikai ábrázolhatóság követelményét 
törölni kell az európai uniós védjegy 
fogalommeghatározásából. A megjelölés 
bármely megfelelő formában – így nem 
szükségszerűen grafikai eszközökkel –
történő ábrázolása az Európai Unió 
védjegylajstromában megengedett 
mindaddig, amíg az ábrázolás általánosan 
elérhető technológiát alkalmaz és lehetővé 
teszi az illetékes hatóság és a köz számára 
az oltalom pontos tárgyának pontos és 
egyértelmű meghatározását.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy lehetővé kell tenni a védjegy általánosan 
rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával történő bejegyzését.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jogbiztonság és az egyértelműség törölve
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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 az európai 
védjegynek, amilyen mértékig az európai 
védjegy fő funkciója, vagyis az áruk és 
szolgáltatások kereskedelmi eredetének 
garantálása sérül.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 9. cikk törléséhez kapcsolódik.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A védjegyoltalom megerősítése és a 
hamisítás elleni küzdelem hatékonyabbá 
tétele érdekében az európai uniós védjegy 
jogosultját fel kell hatalmazni annak 
megakadályozására, hogy harmadik felek 
harmadik országokból olyan árukat 
hozzanak be az Unió vámterületére 
(anélkül, hogy szabad forgalomba 
bocsátották volna őket), amelyeken 
engedély nélkül szerepel az adott áru 
vonatkozásában lajstromba vett európai 
uniós 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 a szabály 
nem érinti az Unió azon jogát, hogy 
előmozdítsa harmadik országok 
gyógyszerekhez való hozzáférését.
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Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a bekezdés összhangba kerüljön a 9. cikk (5) bekezdésének 
módosításával.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) 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.

(19) 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 az áruk feladója jár el 
kereskedelmi céllal.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a bekezdés összhangba kerüljön a 9. cikk (4) bekezdésének 
módosításával.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A gyakorlatok közelítésének és a 
közös eszközök kifejlesztésének 
ösztönzése érdekében szükséges létrehozni 
az Ügynökség és a tagállamok hivatalai 
közötti együttműködés megfelelő keretét és 
lehetővé tenni az Ügynökség számára az 
uniós érdekű közös projektek 
koordinálását, valamint bizonyos felső 
összegig e közös projektek támogatások 
révén történő finanszírozását. Ezen 

(40) A gyakorlatok közelítésének és a 
közös eszközök kifejlesztésének 
ösztönzése érdekében szükséges létrehozni 
az Ügynökség és a tagállamok hivatalai 
közötti együttműködés megfelelő keretét és 
lehetővé tenni az Ügynökség számára az 
uniós érdekű közös projektek 
koordinálását, valamint bizonyos felső 
összegig e közös projektek támogatások 
révén történő finanszírozását. Ezen 
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együttműködési tevékenységek előnyösek 
lesznek az európai védjegyrendszert 
használó vállalkozások számára. Az e
rendeletben rögzített uniós rendszer 
használói számára a közös projektek, 
különösen a keresési és konzultációs célú
adatbázisok további, inkluzív, hatékony és 
díjmentes eszközöket biztosítanak az 
európai védjegy egységes jellegéből 
származó speciális követelmények 
teljesítésére.

együttműködési tevékenységek előnyösek 
lesznek az Unióban védjegyrendszert 
használó vállalkozások számára  A 
207/2009/EK rendeletben rögzített uniós 
rendszer használói számára a közös 
projektek, különösen a keresés és 
konzultáció céljára használt adatbázisok 
díjmentesen további, inkluzív és hatékony 
eszközöket biztosítanak az európai uniós
védjegy egységes jellegéből származó 
speciális követelmények teljesítésére. 
Mindazonáltal nem kell kötelezővé tenni a 
tagállamok számára az ilyen közös 
projektek eredményeinek az alkalmazását. 
És bár fontos, hogy elsősorban a bevált 
gyakorlatok és a tapasztalatok 
megosztásával valamennyi fél 
hozzájáruljon a közös projektek sikeréhez, 
a közös projektekből származó 
eredmények alkalmazása érdekében a 
tagállamokra irányuló szigorú 
kötelezettség – még abban az esetben is, 
ha például a tagállam úgy véli, hogy már 
jobb vagy hasonló eszközzel rendelkezik –, 
nem lenne arányos és nem szolgálná a 
felhasználók legjobb érdekét sem.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A díjszerkezetet a 2869/95/EK 
bizottsági rendelet1 állapítja meg. A 
díjszerkezet az uniós védjegyrendszer 
központi eleme, amelyet létrehozása óta 
mindössze kétszer vizsgáltak felül, komoly 
politikai vitát követően. A díjszerkezetet 
ezért közvetlenül a 207/2009/EK 
rendeletnek kell szabályoznia. A 
2869/95/EK rendeletet ezért hatályon 
kívül kell helyezni, és a díjszerkezetre 
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vonatkozóan a 2868/95/EK bizottsági 
rendeletben2 foglalt rendelkezéseket el 
kell hagyni.
___________
1A Bizottság 1995. december 13-i 
2869/95/EK rendelete a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és 
formatervezési minták) fizetendő díjakról 
(HL L 303., 1995.12.15., 33. o.)
2 A Bizottság 1995. december 13-i 
2868/95/EK rendelete a közösségi 
védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról (HL L 303., 1995.12.15., 
1. o.)

Or. en

Indokolás

A díjszerkezet az uniós védjegyrendszer fontos eleme, ezért azt közvetlenül a rendelettel kell 
szabályozni, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Az előadó felhívja a 
figyelmet arra, hogy a bizottsági javaslatban foglalt egyéb felhatalmazások kérdésével az 
eljárási szabályzat 37a. cikke szerinti eljárás keretében kell majd foglalkozni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) 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 biztosítására a 
Bizottság részére felhatalmazást kell adni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

(45) 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 biztosítására a 
Bizottság részére felhatalmazást kell adni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
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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.

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 és a díjak
megfizetésének részletei.

Or. en

Indokolás

A díjszerkezet az uniós védjegyrendszer fontos eleme, ezért azt közvetlenül a rendelettel kell 
szabályozni, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Az előadó felhívja a 
figyelmet arra, hogy a bizottsági javaslatban foglalt egyéb felhatalmazások kérdésével az 
eljárási szabályzat 37a. cikke szerinti eljárás keretében kell majd foglalkozni. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A rendelet teljes szövegében a 
„közösségi védjegy” kifejezés helyébe az
„európai védjegy” kifejezés lép, a 
szükséges nyelvtani módosításokkal.

2. A rendelet teljes szövegében a 
„közösségi védjegy” kifejezés helyébe az 
„európai uniós védjegy” kifejezés lép, a 
szükséges nyelvtani módosításokkal.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Mivel az „európai” szó nem csak az Európai Unió területét jelöli, hanem azon kívüli 
területekre is vonatkozik, pontosabb lenne az „európai uniós védjegy” kifejezés használata. 
Ezenkívül az „európai” szót jelenleg (a szabadalmi oltalmak tekintetében) a nem egységes 
oltalom megjelölésére használják; ez a szó inkább több nemzeti jogból álló csomagot jelöl.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A rendelet teljes szövegében a 
„közösségi védjegybíróság” kifejezés 
helyébe az „európai védjegybíróság” 
kifejezés lép, a szükséges nyelvtani 
módosításokkal.

3. A rendelet teljes szövegében a 
„közösségi védjegybíróság” kifejezés 
helyébe az „európai uniós védjegybíróság” 
kifejezés lép, a szükséges nyelvtani 
módosításokkal.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Mivel az „európai” szó nem csak az Európai Unió területét jelöli, hanem azon kívüli 
területekre is vonatkozik, pontosabb lenne az „európai uniós védjegybíróság” kifejezés 
használata. Ez az elnevezés ezenkívül hasonló Európai Unió Bírósága nevéhez.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A rendelet teljes szövegében az 
„együttes közösségi védjegy” kifejezés 
helyébe az „együttes európai védjegy” 
kifejezés lép, a szükséges nyelvtani 
módosításokkal.

4. A rendelet teljes szövegében az 
„együttes közösségi védjegy” kifejezés 
helyébe az „együttes európai uniós 
védjegy” kifejezés lép, a szükséges 
nyelvtani módosításokkal.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Mivel az „európai” szó nem csak az Európai Unió területét jelöli, hanem azon kívüli 
területekre is vonatkozik, pontosabb lenne az „együttes európai uniós védjegy” kifejezés 
használata.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
207/2009/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelettel létrejön Az Európai Unió 
Védjegyoltalmi és Formatervezési 
Mintaoltalmi Ügynöksége (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

(1) E rendelettel létrejön Az Európai Unió 
Szellemitulajdon-védelmi Ügynöksége (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

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

Or. en

Indokolás

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
207/2009/EK rendelet
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely vállalkozás áruinak vagy 
szolgáltatásainak megkülönböztetése más 
vállalkozások áruitól vagy 
szolgáltatásaitól;

a) valamely vállalkozás áruinak vagy 
szolgáltatásainak megkülönböztetése más 
vállalkozások áruitól vagy 
szolgáltatásaitól; és

Or. en
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy csak az a) vagy a b) pontban foglalt feltételek egyikét kell 
teljesíteni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
207/2009/EK rendelet
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

az Európai Unió védjegylajstromában 
való ábrázolása lehetővé teszi az illetékes 
hatóság és a nyilvánosság számára a 
jogosultnak nyújtott oltalom pontos 
tárgyának meghatározását.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy a védjegyet be kell tudni jegyezni a lajstromba.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – b pont
207/2009/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) csak az unió egy részén áll fenn; a) csak az Unió egy részén áll fenn; vagy

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy csak az a) vagy a b) pontban foglalt feltételek egyikét kell 
teljesíteni.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – a pont
207/2009/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt a védjegyjogosult ügynöke, illetve 
képviselője – a jogosult engedélye nélkül –
saját nevében jelentette be lajstromozásra, 
kivéve, ha az ügynök vagy a képviselő 
igazolja, hogy eljárása helyénvaló volt;

a) azt a védjegyjogosult ügynöke, illetve 
képviselője – a jogosult engedélye nélkül –
saját nevében jelentette be lajstromozásra, 
kivéve, ha az ügynök vagy a képviselő 
igazolja, hogy eljárása helyénvaló volt; 
vagy

