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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Dino Guido Rinoldi, Bisio Alessandra és Fabrizio Baldizzone olasz 
állampolgárok által a „LETA Association” nevében benyújtott 1807/2012. 
számú petíció a belső piaci védjegyekkel történő visszaélésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció megemlíti, hogy a védjegyek védelme az Unióban és az EGT-államokban 
forgalomba hozott áruk esetén elsősorban az uniós jogszabályok hatálya alá esik.

E tekintetben és hivatkozva az Európai Parlament 2001. október 3-i állásfoglalására (A5-
0311/2001), amely felkéri a Bizottságot, hogy mutasson be a védjegyoltalmi jogokkal 
összefüggő bármilyen bejelentett visszaélést és azonosítson bármilyen, a jelenlegi jogi 
rendelkezésekkel kapcsolatos hiányosságot, a petíció felszólít a védjegyek nemzetközi 
kimerülése elvének az uniós belső piacra és az európai gazdasági térségre történő 
alkalmazására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.
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Az Európai Bizottság tanulmányban (a továbbiakban: a NERA-tanulmány)1 értékelte ki a 
nemzetközi jogkimerülés elvét. Erről később konzultációt is folytatott az érdekeltekkel, 
megvizsgálva azokkal a védjegyekkel történő lehetséges visszaéléseket, amelyekre az uniós 
szintű jogkimerülés elve vonatkozik. 2 Az Európai Bizottság többek között az alábbiakat 
állapította meg.

A NERA-tanulmány azt vizsgálta, milyen gazdasági hatásai lennének annak, ha bevezetnék a 
nemzetközi jogkimerülés elvét. Várható előnyként említi a minimális3 árcsökkenést, amelyet 
a párhuzamos behozatal és újrabehozatal esetleges fellendülése miatt fokozódó verseny 
idézne elő.4

Ezzel szemben viszont a tanulmány lehetséges kockázatokat és hátrányokat is azonosított. Ide 
tartoznak a következők:

 csupán elenyésző növekedés a behozott áruk mennyiségében. Mivel a 
termékek rendszerint egyéb szellemitulajdon-jogok hatálya alá is tartoznak, 
amelyekre továbbra is érvényes lenne az uniós szintű jogkimerülés, a 
jogosultak még mindig felléphetnének az EGT-n kívülről származó 
behozatallal szemben.5

 az árcsökkenés valószínűsíthető megszűnése hosszú távon6

 az áruminőség romlása a hamisított termékek számának megnövekedése 
miatt.7

A NERA-tanulmány megállapította, hogy a párhuzamos kereskedelemben érintett ágazatok, 
valamint a fuvarozás számára rendkívül előnyös lenne a rendszer bevezetése. Azt is feltárta 
azonban, hogy a rendszer megváltoztatásának vesztesei a hivatalos importőrök/exportőrök és 
gyártók lennének.8

A tanulmány emellett arra is rámutatott, hogy a nemzetközi jogkimerülés bevezetése miatt 
versenyhátrányba kerülhetnek az EGT-ben működő vállalkozások. Az EGT piacát kiszolgáló 
vállalkozások a nemzetközi jogkimerülés elvét nem alkalmazó egyéb piacokat kiszolgáló 

                                               
1

„A védjegyek terén választott jogkimerülési rendszer gazdasági következményei”, hivatalos jelentés az Európai 
Bizottság XV. Főigazgatósága (Belső Piac és Pénzügyi Szolgáltatások) számára, NERA/SJ Berwin & Co/IFF 
Research, 1999. február 9. (NERA-tanulmány), elérhető a következő címen: 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Az összefoglaló a következő címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.
2

A konzultáció eredményei a „Possible abuses of trade mark rights within the EU in the context of Community 
exhaustion” (Védjegyoltalommal történő lehetséges visszaélések a közösségi jogkimerüléssel összefüggésben az 
Európai Unión belül) című bizottsági szolgálati munkadokumentumban olvashatók (a továbbiakban: a 
visszaélésekről szóló munkadokumentum), 2003. május 21., SEC(2003) 575.
3

A NERA-tanulmány szerint az árcsökkenés rövid távon csak csekély („kismértékű”) vagy „elhanyagolható” 
hatást fejt ki, lásd NERA-tanulmány, 6.10. és 6.11. táblázat, 125. és azt követő oldalak.
4

NERA-tanulmány, Összefoglaló, 25. és azt követő oldalak.
5

A védjegyoltalom kimerüléséről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum (a továbbiakban: a 
védjegyoltalom kimerüléséről szóló munkadokumentum), elérhető a következő címen: 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf, 4. és azt követő oldalak.
6

NERA-tanulmány, 124. o. 
7

Összefoglalása a NERA-tanulmányban olvasható, összefoglaló, 6. és azt követő oldalak.
8

NERA-tanulmány, 17. o.; az érdekelt körök részvételével tartott meghallgatáson ugyanezt a következtetést 
vonták le; lásd védjegyoltalom kimerüléséről szóló munkadokumentum, 18. o.
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vállalkozásoktól eltérően a továbbiakban nem kezdeményezhetnének a jogsértés 
megszüntetésére irányuló eljárást (nem jóváhagyott) behozatal ellen.1

Versenyjogi szempontból a Bizottság a jelenlegi, uniós szintű jogkimerülési rendszer esetében 
nem állapított meg sem védjeggyel történő visszaélést, sem egyéb káros hatást.2

Következtetés

A fentiekben ismertetett megállapítások alapján nem várható, hogy egy nemzetközi 
jogkimerülési rendszer bevezetése az ipar vagy a vásárlók számára jelentős előnyökkel járna. 
Ehelyett arra lehet számítani, hogy eltűnnek a gyártókat és ezért egyúttal a jogosultakat 
(gyártókat vagy engedélyezőket) ösztönző tényezők, ennek pedig megvan az a kockázata, 
hogy végeredményben hátrányos lesz a vásárlók számára. A NERA-tanulmányban 
azonosított, rövid távon várható árcsökkenés e megállapításokra figyelemmel nem szolgáltat 
kellő alapot a jelenlegi jogkimerülési rendszer megváltoztatására.

Megállapítást nyert továbbá, hogy az Európai Unió jogkimerülési rendszere sem korlátozza a 
versenyt. A hatályos versenyjogi keret (különösen az EUMSZ 101. és 102. cikke) megfelelő 
védelmet biztosít.

A Bizottság ezért továbbra is úgy véli, hogy a jelenlegi, uniós szintű jogkimerülési rendszer 
megváltoztatása nem szolgálná az Európai Unió érdekeit.

                                               
1

NERA-tanulmány, 106. o.
2

A visszaélésekről szóló munkadokumentum, 17. és azt követő oldalak.