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy csak az a) vagy a b) pontban foglalt feltételek egyikét kell 
teljesíteni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
207/2009/EK rendelet 
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megjelölés azonos az európai 
védjeggyel, és azt olyan árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, 
amelyek azonosak azokkal, amelyekkel 
kapcsolatban az európai védjegyet 
lajstromba vették, és amennyiben ez a 
használat érinti vagy érintheti az európai 
védjegy azon funkcióját, hogy garantálja 
a fogyasztók részére az áruk, illetve 
szolgáltatások eredetét;

a) a megjelölés azonos az európai uniós 
védjeggyel, és azt olyan árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, 
amelyek azonosak azokkal, amelyekkel 
kapcsolatban az európai uniós védjegyet 
lajstromba vették;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
207/2009/EK rendelet 
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az európai uniós védjegy jogosultja 
emellett felléphet az árubehozatal 
megakadályozására, amennyiben csak az 
áruk feladója jár el kereskedelmi céllal, és 
amennyiben ezek az áruk, 
csomagolásukat is beleértve, engedély 
nélkül viselnek az ilyen áruk tekintetében 
lajstromozott európai 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 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai védjegy jogosultja emellett 
bárkivel szemben felléphet, aki gazdasági 
tevékenység körében az Unió 
vámterületére hoz be árukat azok szabad 
forgalomba bocsátása nélkül, amennyiben 
ezek az áruk, csomagolásukat is beleértve, 
harmadik országokból érkeznek és 
engedély nélkül viselnek az ilyen áruk 

(5) Az európai védjegy jogosultja emellett 
bárkivel szemben felléphet, aki gazdasági 
tevékenység körében az Unió 
vámterületére hoz be árukat azok szabad 
forgalomba bocsátása nélkül, amennyiben 
ezek az áruk, csomagolásukat is beleértve, 
harmadik országokból érkeznek és 
engedély nélkül viselnek az ilyen áruk 
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tekintetében lajstromozott európai 
védjeggyel azonos, vagy lényegi jellemzőit 
tekintve attól meg nem különböztethető 
védjegyet.

tekintetében érvényesen lajstromozott 
európai uniós védjeggyel azonos, vagy 
lényegi jellemzőit tekintve attól meg nem 
különböztethető védjegyet, ha a védjegy 
jogosultja bizonyítja, hogy a védjegyet a 
rendeltetési országban érvényesen 
lajtromba vették.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
207/2009/EK rendelet 
9a cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kereskedelmi forgalomban az európai 
uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz 
hasonló megjelölés elhelyezése 
csomagoláson, címkén, cédulán, 
biztonsági elemeken, a 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 fokozása 
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 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
207/2009/EK rendelet 
9 a 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, címkék, cédulák, 
biztonsági elemek, hitelesség ellenőrzését 
szolgáló eszközök 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 fokozása 
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 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
207/2009/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A 13. cikk (1) bekezdésében az „a 
Közösségben” kifejezés helyébe az „az 
Európai Gazdasági Térségben” kifejezés
lép.

15. A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) Az európai uniós védjegyoltalom 
alapján a jogosult nem tilthatja meg a 
védjegy használatát olyan árukkal 
kapcsolatban, amelyeket ő hozott 
forgalomba, vagy amelyeket az ő kifejezett 
hozzájárulásával hoztak forgalomba az 
Európai Gazdasági Térségben.”;
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Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 26 pont – a a pont (új)
207/2009/EK rendelet
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) Az európai uniós védjegybejelentés 
tekintetében bejelentési díjat kell fizetni. A 
bejelentési díj a következőkből tevődik 
össze:
a) alapdíj;
b) osztályonkénti díj, amely – egynél több 
osztály esetén – minden olyan további 
osztály után fizetendő, amelybe a 28. cikk 
értelmében az áru vagy a szolgáltatás 
besorolható;
c) adott esetben a 38. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott kutatási díj.
A bejelentő a bejelentési díjra vonatkozó 
fizetési megbízást legkésőbb a bejelentés 
benyújtásának napján kiadja.”;

Or. en

Indokolás

A díjszerkezet az uniós védjegyrendszer fontos eleme, ezért azt közvetlenül a rendelettel kell 
szabályozni. A 2868/95/EK rendelet 4. szabálya ezzel bekerül a 207/2009/EK rendeletbe.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 27 pont
207/2009/EK rendelet
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai védjegybejelentés bejelentési 
napja az a nap, amelyen a bejelentő által az 
Ügynökségnél benyújtott iratok 
tartalmazzák a 26. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott adatokat, feltéve, hogy 
megfizették a bejelentési díjat, azaz a 
fizetési megbízást legkésőbb ezen a napon
kiadták.”

Az európai uniós védjegybejelentés 
bejelentési napja az a nap, amelyen a 
bejelentő által az Ügynökségnél benyújtott 
iratok tartalmazzák a 26. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott adatokat, 
feltéve, hogy a fizetési megbízást már 
kiadták. Késve kiadott fizetési megbízás 
esetén a bejelentés napja az a nap, 
amelyen a fizetési megbízást kiadták.”

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy ha a bejelentő késve ad ki fizetési megbízást, a 
bejelentés napja az a nap, amikor a bejelentő a fizetési megbízást kiadja.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 28 pont
207/2009/EK rendelet 
28 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, a 
bejelentő az árukat és szolgáltatásokat a 
nizzai osztályozás osztályai szerint 
csoportosítja, minden csoporthoz 
hozzárendelve az adott osztály számát, 
majd a csoportokat az osztályok szerinti 
sorrendbe rendezi.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az osztályok szerinti csoportosítás a 
bejelentő feladata.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 28 pont
207/2009/EK rendelet
28 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilatkozatot e rendelet hatályba 
lépésétől számított 4 hónapon belül kell 
benyújtani az Ügynökséghez, egyértelmű, 
pontos és konkrét megfogalmazásban 
jelezve azokat az árukat és 
szolgáltatásokat, amelyeket a 
fejezetcímben szereplő fogalom konkrét 
jelentése nem fed le egyértelműen, és 
amelyekre a jogosult eredeti szándéka 
kiterjedt. Az Ügynökség megteszi a 
lajstrom ennek megfelelő módosításához 
szükséges intézkedéseket. Ez a lehetőség 
nem sérti a 15. cikknek, a 42. cikk (2) 
bekezdésének, az 51. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának és az 57. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazását.

A nyilatkozatot e rendelet hatályba 
lépésétől számított hat hónapon belül kell 
benyújtani az Ügynökséghez, egyértelmű, 
pontos és konkrét megfogalmazásban 
jelezve azokat az árukat és 
szolgáltatásokat, amelyeket a 
fejezetcímben szereplő fogalom konkrét 
jelentése nem fed le egyértelműen, és 
amelyekre a jogosult eredeti szándéka 
kiterjedt. Az Ügynökség megteszi a 
lajstrom ennek megfelelő módosításához 
szükséges intézkedéseket. Ez a lehetőség 
nem sérti a 15. cikknek, a 42. cikk (2) 
bekezdésének, az 51. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának és az 57. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Valószínű, hogy ez jó sok munkát jelent majd a felhasználók számára, ezért előrelátó módon 
kiterjeszthetjük némiképp a határidőt, hogy kicsit több idő álljon a felhasználók 
rendelkezésére a helyzet elemzéséhez.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 29 pont
207/2009/EK rendelet
29 cikk  5 bekezdés  beillesztett mondat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükség esetén az Ügynökség ügyvezető 
igazgatója felkéri a Bizottságot, vegye 
fontolóra annak vizsgálatát, hogy 
valamely állam biztosítja-e az első mondat 
értelmében vett viszonosságot.

Szükség esetén az Ügynökség ügyvezető 
igazgatója felkéri a Bizottságot, vizsgálja 
meg, hogy valamely állam biztosítja-e az 
első mondat értelmében vett viszonosságot.

Or. en

Indokolás

A „vegye fontolóra annak vizsgálatát” megfogalmazás nem elég erőteljes. A Bizottság 
egyébként nem köteles eleget tenni a vizsgálatra irányuló kérésnek.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 40 pont
207/2009/EK rendelet
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. A 42. cikk (2) bekezdésének első 
mondatában az „a védjegybejelentés 
meghirdetését megelőző öt évben” 
szövegrész helyébe az „a védjegyoltalom 
bejelentését vagy az elsőbbség napját 
megelőző öt évben” szövegrész lép.

40. A 42. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(2) Ha a felszólalást korábbi európai 
uniós védjegy jogosultja nyújtotta be, a 
bejelentő kérelmére igazolnia kell, hogy 
az európai uniós védjegyoltalom 
bejelentését vagy az elsőbbség napját 
megelőző öt évben a felszólalás alapjául 
szolgáló korábbi európai uniós védjegy 
tényleges használatát az árujegyzékben 
szereplő és a felszólalásban hivatkozott 
árukkal, illetve szolgáltatásokkal 
kapcsolatban az Unióban megkezdte, 
vagy kellőképpen igazolja a használat 
elmaradását, feltéve hogy a korábbi 
európai uniós védjegyet az európai uniós
védjegybejelentés meghirdetésének 
napjánál legalább öt évvel korábban 
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lajstromozták. Ilyen igazolás hiányában 
a felszólalást el kell utasítani. Ha a 
korábbi európai uniós védjegyet csak az 
árujegyzékben szereplő áruk, illetve 
szolgáltatások egy részével kapcsolatban 
használták, a felszólalás vizsgálata során 
úgy kell tekinteni, mintha a védjegyet 
csak a szóban forgó áruk, illetve 
szolgáltatások tekintetében 
lajstromozták volna.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 43 a pont (új)
207/2009/EK rendelet
47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. A 47. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az európai uniós védjegy 
megújításáért fizetendő díj a 
következőkből tevődik össze:
a) alapdíj;
b) az egynél több tagból álló olyan 
osztályok díja, amelyek esetében 
megújítást kérelmeznek; valamint
c) adott esetben a megújítási díj 
késedelmes megfizetéséért vagy a 
megújítási kérelem késedelmes 
benyújtásáért a (3) bekezdéssel 
összhangban fizetendő pótdíj.”; 

Or. en
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Indokolás

A díjszerkezet az uniós védjegyrendszer fontos eleme, ezért azt közvetlenül a rendelettel kell 
szabályozni. Ezzel a 2868/95/EK rendelet 30. szabályának (2) bekezdése bekerül a 
207/2009/EK rendeletbe.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 46 pont
207/2009/EK rendelet
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A védjegyoltalomról a jogosult az 
Ügynökséghez intézett írásbeli 
nyilatkozattal mondhat le. A lemondás a 
lajstromba való bejegyzésétől hatályos. Az 
európai védjegyoltalomról való, az 
Ügynökségnél az adott védjegy törlésére 
vonatkozó, az 56. cikk (1) bekezdése 
szerinti kérelem benyújtását követően 
bejelentett lemondás érvényességének 
feltétele a törlési kérelem jogerős 
elutasítása vagy annak visszavonása.”

(2) A védjegyoltalomról a jogosult az 
Ügynökséghez intézett írásbeli 
nyilatkozattal mondhat le. A lemondás a 
lajstromba való bejegyzésétől hatályos. Az 
európai uniós védjegyoltalomról való, az 
Ügynökségnél az adott védjegy 
megszűnésének megállapítására vagy
törlésére vonatkozó, az 56. cikk 
(1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását 
követően bejelentett lemondás 
érvényességének feltétele a megszűnés 
megállapítására irányuló, illetve a törlési 
kérelem jogerős elutasítása vagy annak 
visszavonása.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolta az 50. cikk olyan értelemben vett módosítását, amely megakadályozza, 
hogy európai uniós védjegyek azon jogosultjai, akik ellen a használat elmaradása miatt 
törlési eljárást indítottak, egy vagy több nemzeti védjeggyé történő átalakítást kérelmezzenek 
a törlésre vonatkozó határozat meghozatala előtt. Ez a gyakorlat tulajdonképpen újabb ötéves 
időszakot biztosít, amely alatt a jogosult jogszerűen tartózkodhat a védjegy használatától, 
ezzel megkerülve a törvényt. Ugyanazt a rendelkezést ki kell terjeszteni azokra az ügyekre is, 
amelyek esetében a törlési kérelemre irányuló intézkedésnek az európai uniós védjegy a 
tárgya.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 48 pont
207/2009/EK rendelet
54 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. Az 54. cikk (1) és (2) bekezdésében a 
„, továbbá nem léphet fel a későbbi 
védjegy használata ellen” szövegrészt el 
kell hagyni.

48. A 54. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe 
a következő szöveg lép:

„(1) Ha az európai uniós védjegy 
jogosultja öt egymást követő éven át 
eltűrte egy későbbi európai uniós
védjegynek az Unióban történő 
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 európai uniós védjegyet 
rosszhiszeműen jelentették be 
lajstromozásra.
(2) Ha a 8. cikk (2) bekezdése szerinti 
korábbi nemzeti védjegy vagy a 8. cikk 
(4) bekezdése szerinti más korábbi 
megjelölés jogosultja öt egymást követő 
éven át eltűrte egy későbbi európai uniós
védjegynek abban a tagállamban történő 
használatát, amelyben a korábbi védjegy 
vagy a más korábbi megjelölés oltalom 
alatt áll, noha tudomása volt e 
használatról, a továbbiakban az őt 
megillető korábbi védjegyre vagy más 
korábbi megjelölésre hivatkozva nem 
kérheti a későbbi védjegy törlését […] 
olyan áruk, illetve szolgáltatások 
tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a 
későbbi védjegyet használták, kivéve ha 
a későbbi európai uniós védjegyet 
rosszhiszeműen jelentették be 
lajstromozásra.”;
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Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 50 pont
207/2009/EK rendelet
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. Az 57. cikk (2) bekezdésének második 
mondatában a „meghirdetésekor” 
szövegrész helyébe „benyújtásakor vagy 
az európai védjegybejelentés elsőbbségi 
napján” szövegrész lép.

50. A 57. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(2) Egy európai uniós védjegy 
jogosultja kérheti a megszűnés 
megállapítására irányuló eljárásban 
félként részt vevő, korábbi európai uniós
védjegy jogosultjától annak igazolását, 
hogy a törlési kérelem benyújtását 
megelőző öt évben a törlési kérelem 
alapjául szolgáló korábbi európai uniós
védjegy tényleges használatát az 
árujegyzékben szereplő árukkal, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatban az 
Unióban megkezdte, vagy kellőképpen 
igazolja a használat elmaradását, feltéve 
hogy a korábbi európai uniós védjegyet a 
törlési kérelem benyújtásának napjánál 
legalább öt évvel korábban 
lajstromozták. Ha az európai uniós
védjegybejelentés benyújtásakor vagy az 
európai védjegybejelentés elsőbbségi 
napján a korábbi európai uniós védjegy 
lajstromozása óta legalább öt év eltelt, a 
korábbi európai uniós védjegy 
jogosultjának igazolnia kell továbbá azt 
is, hogy a 42. cikk (2) bekezdésében 
foglalt feltételek az európai uniós 
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védjegybejelentés meghirdetésekor 
teljesültek. Ilyen igazolás hiányában a 
törlési kérelmet el kell utasítani. Ha a 
korábbi európai uniós védjegyet csak az 
árujegyzékben szereplő áruk, illetve 
szolgáltatások egy részével kapcsolatban 
használták, a törlési kérelem vizsgálata 
során úgy kell tekinteni, mintha a 
védjegyet csak a szóban forgó áruk vagy 
szolgáltatások tekintetében 
lajstromozták volna.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 60 pont
207/2009/EK rendelet
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60. A 67. cikk (1) bekezdésében az „az 
előírt határidőn belül” szövegrész helyébe 
az „a 74a. cikkel összhangban előírt 
határidőn belül” szövegrész lép.

60. A 67. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) Az együttes európai uniós védjegy 
bejelentőjének a 74a. cikkel összhangban 
előírt határidőn belül be kell nyújtania a 
védjegy használatára vonatkozó 
szabályzatot.”;

Or. en

Indokolás
Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).



PR\944386HU.doc 29/68 PE516.715v01-00

HU

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 61 a pont (új)
207/2009/EK rendelet
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61a. A 71. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A 69. cikk szerinti írásbeli 
észrevételek a védjegy használatára 
vonatkozó módosított szabályzat 
tekintetében is benyújthatók.”;

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi „A védjegy használatára vonatkozó módosított szabályzatra a 
69. cikket alkalmazni kell” mondat jelentését. A 74f. cikk (3) bekezdésére vonatkozó 
módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 63 pont
207/2009/EK rendelet
74 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A védjegy használatára vonatkozó 
módosított szabályzatra alkalmazni kell a 
74e. cikket.

(3) A 74e. cikk szerinti írásbeli 
észrevételek a védjegy használatára 
vonatkozó módosított szabályzat 
tekintetében is benyújthatók.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi a 74e. cikkre vonatkozó hivatkozás jelentését. A 71. cikk (3) 
bekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 68 pont
207/2009/EK rendelet 
79 d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség határozataiban előforduló 
nyelvi vagy átírási hibákat és a nyilvánvaló 
tévedéseket, illetve a védjegy 
lajstromozása során vagy a lajstromozás 
meghirdetése során az Ügynökség által 
vétett technikai hibákat az Ügynökség 
javítja.”

Az Ügynökség határozataiban előforduló 
nyelvi vagy átírási hibákat és a nyilvánvaló 
tévedéseket, illetve a védjegy 
lajstromozása során vagy a lajstromozás 
meghirdetése során az Ügynökség által 
vétett technikai hibákat az Ügynökség 
javítja. Az Ügynökség nyilvántartást vezet 
az ilyen javításokról.

Or. en

Indokolás

Bár hasznos, hogy az Ügynökség kijavíthatja a hibákat, mindenesetre nyilvántartást kell 
vezetni az egyes javításokról, hogy később visszakereshetők legyenek.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 69 pont – a pont
207/2009/EK rendelet 
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés első mondatában a 
„nyilvánvaló eljárási hibában szenved” 
szövegrész helyébe a „nyilvánvaló 
hibában szenved” szövegrész lép;

a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(1) Ha az Ügynökség által a lajstromba 
tett bejegyzés vagy az általa hozott 
határozat a hivatalnak tulajdonítható 
nyilvánvaló […] hibában szenved, az 
Ügynökség gondoskodik a bejegyzés 
törléséről, illetve a határozat 
visszavonásáról. Ha az eljárásban 
ellenérdekű fél nem vett részt, és a 
bejegyzés vagy jogi aktus e fél jogait 
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érinti, a törlésről vagy a visszavonásról 
akkor is dönteni kell, ha a hiba nem vált 
nyilvánvalóvá a fél számára.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 69 pont – b pont
207/2009/EK rendelet 
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdésben a második mondat
helyébe a következő szöveg lép:

b) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„A lajstromba tett bejegyzés törlését, 
illetve az Ügynökség határozatának 
visszavonását a bejegyzés rögzítésétől, 
illetve a határozat meghozatalától számított 
egy éven belül kell megtenni, az eljárásban 
érintett felekkel és a szóban forgó európai 
védjegyhez kapcsolódó, lajstromba 
bejegyzett jogok további jogosultjaival 
folytatott konzultációt követően.”;

„(2) Az (1) bekezdésben említett 
törlésről, illetve visszavonásról 
hivatalból vagy az eljárásban részt vevő 
felek egyikének kérelmére az a 
szervezeti egység dönt, amelyik a 
bejegyzést tette vagy a határozatot 
hozta. „A lajstromba tett bejegyzés 
törlését, illetve az Ügynökség 
határozatának visszavonását a bejegyzés 
rögzítésétől, illetve a határozat 
meghozatalától számított egy éven belül 
kell megtenni, az eljárásban érintett 
felekkel és a szóban forgó európai uniós 
védjegyhez kapcsolódó, lajstromba 
bejegyzett jogok további jogosultjaival 
folytatott konzultációt követően. Az 
Ügynökség nyilvántartást vezet az ilyen 
törlésekről és visszavonásokról.”;

Or. en
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Indokolás

Az első mondat beillesztése technikai jellegű módosítás, a lényeget nem érinti. Az 
egyértelműség érdekében egy vagy több kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész 
szövegegységek kicserélése javasolt (Közös gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok 
szerkesztéséhez, 18.12.1. pont). Utolsó mondat: ezeket a törléseket és visszavonásokat vezetni 
kell a nyilvántartásban, hogy később visszakereshetők legyenek.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 73 pont
207/2009/EK rendelet 
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73. A 85. cikk (1) bekezdésében az „, a 
végrehajtási rendeletben az egyes 
költségkategóriákra megállapított 
mértékben, az ott szabályozott 
feltételekkel” szövegrész helyébe az „az 
egyes költségkategóriákra megállapított 
mértékben a 93a. cikk j) pontjával 
összhangban meghatározott feltételekkel” 
szövegrész lép.

73. A 85. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) A felszólalási eljárásban, a 
megszűnés megállapítására irányuló 
eljárásban, a törlési eljárásban, valamint 
a fellebbezési eljárásban a vesztes fél 
viseli az ellenérdekű felet terhelő 
díjakat, valamint – a 119. cikk (6) 
bekezdésének sérelme nélkül – az 
eljárásban való részvétellel szorosan 
összefüggő költségeket, ideértve az 
utazás, az önellátás, a képviselő, a 
tanácsadó vagy az ügyvéd költségeit, az 
egyes költségkategóriákra megállapított 
mértékben a 93a. cikk j) pontjával 
összhangban meghatározott 
feltételekkel.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
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kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 82 pont – b pont
207/2009/EK rendelet
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdésben az „a 44/2001/EK 
rendeletet” szövegrész helyébe az „a 
polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságra, valamint a határozatok 
elismerésére és végrehajtására vonatkozó 
európai uniós szabályokat” szövegrész
lép;

b) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(1) Ha e rendelet másként nem 
rendelkezik, az európai uniós 
védjegybejelentésekkel és az európai 
uniós védjegyekkel összefüggő 
ügyekben, valamint nemzeti 
védjegyekkel és az európai uniós
védjegyekkel összefüggő, egyidejűleg 
vagy egymást követően indított 
ügyekben a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságra, valamint a 
határozatok elismerésére és 
végrehajtására vonatkozó európai uniós 
szabályokat kell alkalmazni.”

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 88 pont
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207/2009/EK rendelet 
113 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

88. A 113. cikk (3) bekezdésében a 
„valamint a végrehajtási rendeletben 
megállapított alaki feltételeknek” 
szövegrész helyébe a „valamint a 
114a. cikkel összhangban megállapított 
alaki követelményeknek” szövegrész lép.

88. A 113. cikk (3) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(3) Az Ügynökség megvizsgálja, hogy a 
kért átalakítás megfelel-e az e 
rendeletben, különösen a 112. cikk (1), 
(2), (4), (5) és (6) bekezdésében és e cikk 
(1) bekezdésében megállapított 
feltételeknek, valamint a 114a. cikkel 
összhangban megállapított alaki 
követelményeknek. Ha e feltételek 
teljesültek, az Ügynökség továbbítja az 
átalakítás iránti kérelmet az abban 
megjelölt tagállamok iparjogvédelmi 
hivatalaihoz.

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 89 pont
207/2009/EK rendelet 
114 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

89. A 114. cikk (2) bekezdésében az „a 
végrehajtási rendeletben” szövegrész
helyébe az „az e rendelettel összhangban 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban” szövegrész lép.

89. A 114. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(2) A 113. cikk alapján továbbított 



PR\944386HU.doc 35/68 PE516.715v01-00

HU

európai uniós védjegybejelentést vagy 
európai uniós védjegyet nem lehet 
alávetni a nemzeti jog olyan alaki 
követelményeinek, amelyek az e 
rendeletben vagy az e rendelettel 
összhangban elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban előírtaktól 
eltérőek, vagy azokat meghaladják.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 92 pont
207/2009/EK rendelet
117 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92. A 117. cikkben az „a hivatalra” 
szövegrész helyébe az „az Ügynökségre és 
személyzetére” szövegrész lép.

92. A 117. cikk helyébe a következő szöveg
lép:

„Az Ügynökségre és személyi állományára 
alkalmazni kell az Európai Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyvet.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 94 pont
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207/2009/EK rendelet
120 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

94. A 120. cikk (1) bekezdésében az „a 
végrehajtási rendelet” szövegrész helyébe 
az „az e rendelettel összhangban 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus” szövegrész lép.

94. A 120. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) A 26. cikk (1) bekezdésének 
megfelelő európai uniós
védjegybejelentést és minden egyéb 
olyan tájékoztatást, amelynek 
meghirdetését e rendelet vagy az e 
rendelettel összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
előírja, az Európai Uniós valamennyi 
hivatalos nyelvén meg kell hirdetni.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 98 pont
207/2009/EK rendelet 
123 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az együttműködés az alábbi 
tevékenységi területeket érinti:

Ez az együttműködés többek között az 
alábbi tevékenységi területeket érinti:

Or. en

Indokolás

E felsorolásnak nem kell mindenre kiterjednie, mivel az korlátozhatja annak a lehetőségét, 
hogy a jövőben rugalmasan kezdeményezzenek hasznos projekteket.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 98 pont
207/2009/EK rendelet 
123 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség meghatározza, 
kidolgozza és koordinálja az 
(1) bekezdésben említett területekkel 
összefüggő uniós érdekű közös projekteket. 
A projektek meghatározása tartalmazza az 
egyes résztvevő tagállami iparjogvédelmi 
hivatalok, illetve a Benelux 
Szellemitulajdon-védelmi Hivatal konkrét 
kötelezettségeit és feladatait.

(2) Az Ügynökség meghatározza, 
kidolgozza és koordinálja az 
(1) bekezdésben említett területekkel 
összefüggő uniós érdekű közös projekteket. 
A projektek meghatározása meghatározza
az egyes részt vevő tagállami 
iparjogvédelmi hivatalok, illetve a Benelux 
Szellemitulajdon-védelmi Hivatal konkrét 
kötelezettségeit és feladatait. Az 
Ügynökség a közös projektek valamennyi 
szakaszában konzultál a felhasználók 
képviselőivel.

Or. en

Indokolás

Mivel a közös projektek célja, hogy kiegészítő értéket nyújtsanak a felhasználók számára, 
indokoltnak tűnik azok bevonása a folyamatba.  Ez a jelenlegi gyakorlatot is tükrözné.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Fejlődésük, működésük, 
interoperabilitásuk és naprakész 
tájékozottság biztosítása érdekében a 
tagállami iparjogvédelmi hivatalok és a 
Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
érdemben részt vesznek a (2) bekezdésben 
említett közös projektekben.

(3) Fejlődésük, működésük, 
interoperabilitásuk és naprakész 
tájékozottság biztosítása érdekében a 
tagállami iparjogvédelmi hivatalok és a 
Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
érdemben részt vesznek a (2) bekezdésben 
említett közös projektekben. Az ilyen közös 
projektekben való részvétel nem jelent 
kötelezettséget a tagállamok számára, 
hogy e projektek eredményeit 
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végrehajtsák a területükön.

Or. en

Indokolás

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 98 pont
207/2009/EK rendelet 
123 c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség olyan mértékben nyújt 
pénzügyi támogatást a (2) bekezdésben 
említett uniós érdekű közös projektekhez, 
amellyel biztosítható a tagállami 
iparjogvédelmi hivatalok és a Benelux 
Szellemitulajdon-védelmi Hivatal érdemi, 
(3) bekezdés szerinti részvétele az említett 
projektekben. A pénzügyi hozzájárulás 
nyújtható támogatás formájában. A nyújtott 
támogatás teljes összege nem haladhatja 
meg az Ügynökség éves bevételének 10 %-
át. A támogatás kedvezményezettjei a 
tagállami iparjogvédelmi hivatalok és a 
Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
lehetnek. Az Ügynökségre alkalmazandó 
pénzügyi szabályokkal, továbbá a 
966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (***) és az 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló Bizottsági
rendeletnek (****) a támogatás-odaítélésre 
vonatkozó elveivel összhangban a
támogatások pályázati felhívás nélkül 
odaítélhetők.

(4) Az Ügynökség pénzügyi támogatást 
nyújt a (2) bekezdésben említett uniós 
érdekű közös projektekhez annak 
érdekében, hogy biztosítsa a tagállami 
iparjogvédelmi hivatalok és a Benelux 
Szellemitulajdon-védelmi Hivatal érdemi, 
(3) bekezdés szerinti részvételét az említett 
projektekben. A pénzügyi hozzájárulás 
nyújtható támogatás formájában. A nyújtott 
támogatás teljes összege nem haladhatja 
meg az Ügynökség éves bevételének 20%-
át. A támogatás kedvezményezettjei a 
tagállami iparjogvédelmi hivatalok és a 
Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 
lehetnek. Az Ügynökségre alkalmazandó 
pénzügyi szabályokkal, továbbá a 
966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (***) és az 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletnek (****) a támogatás-odaítélésre 
vonatkozó elveivel összhangban a 
támogatások pályázati felhívás nélkül 
odaítélhetők.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy megpróbálja még egyértelműbbé tenni az együttműködési 
projektekben való részvétel javasolt támogatási rendszerét. Emellett indokoltnak tűnik az e 
projektek lehetséges finanszírozási „plafonjának” növelése.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés 10. pontja értelmében „Az igazgatási 
tanácsok összetételének a következőképpen kell alakulnia: […] – adott esetben az Európai 
Parlament által kinevezett egy tag, a már létrehozott ügynökségekre vonatkozó, ilyen tárgyú 
megállapodások sérelme nélkül”.. Tehát természetesnek tűnik, hogy az igazgatótanács 
legalább egy tagját az Európai Parlament jelölje.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet
127 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az igazgatóság évente egy alkalommal 
rendes ülést tart. Ezen túlmenően 
elnökének kezdeményezésére, illetőleg a 
Bizottság vagy a tagállamok 
egyharmadának kérésére ülést tart.

(3) Az igazgatóság évente két alkalommal 
tart rendes ülést. Ezen túlmenően 
elnökének kezdeményezésére, illetőleg a 
Bizottság, az Európai Parlament vagy a 
tagállamok egyharmadának kérésére ülést 
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tart.

Or. en

Indokolás

Emellett indokoltnak tűnik, hogy mindhárom intézmény jogosult legyen az igazgatótanács 
összehívására. Az igazgatótanácsnak ezenkívül a továbbiakban is évi két alkalommal kell 
összeülnie, az igazgatótanács jelenlegi gyakorlatához hasonlóan. Ez a módosítás azért is 
javasolt, mivel az ügyvezető igazgatóságra vonatkozó rész tekintetében törlési javaslatot 
terjesztettek elő.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet 
127 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az igazgatótanács tagjai abszolút 
többségével hoz határozatot. Ugyanakkor a 
124. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja, 
a 126. cikk (1) bekezdése és a 129. cikk (2) 
és (4) bekezdése alapján az igazgatótanács 
hatáskörébe utalt döntések meghozatalához 
az igazgatótanács tagjainak kétharmados 
többsége szükséges. A tagok mindkét 
esetben egy-egy szavazattal rendelkeznek.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Az angol nyelvű módosítás a 129. cikk (3) és (4) bekezdésének módosításából adódik.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet 
XII cím – 2 a szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. FEJEZET törölve
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Ügyvezető igazgatóság
127a. cikk
Az ügyvezető igazgatóság létrehozása
Az igazgatótanács ügyvezető 
igazgatóságot hozhat létre.
127b. cikk
Az ügyvezető igazgatóság feladatai és 
szervezete
(1) Az ügyvezető igazgatóság az 
igazgatótanács munkáját segíti.
(2) Az ügyvezető testület igazgatóság a 
következők:
a) előkészíti az igazgatótanács által 
elfogadandó határozatokat;
b) az igazgatótanáccsal együtt 
gondoskodik a belső és külső 
ellenőrzésekből és értékelésekből, 
valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokból 
származó megállapítások és ajánlások 
megfelelő nyomon követéséről; 
c) az igazgatási irányítás felügyeletének 
megerősítése céljából az ügyvezető 
igazgató 128. cikkben meghatározott 
feladatainak sérelme nélkül segítséget és 
tanácsadást nyújt az ügyvezető igazgató 
részére az igazgatótanácsi határozatok 
végrehajtásához.
(3) Sürgős esetekben az ügyvezető 
igazgatóság az igazgatótanács nevében 
meghozhat bizonyos előzetes 
határozatokat, különösen az igazgatási 
irányítást érintő kérdésekben, ideértve a 
kinevezési hatáskörök átruházásának 
felfüggesztését is.
(4) Az ügyvezető igazgatóság az 
igazgatótanács elnökéből, a Bizottságnak 
az igazgatótanácshoz rendelet egyik 
képviselőjéből, valamint az igazgatótanács 
tagjai közül az igazgatótanács által 
kinevezett további három tagból áll. Az 
igazgatótanács elnöke egyben az 
ügyvezető igazgatóság elnöke is. Az 
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ügyvezető igazgató részt vesz az ügyvezető 
igazgatóság ülésein, de szavazati joggal 
nem rendelkezik. 
(5) Az ügyvezető igazgatóság tagjainak 
hivatali ideje négy év. Az ügyvezető 
igazgatóság tagjainak hivatali ideje az 
igazgatótanácsi tagságuk lejártával véget 
ér.
(6) Az ügyvezető igazgatóság 
háromhavonta legalább egy rendes ülést 
tart. Ezenkívül az elnöke 
kezdeményezésére vagy a tagjai kérésére 
is összeül.
(7) Az ügyvezető igazgatóság az 
igazgatótanács által meghatározott 
eljárási szabályzatnak megfelelően jár el.

Or. en

Indokolás

Az együttes nyilatkozat értelmében (10. pont) kétszintű irányítási struktúrát kell bevezetni, 
„amennyiben ez nagyobb hatékonysággal kecsegtet”. A jelek szerint nincs meggyőző 
bizonyíték arra, hogy egy ilyen ügyvezető igazgatóság megléte növelné az ügynökség 
hatékonyságát – inkább azzal a veszéllyel jár, hogy egy újabb bürokratikus szintet teremt, és 
csökkenti az átláthatóságot a felhasználók, illetve azok számára, akik nem tagjai az ügyvezető 
igazgatóságnak.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet 
129 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgatót nyílt és 
átlátható kiválasztási eljárás keretében a 
Bizottság által javasolt jelöltek listájáról
az igazgatótanács nevezi ki. Kinevezése 
előtt az igazgatótanács által kiválasztott 
jelölt felkérhető az Európai Parlament 
valamely illetékes bizottsága előtti 
meghallgatásra, és az illetékes bizottság 
tagjai által feltett kérdések 

(2) Az ügyvezető igazgatót nyílt és 
átlátható kiválasztási eljárás keretében az 
igazgatótanács nevezi ki a tagállamok, a 
Bizottság és az Európai Parlament 
képviselőiből álló kiválasztási bizottsága
által javasolt, legalább három jelöltet 
tartalmazó listáról, miután az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában vagy máshol 
pályázati felhívást tettek közzé. Kinevezése 
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megválaszolására. Az ügyvezető igazgató 
szerződésének megkötése céljából az 
Ügynökséget az igazgatótanács elnöke 
képviseli.

előtt az igazgatótanács által kiválasztott 
jelölt felkérhető az Európai Parlament 
valamely illetékes bizottsága előtti 
meghallgatásra, és az illetékes bizottság 
tagjai által feltett kérdések 
megválaszolására. Az ügyvezető igazgató 
szerződésének megkötése céljából az 
Ügynökséget az igazgatótanács elnöke 
képviseli.

Or. en

Indokolás

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet 
129 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgató kizárólag az 
Európai Bizottság javaslata alapján eljáró 
igazgatótanács határozata alapján menthető 
fel.

Az ügyvezető igazgató kizárólag az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament 
vagy a tagállamok egyharmadának
javaslata alapján eljáró igazgatótanács 
határozata alapján menthető fel.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek és a tagállamok jelentős részének is képesnek kell lennie arra, hogy 
kérjék az ügyvezető igazgató felmentését. Ez még inkább hangsúlyozza, hogy az Ügynökségért 
a három intézmény közösen felelős.
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet 
129 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt 
év. Ezen időszak végéig a Bizottság
értékelést készít, amelyben figyelembe 
veszi az ügyvezető igazgató 
teljesítményének értékelését, valamint az 
Ügynökség előtt álló jövőbeni feladatokat 
és kihívásokat.

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt 
év. Ezen időszak végéig az igazgatótanács
értékelést készít, amelyben figyelembe 
veszi az ügyvezető igazgató 
teljesítményének értékelését, valamint az 
Ügynökség előtt álló jövőbeni feladatokat 
és kihívásokat. Az ügyvezető igazgató 
hivatali idejét az igazgatótanács egyszer, 
egy pozitív tartalmú értékelést követően 
legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja. Az 
ügyvezető igazgató hivatali idejének 
meghosszabbítására vonatkozó döntés 
meghozatala előtt az igazgatótanács 
egyeztet a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A közös megközelítés egyértelműen kimondja (15. pont), hogy az ügyvezető igazgató 
elsősorban és mindenekelőtt az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. Ezért nem lenne 
következetes, ha az ügyvezető igazgató újbóli kinevezése tekintetében a Bizottságot vétójoggal 
ruháznánk fel. Ez a vétójog emellett súlyosan veszélyeztetné az ügyvezető igazgató és az 
Ügynökség függetlenségét. Indokolt, hogy az a tanács végezze el az értékelést és rendelkezzen 
az újbóli kinevezés hatáskörével, amelynek az ügyvezető igazgató felelősséggel tartozik.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet 
129 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatótanács a (3) bekezdésben 
említett értékelést figyelembe vevő 
bizottsági javaslat alapján eljárva egyszer, 
legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az 

törölve
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ügyvezető igazgató hivatali idejét.

Or. en

Indokolás

E módosításra a 129. cikk (3) bekezdése tekintetében bevezetett módosításból adódóan van 
szükség.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 99 pont
207/2009/EK rendelet 
129 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6)Az ügyvezetőigazgató-helyettes vagy 
ügyvezetőigazgató-helyettesek a 
(2) bekezdés szerint nevezhetők ki, illetve 
menthetők fel az ügyvezető igazgatóval és 
adott esetben a megválasztott, de még ki 
nem nevezett ügyvezető igazgatóval 
folytatott konzultációt követően. Az 
ügyvezetőigazgató-helyettes hivatali ideje 
öt év. A hivatali idő a Bizottság javaslata 
alapján eljáró igazgatótanács által, az 
ügyvezető igazgatóval folytatott 
konzultációt követően egyszer, legfeljebb 
öt évre meghosszabbítható a 
(4) bekezdéssel összhangban.

(6) Az ügyvezetőigazgató-helyettes vagy 
ügyvezetőigazgató-helyettesek a 
(2) bekezdés szerint nevezhetők ki, illetve 
menthetők fel az ügyvezető igazgatóval és 
adott esetben a megválasztott, de még ki 
nem nevezett ügyvezető igazgatóval 
folytatott konzultációt követően. Az 
ügyvezetőigazgató-helyettes hivatali ideje 
öt év. A hivatali idő az igazgatótanács által, 
az ügyvezető igazgatóval folytatott 
konzultációt követően egyszer, legfeljebb 
öt évre meghosszabbítható a 
(4) bekezdéssel összhangban.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangba hozza a javasolt szöveget az ügyvezető igazgató újbóli 
kinevezésére irányuló, a 129. cikk (3) bekezdésében foglalt eljárással.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 108 pont
207/2009/EK rendelet 
139 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Pénzügyi helyzetéről az Ügynökség 
félévente jelentést készít a Bizottságnak. E 
jelentés alapján a Bizottság áttekinti az 
Ügynökség pénzügyi helyzetét.

(4) Pénzügyi helyzetéről az Ügynökség 
félévente jelentést készít az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak. E jelentés alapján a 
Bizottság áttekinti az Ügynökség pénzügyi 
helyzetét.

Or. en

Indokolás

Indokolt egyértelműen kimondani, hogy ezt a jelentést az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz is továbbítani kell.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 108 pont
207/2009/EK rendelet 
139 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Ügynökség egyéves operatív 
kiadásait fedező pénzügyi tartalékot tart 
fenn, amelynek célja a működés 
folyamatosságának biztosítása.

Or. en

Indokolás

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.
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Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett díjak 
összegét úgy kell megállapítani, hogy a 
belőlük származó bevétel elvben elegendő 
legyen az Ügynökség költségvetési 
egyensúlyának biztosításához, számottevő 
többletbevétel felhalmozódása nélkül. A 
139. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül 
a Bizottság felülvizsgálja a díjak mértékét, 
ha ismétlődően számottevő többletbevétel 
keletkezik. Amennyiben a felülvizsgálat 
nem eredményezi a díjak mértékének 
olyan jellegű csökkentését vagy 
módosítását, amellyel elejét lehet venni a 
számottevő többletbevételek további 
felhalmozódásának, a felülvizsgálat után 
felhalmozódó bevételeket át kell 
csoportosítani az Unió költségvetésébe.

(2) Az (1) bekezdésben említett díjak 
összegét a -I. mellékletben meghatározott 
szintek szerint kell megállapítani, hogy a 
belőlük származó bevétel elvben elegendő 
legyen az Ügynökség költségvetési 
egyensúlyának biztosításához, számottevő 
többletbevétel felhalmozódása nélkül.

Or. en

Indokolás

A díjszerkezet az uniós védjegyrendszer fontos eleme, ezért azt közvetlenül a rendelettel kell 
szabályozni, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Ez azt jelenti, hogy a 
Bizottságnak nem lenne lehetősége arra, hogy egyedül felülvizsgálja és módosítsa a díjak 
szintjét. Megjegyzendő továbbá, hogy az Ügynökségtől nem áramolhat vissza pénz sem az 
uniós költségvetésbe, sem pedig a tagállamok vagy nemzeti hivatalaik költségvetéseibe, az 
együttműködési és konvergencia-projektekhez kapcsolódó támogatások kivételével.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 111 pont
207/2009/EK rendelet 
144 a cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

összhangban fizetendő díjak rendszere, 
ideértve a fizetési módokat, a 
pénznemeket, a díjak esedékességét, a 
fizetés teljesítésének tekintett napot, a 
fizetés 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.”

Or. en

Indokolás

A díjszerkezet az uniós védjegyrendszer fontos eleme, ezért azt közvetlenül a rendelettel kell 
szabályozni, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Az előadó felhívja a 
figyelmet arra, hogy a bizottsági javaslatban foglalt egyéb felhatalmazások kérdésével az 
eljárási szabályzat 37a. cikke szerinti eljárás keretében kell majd foglalkozni. 

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 112 pont
207/2009/EK rendelet 
145 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

112. A 145. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„Ha e cím eltérően nem rendelkezik, e 
rendeletet és az e rendelettel összhangban 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell alkalmazni a védjegyek 
nemzetközi lajstromozásáról szóló 
Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, 
1989. június 27-én, Madridban 
elfogadott Jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: a Madridi Jegyzőkönyv) 
alapján benyújtott, európai uniós
védjegybejelentésre vagy az európai 
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uniós védjegyre alapított nemzetközi 
bejelentésekre (a továbbiakban: 
nemzetközi bejelentés), valamint a 
védjegy Európai Unióra kiterjedő 
oltalmának a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének Nemzetközi Irodája 
(a továbbiakban: nemzetközi iroda) által 
vezetett nemzetközi lajstromba (a 
továbbiakban: nemzetközi lajstrom) 
történő bejegyzésére.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 119 pont – a pont
207/2009/EK rendelet 
156 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdésben a „hat hónapos” 
szövegrész helyébe az „egy hónapos” 
szövegrész lép;

a) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(2) A felszólalást a 152. cikk (1) 
bekezdése szerinti meghirdetés napjától 
számított egy hónapos határidő lejártát 
követő három hónapon belül kell 
benyújtani. A felszólalást nem lehet 
szabályszerűen benyújtottnak tekinteni 
mindaddig, amíg a felszólalás díját meg 
nem fizetik.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).
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Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 121 pont – b pont
207/2009/EK rendelet 
159 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdésben a „vagy a Madridi 
Megállapodásban” szövegrészt el kell 
hagyni.

b) az (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(2) Az Európai Unióra kiterjedő 
nemzetközi lajstromozás átalakításából 
származó nemzeti védjegybejelentés 
vagy a Madridi Jegyzőkönyvben […] 
részes tagállamot megjelölő bejelentés 
bejelentési napjának az érintett tagállam 
tekintetében a nemzetközi lajstromozás 
Madridi Jegyzőkönyv 3. cikkének (4) 
bekezdése szerinti napja vagy az oltalom 
– nemzetközi lajstromozást követő –
Európai Unióra történő utólagos 
kiterjesztésének a Madridi Jegyzőkönyv 
3ter cikkének (2) bekezdése szerinti 
napja, illetve az elsőbbség napja számít, 
és – ha ez alkalmazható – azt megilleti a 
153. cikknek megfelelően a szóban forgó 
állam védjegye alapján igényelt 
szenioritás.”;

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás, a lényeget nem érinti. Az egyértelműség érdekében egy vagy több 
kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész szövegegységek kicserélése javasolt (Közös 
gyakorlati útmutató a közösségi jogszabályok szerkesztéséhez, 18.12.1. pont).

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 114 pont
207/2009/EK rendelet 
148 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a nemzetközi lajstromozás 
napjától számított öt éven keresztül értesíti 
a nemzetközi irodát az európai 
védjegybejelentés, illetve a nemzetközi 
lajstromozás alapját képező európai 
lajstromozás érvényességét érintő 
tényekről és határozatokról.”

Az Ügynökség a nemzetközi lajstromozás 
napjától számított öt év során értesíti a 
nemzetközi irodát az európai uniós 
védjegybejelentés, illetve a nemzetközi 
lajstromozás alapját képező európai uniós 
lajstromozás érvényességét érintő 
tényekről és határozatokról.”

Or. en

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy az ötéves időszak nem időkorlát, hanem az az időszak, 
amely során minden vonatkozó tény és határozat bejelentése megtörténik.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 127 a pont (új)
207/2009/EK rendelet 
-I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

127a. A szöveg a következő melléklettel 
egészül ki:

„-I. melléklet
A díjak összege

Az e rendelet és a 2868/95/EK rendelet 
értelmében az Ügynökségnek fizetendő 
díjak a következők:
1. Egyéni 
védjegybejelentés 
alapdíja (26. cikk 
(2) bekezdés, 4. 
szabály a) pont)

925 EUR

1a. Európai 
uniós 
védjegybejelentés 
kutatási díja (38. 
cikk (2) bekezdés, 
4. szabály c) 

12 EUR, a 38. 
cikk (2) 
bekezdésében 
említett központi 
iparjogvédelmi 
hivatalok 
számával 
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pont) megszorozva ezt 
az összeget, és a 
későbbi 
változásokat az 
Ügynökség 
közzéteszi 
Hivatalos
Lapjában 

1b. Elektronikus 
úton történő 
egyéni 
védjegybejelentés 
alapdíja (26. cikk 
(2) bekezdés, 4. 
szabály a) pont)

775 EUR

1c. Az online 
besorolási 
adatbázis 
használatával, 
elektronikus úton 
történő egyéni 
védjegybejelentés 
alapdíja (26. cikk 
(2) bekezdés, 4. 
szabály a) pont)

725 EUR

2. Egyéni 
védjegybejelentés 
esetén második 
áru- és 
szolgáltatási 
osztály díja (26. 
cikk (2) bekezdés, 
4. szabály b) 
pont)

50 EUR

2a. Egyéni 
védjegybejelentés 
esetén a 
harmadik áru- és 
szolgáltatási 
osztály díja (26.
cikk (2) bekezdés, 
4. szabály b) 
pont)

75 EUR

2b. Egyéni 
védjegybejelentés 
tekintetében 

150 EUR
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háromnál több 
áru- és 
szolgáltatási 
osztály esetén 
minden további 
osztály után 
osztályonként 
fizetendő díj (26. 
cikk (2) bekezdés, 
4. szabály b) 
pont)
3. Együttes 
védjegybejelentés 
alapdíja (26. cikk 
(2) bekezdés, 66. 
cikk (3) bekezdés, 
4. szabály a) pont 
és 42. szabály)

1000 EUR

3a. Az online 
besorolási 
adatbázis 
használatával, 
elektronikus úton 
történő együttes 
védjegybejelentés 
alapdíja (26. cikk 
(2) bekezdés, 66. 
cikk (3) bekezdés, 
4. szabály a) pont 
és 42. szabály)

950 EUR

4. Együttes 
védjegybejelentés 
esetén a második 
áru- és 
szolgáltatási 
osztály díja (26. 
cikk (2) bekezdés, 
66. cikk (3) 
bekezdés, 4. 
szabály b) pont és 
42. szabály)

50 EUR

4a. Együttes 
védjegybejelentés 
esetén a 
harmadik áru- és 
szolgáltatási 

75 EUR 
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osztály díja (26. 
cikk (2) bekezdés, 
66. cikk (3) 
bekezdés, 4. 
szabály b) pont és 
42. szabály)
4b. Együttes 
védjegybejelentés 
tekintetében, 
háromnál több 
áru- és 
szolgáltatási 
osztály esetén 
minden további 
osztály után 
osztályonként 
fizetendő díj (26. 
cikk (2) bekezdés, 
66. cikk (3) 
bekezdés, 4. 
szabály b) pont és 
42. szabály)

150 EUR

5. Felszólalási díj 
(41. cikk (3) 
bekezdés; 17. 
szabály (1) 
bekezdés))

350 EUR

7. Egyéni védjegy 
lajstromozásának 
alapdíja 
(45. cikk)

0 EUR

8. Egyéni 
védjegybejelentés 
esetén háromnál 
több áru- és 
szolgáltatási 
osztály esetén 
minden további 
osztály után 
osztályonként 
fizetendő díj (45. 
cikk)

0 EUR

9. Együttes 
védjegy 
lajstromozásának 
alapdíja (45. cikk 

0 EUR
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és 66. cikk (3) 
bekezdés)
10. Együttes 
védjegybejelentés 
tekintetében, 
háromnál több 
áru- és 
szolgáltatási 
osztály esetén 
minden további 
osztály után 
osztályonként 
fizetendő díj (45. 
cikk és 64. cikk 
(3) bekezdés)

0 EUR

11. A 
lajstromozási díj 
késedelmes 
megfizetése után 
fizetendő pótdíj 
(162. cikk (2) 
bekezdés, 
a) pont)

0 EUR

12. Egyéni 
védjegybejelentés 
megújításának 
alapdíja (47. cikk 
(1) bekezdés, 30. 
szabály (2) 
bekezdés a) pont)

1150 EUR

12a. Egyéni 
védjegybejelentés 
elektronikus úton 
történő 
megújításának 
alapdíja (47. cikk 
(1) bekezdés, 30. 
szabály (2) 
bekezdés a) pont)

1000 EUR

13. Egyéni 
védjegybejelentés 
esetén a második 
áru- és 
szolgáltatási 
osztály megújítási 
díja (47. cikk (1) 

100 EUR
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bekezdés, 30. 
szabály (2) 
bekezdés b) pont)
13b. Egyéni 
védjegybejelentés 
esetén a 
harmadik áru- és 
szolgáltatási 
osztály megújítási 
díja (47. cikk (1) 
bekezdés, 30. 
szabály (2) 
bekezdés b) pont)

150 EUR

13b. Egyéni 
védjegybejelentés 
esetén háromnál 
több áru- és 
szolgáltatási 
osztály esetén 
minden további 
osztály 
osztályonkénti 
megújítási díja 
(47. cikk (1) 
bekezdés, 30. 
szabály (2) 
bekezdés b) pont)

300 EUR

14. Együttes 
védjegybejelentés 
megújításának 
alapdíja (47. cikk 
(1) bekezdés, 66. 
cikk (3) bekezdés, 
30. szabály (2) 
bekezdés a) pont 
és 42. szabály)

1275 EUR

15. Együttes 
védjegybejelentés 
esetén a második 
áru- és 
szolgáltatási 
osztály megújítási 
díja (47. cikk (1) 
bekezdés, 66. 
cikk (3) bekezdés, 
30. szabály (2) 

100 EUR
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bekezdés b) pont 
és 42. szabály)
15a. Együttes 
védjegybejelentés 
esetén a 
harmadik áru- és 
szolgáltatási 
osztály megújítási 
díja (47. cikk (1) 
bekezdés, 66. 
cikk (3) bekezdés, 
30. szabály (2) 
bekezdés b) pont 
és 42. szabály)

150 EUR

15b. Együttes 
védjegybejelentés 
esetén háromnál 
több áru- és 
szolgáltatási 
osztály esetén 
minden további 
osztály 
osztályonkénti 
megújítási díja 
(47. cikk (1) 
bekezdés, 30. 
szabály (2) 
bekezdés b) pont 
és 42. szabály)

300 EUR

16. A megújítási 
díj késedelmes 
megfizetéséért 
vagy a megújítási 
kérelem 
késedelmes 
benyújtásáért 
fizetendő pótdíj 
(47. cikk (3) 
bekezdés, 30. 
szabály (2) 
bekezdés c) pont

Az elmaradt díj 
összegének 25%-
a, legfeljebb 
1150 EUR

17. A megszűnés 
megállapítására 
vagy a védjegy 
törlésére irányuló 
kérelem díja (56. 

700 EUR
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cikk (2) bekezdés, 
39. szabály (1) 
bekezdés)
18. Fellebbezési 
díj (60. cikk, 49. 
szabály (3) 
bekezdés)

800 EUR

19. Az igazolásra 
vonatkozó 
kérelem díja (81. 
cikk (3) 
bekezdés)

200 EUR

20. Európai 
uniós 
védjegybejelentés 
vagy európai 
uniós védjegy 
átalakítása iránti 
kérelem díja 
(113. cikk (1) 
bekezdés, a 159. 
cikk (1) 
bekezdése is 
kapcsolódik 
ehhez; 45. 
szabály (2) 
bekezdés, a 123. 
szabály (2) 
bekezdésével 
együtt)

200 EUR

a) átalakítás 
nemzeti 
védjegybejelentés
sé
b) átalakítás egy 
a Madridi 
Megállapodásba
n részes 
tagállamot 
megjelölő 
bejelentéssé 
21. Az eljárás 
folytatásának 
díja (82. cikk (1) 
bekezdés)

400 EUR
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22. Lajtromozott 
európai uniós 
védjegy 
megosztására 
irányuló 
nyilatkozat (49. 
cikk (4) 
bekezdés) vagy 
európai uniós 
védjegybejelentés 
megosztására 
irányuló 
nyilatkozat díja 
(44. cikk (4) 
bekezdés)

250 EUR

Használati 
engedély vagy az 
európai uniós 
védjegy 
tekintetében 
fennálló más jog 
bejegyzésére 
irányuló kérelem 
díja (162. cikk (2) 
bekezdés c) pont, 
33. szabály (2) 
bekezdés) vagy 
európai uniós 
védjegybejelentés 
díja (157. cikk (2) 
bekezdés d) pont, 
33. szabály (4) 
bekezdés):

Bejegyzésenként 
200 EUR, de ha 
ugyanazon 
bejelentésben 
vagy ugyanakkor 
egyszerre több 
kérelmet 
nyújtanak be, a 
fizetendő díj 
összesen 
legfeljebb 
1000 EUR

a) használati 
engedély 
megadása;
b) használati 
engedély 
átruházása;
c) dologi jog;
d) dologijog-
átruházás;
e) a végrehajtás 
ténye;
24. Használati Törlésenként 
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engedélyre vagy 
más jogra 
vonatkozó 
bejegyzés 
törléséért 
fizetendő díj 
(162. cikk (2) 
bekezdés e) pont, 
35. szabály (3) 
bekezdés)

200 EUR, de ha 
ugyanazon 
bejelentésben 
vagy ugyanakkor 
egyszerre több 
kérelmet 
nyújtanak be, a 
fizetendő díj 
összesen 
legfeljebb 
1000 EUR

25. Európai 
uniós védjegy 
lajstromozott 
alakjának 
módosításáért 
fizetendő díj 
(162. cikk (2) 
bekezdés f) pont, 
25. szabály (2) 
bekezdés)

200 EUR

26. Használati 
engedély vagy az 
európai uniós 
védjegy 
tekintetében 
fennálló más jog 
bejegyzésére 
irányuló kérelem 
díja (162. cikk (2) 
bekezdés j) pont), 
89. szabály (5) 
bekezdés), a 
védjegyokirat 
másolatának díja 
(162. cikk (2) 
bekezdés b) pont, 
24. szabály (2) 
bekezdés) vagy a 
lajstromkivonat 
kiadásáért 
fizetendő díj 
(162. cikk (2) 
bekezdés g) pont, 
84. szabály (6) 
bekezdés):
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a) nem hiteles 
másolat vagy 
kivonat

10 EUR

b) hiteles másolat 
vagy kivonat

30 EUR

27. Az iratokba
való betekintés 
díja (162. cikk (2) 
bekezdés h) pont, 
89. szabály (1) 
bekezdés)

30 EUR

28. Az ügyiratok 
másolatainak 
kiadásáért 
fizetendő díj 
(162. cikk (2) 
bekezdés i) pont, 
89. szabály (5) 
bekezdés)
a) nem hiteles 
másolat;

10 EUR

b) hiteles 
másolat;

30 EUR

a 10. oldal után 
oldalanként 
fizetendő díj

1 EUR

29. Az 
ügyiratokban 
szereplő adatok 
közlésének díja 
(162. cikk (2) 
bekezdés k) pont, 
90. szabály)

10 EUR

30. A 
visszatérítendő 
eljárási költségek 
megállapításának 
felülvizsgálatáért 
fizetendő díj 
(162. cikk (2) 
bekezdés l) pont, 
94. szabály (4) 
bekezdés)

100 EUR
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31. Az 
Ügynökséghez 
benyújtott 
nemzetközi 
bejelentés díja 
(147. cikk (5) 
bekezdés)

300 EUR

Or. en

Indokolás

A díjszerkezet az uniós védjegyrendszer fontos eleme. A 2869/95/EK rendeletben foglalt 
táblázat (többek között a változtatásokra és a frissített hivatkozásokra vonatkozó bizottsági 
javaslatok) ezért bekerülnek a 207/2009/EK rendeletbe. Az arra vonatkozó döntést, hogy a 
2869/95/EK rendeletben foglalt egyéb rendelkezéseket be kell-e építeni a 207/2009/EK 
rendeletbe vagy azokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell-e szabályozni, az eljárási 
szabályzat 37a. cikke szerinti eljárás keretében hozzák meg. 

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 127 pont
207/2009/EK rendelet 
165 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019-ig és azt követően 
ötévente megbízást ad e rendelet 
végrehajtásának értékelésére.

(1) A Bizottság 2019-ig és azt követően 
ötévente értékeli e rendelet végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak kell felelősnek lennie az értékelésért, és biztosítani kell számára, hogy 
eldönthesse, hogy az értékelést saját maga vagy megbízás alapján más végezze el.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
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2868/95/EK rendelet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A 2868/95/EK rendelet a következőképpen 
módosul:
(1) A 4. szabályt el kell hagyni.
(2) A 30. szabály (2) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

Mivel a díjszerkezetet közvetlenül a rendeletben kell szabályozni, a 2869/95/EK rendelet 
díjakkal kapcsolatos vonatkozó szabályait hatályon kívül kell helyezni. A módosítás a 26. cikk 
(2) bekezdésére és a 47. cikk (1a) bekezdésére vonatkozó módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
1 b cikk (új)
2869/95/EK rendelet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
A 2869/95/EK rendelet hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre való 
hivatkozásokat az e rendeletre történő 
hivatkozásként kell értelmezni a 
mellékletben szereplő megfelelési 
táblázattal összhangban.

Or. en

Indokolás

Mivel a díjszerkezetet közvetlenül a rendeletben kell szabályozni, a díjakról szóló 2869/95/EK 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Az arra vonatkozó döntést, hogy a 2869/95/EK 
rendeletben foglalt, nem a díjak összegével kapcsolatos rendelkezéseket, be kell-e építeni a 
207/2009/EK rendeletbe vagy azokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell-e 
szabályozni, az eljárási szabályzat 37a. cikke szerinti eljárás keretében hozzák meg.
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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. 
A 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

A közösségi védjegyrendszer és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) már több mint 
15 éve fennáll, és indokolt felülvizsgálni a jelenlegi szabályokat e rendkívül sikeres rendszer 
további fejlesztése érdekében. Ezen évek során a BPHH jól működő és eredményes 
ügynökséggé vált, amely világosan szem előtt tartja küldetését – a védjegyek és 
formatervezési minták terén tevékenykedő európai közösség segítését. Az olyan új 
feladatkörök, mint például a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontja és az 
árva művek adatbázisa a társ-jogalkotók és a Bizottság az Ügynökség iránti bizalmáról 
tanúskodnak. 

A jelenlegi felülvizsgálat az előadó szerint megköveteli, hogy a BPHH irányítása tekintetében 
változtatásokat vezessünk be azzal a céllal, hogy garantáljuk az Ügynökségre ez idáig 
jellemző folyamatos függetlenséget, felhasználóbarát jelleget és a szakmaiságot.

Fontos megjegyezni, hogy az Ügynökség nem tisztán tagállami, bizottsági vagy parlamenti 
ügynökség, hanem az Európai Unió ügynöksége. És mint olyannak, az irányítása tekintetében 
változásokat kell eszközölni, nevezetesen a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítésben biztosított iránymutatások alapján.

Az európai védjegyekhez kapcsolódó díjak kérdése fontos része az Ügynökség feladatai 
ellátásához való képességének. Az előadó szerint ez a kérdés olyan szorosan kapcsolódik az 
Ügynökség alapvető irányításához és az Ügynökség feladatai ellátásához való képességéhez, 
hogy azt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyett az alap-jogiaktusban kell szabályozni. 

Anyagi jogi kérdésekben a Bizottság számos módosítást terjesztett elő – ezek többségével az 
előadó egyetért, de még van min javítani. 

Az Ügynökség neve

Az előadó megjegyzi, hogy az Ügynökség jelenlegi neve – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
– jó ismertté és elfogadottá vált a védjegyek terén tevékenykedő közösségben Európában és 
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azon túl. De ez nem olyan név, amely különösebben logikusan hangzana bárkinek, aki 
korábban nem ismerte a hivatalt, és egy védjegy vagy formatervezési minta lajtromozását 
szeretné elérni. A jelenlegi felülvizsgálat tehát jó lehetőségnek kínálkozik az Ügynökség 
átnevezésére. A Bizottság által javasolt név („Az Európai Unió Védjegyoltalmi és 
Formatervezési Mintaoltalmi Ügynöksége”) azonban nem fedi le az Ügynökség hatáskörébe 
tartozó számos feladatkört. Az Ügynökséghez tartozik például a szellemi tulajdoni jogsértések 
európai megfigyelőközpontja és az elismert árva művek nyilvántartása. A jövőben 
elképzelhető, hogy az Ügynökség feladatkörei tovább bővülnek, például a földrajzi jelzések 
bejegyzésével és az üzleti titkok védelmére vonatkozó jogalkotási javaslattal kapcsolatos 
lehetséges feladatokkal. Ezért hasznos lenne, ha egy hosszú távon megfelelő nevet találnánk 
az Ügynökségnek, amely kiállja az idő próbáját, ugyanakkor egyértelműen jelzi a szervezet 
feladatköreit a felhasználók számára. Az előadó ezért új névként az „Európai Unió 
Szellemitulajdon-védelmi Ügynöksége” nevet javasolja. 

Fogalommeghatározások

Az előadó egy kisebb módosítást javasol a Bizottság terminológiára vonatkozó javaslata 
tekintetében. Ahelyett, hogy a „közösségi” védjegy elnevezést „európai” védjegyre 
módosítanánk, találóbb lenne az „európai uniós” védjegy elnevezés. Ennek legfőbb oka az, 
hogy az „európai uniós” kifejezés pontosabban leírja az oltalom által érintett területet. 
Megjegyzendő továbbá, hogy az „európai” szó használata például a szabadalmak területén 
egy sor nemzeti jogra vonatkozik (mára kiterjesztették az egységes hatályú európai 
szabadalmakra). Mivel a közösségi védjegy uniós cím, tanácsos annak megfelelően elnevezni.

Irányítással kapcsolatos kérdések

A védjegyek bejegyzéséért felelős Ügynökség irányítása nyilvánvalóan nagyon fontos része a 
jogalkotási csomagnak. Jóllehet a Bizottság általában véve jó javaslatokat terjesztett elő e 
téren, több pont tekintetében lényeges kiigazításokra van szükség.

– Az igazgatótanács összetétele

A közös megközelítés értelmében az ügynökségek igazgatótanácsai a tagállamok, a Bizottság 
és az Európai Parlament képviselőiből állnak. A bizottsági javaslat azonban kihagyta az 
Európai Parlamentet az igazgatótanácsból. Az előadó azt javasolja, hogy ezt a közös 
megközelítés rendelkezéseivel összhangban helyesbítsék.

– Ügyvezető igazgatóság

A közös megközelítés lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az ügynökségek igazgatótanácsa 
mellett létrehozzanak egy ügyvezető igazgatóságot, amennyiben ez nagyobb hatékonyságot 
vetít előre. Mindazonáltal nincs semmiféle konkrét bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ez az 
újabb bürokratikus szint ebben az esetben hatékonyságot eredményezne. Az előadó ezért az 
ügyvezető igazgatóság létrehozásáról szóló rész törlését javasolja.

– Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának (és helyetteseinek) a kiválasztása

A Bizottság azt javasolta, hogy az ügyvezető igazgatót a Bizottság által javasolt jelöltek 
listájáról az igazgatótanács nevezze ki. Az előadó szerint a Bizottság ne vétózhassa meg azt, 
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hogy kit jelölhetnek a tisztségre, és véleménye szerint az igazgatótanácsnak a három 
intézmény képviselőiből álló, saját kiválasztási bizottsággal kell rendelkeznie, amelynek 
feladata, hogy egy legalább három jelöltből álló listát terjesszen az igazgatótanács elé. Az 
előadó ebben az esetben is azt javasolja, hogy töröljék el az ügyvezető igazgató újbóli 
kinevezéséhez kapcsolódóan a Bizottság számára javasolt vétójogot.

Az Ügynökség és a tagállamok közötti együttműködési projektek

Az előadó elvben egyetért a Bizottság e területre vonatkozó javaslataival – a rugalmasság 
fokozását célzó módosításokkal. Azon területek felsorolásának, amelyeken projekteket kell 
végrehajtani, például nem kell mindenre kiterjedőnek lennie; ehelyett legyen nyitott végű, 
amelybe még a jogalkotási folyamat során előre nem látott területeken végrehajtandó 
projektek is belekerülhetnek. A felhasználók aktív részvételét szintén egyértelműen garantálni 
kell. És bár az előadó osztja a Bizottság azon véleményét, hogy valamennyi tagállamnak részt 
kell vennie a projektekben, ésszerűnek tűnik nem kényszeríteni a tagállamokat a közös 
projektek eredményeinek alkalmazására, ha a tagállamok úgy vélik, hogy már jobb 
rendszerekkel vagy intézkedésekkel rendelkeznek. Az ilyen megközelítés akár csökkentheti is 
a lehetséges együttműködési projektek számát, ha egyes tagállamok akadályoznák más 
tagállamok projektekben való részvételét attól tartva, hogy alkalmazniuk kell majd az 
eredményeket. 

Díjak

A Bizottság azt javasolta, hogy a díjakat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
szabályozzák. A hatályos rendelet értelmében a díjakat egy bizottsági végrehajtási rendelet 
foglalja magában, amelyet bizottsági eljárással fogadtak el. Az uniós védjegyrendszer 
tekintetében alkalmazott díjak az egész európai védjegyrendszer működésének központi 
elemét képezik. A rendszer elindulása óta a díjakat csak kétszer vizsgálták felül, komoly 
politikai vitát követően. Ezért nem lenne helyénvaló, ha ezeket a díjakat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban határoznák meg, ahogyan a végrehajtási aktus sem lenne megfelelő e 
célra. Az előadó ezért arra a következtetésre jutott, hogy a díjakat az alap-jogiaktusba kell 
belefoglalni. A javaslat e rendkívül összetett módosításának megvalósítása érdekében az 
előadó beépítette a rendeletbe a jelenlegi végrehajtási rendeletet és az annak módosítására 
vonatkozó azon javaslatokat, amelyeket a Bizottság a bizottsági eljárás során javasolt. Ezt 
nem úgy kell tekinteni, mint a javaslat minden részének feltétel nélküli támogatását, és az 
előadó fenntartja magának a jogot arra, hogy később e tekintetben konkrét módosításokat 
terjesszen elő.

Még a díjakhoz kapcsolódóan az előadó úgy véli, hogy az Ügynökség által beszedett díjakból 
ne finanszírozzák a tagállamok nemzeti rendszereit (vagy általános költségvetéseit) és az 
Európai Unió általános költségvetését. Az Ügynökség bevételeit ehelyett inkább be kell 
fektetni az Ügynökség kiválóságának garantálása érdekében, másodsorban pedig azon 
projektek előmozdítása érdekében, amelyek támogatják az iparjogvédelem harmonizációját, 
konvergenciáját és kiválóságát Európában.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

Az előadó megjegyzi, hogy a Bizottság javaslata nagyszámú felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust tartalmaz. Meglehetősen egyértelműnek tűnik, hogy ezek közül több is túlhalad azon, 
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ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében elfogadható, főként figyelembe véve 
azt, hogy a javasolt felhatalmazások közül többnek a tárgya és a hatálya alapvető fontosságú 
dolgokat érint és a Bizottság számára túlságosan széles mérlegelési lehetőséget biztosít. Ez a 
következő, javasolt preambulumbekezdéseket érinti: (24)–(26), (29), (31-34), (36), (38) és 
(44)–(46), valamint a következő cikkeket: 24a., 35a., 39., 45a., 49a., 57a., 65a., 74a., 74k., 
79., 79a., 83., 89., 93a., 114., 114a., 128., 144a., 145., 161a. és 163a.

Ahelyett, hogy ezekkel a kérdésekkel ebben a jelentésben foglalkoznánk, az előadó azt 
javasolja, hogy e kérdéseket az eljárási szabályzat 37a. cikke szerinti eljárással összhangban 
kezeljék, amelynek során a Jogi Bizottság véleményt dolgoz ki a felhatalmazások céljáról, 
tartalmáról, alkalmazási köréről és időtartalmáról, valamint a felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeiről. E véleménynek ezenkívül meg kell vizsgálnia, hogy milyen következményekkel 
járna, ha a díjakra vonatkozó bizottsági végrehajtási rendelet lényegét, valamint a rendeleten 
alapuló korábbi végrehajtási intézkedéseket – a fentiek alapján – áthelyeznék az alap-
jogiaktusba.

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.


