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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0582)1,

• tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 95. cikkére, amely alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0119/2004),

• tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

• tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) Mivel a formatervezési mintaoltalom 
egyetlen rendeltetése az, hogy kizárólagos 
jogokat biztosítson a termék 
megjelenésére, nem pedig monopóliumot 
a termékre, mint olyan; mivel az olyan 
formatervezési minták levédése, 
amelyekkel szemben nincs gyakorlati 
alternatíva, valójában 
termékmonopóliumhoz vezetne; mivel az 
ilyen oltalom közel járna a formatervezési 

törölve

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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minták rendszerével való visszaéléshez; 
mivel ha harmadik felek gyárthatnának és 
forgalmazhatnának pótalkatrészeket, az 
fenntartaná a versenyt; mivel ha a 
formatervezési mintaoltalom kiterjed a 
pótalkatrészekre, az ilyen harmadik 
személyek ezeket a jogokat megsértik, a 
verseny kiküszöbölődik és a 
formatervezési mintaoltalmi jog birtokosa 
de facto termékmonopóliumot kap;

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) Mivel ezért a belső piac zavartalan 
működéséhez szükség van a tagállamok 
formatervezési mintaoltalmi 
jogszabályainak közelítésére a levédett 
formatervezési mintáknak egy összetett 
termék javításához való felhasználásában, 
annak érdekében, hogy annak eredeti 
megjelenése helyreálljon;

(3) Mivel ezért a belső piac zavartalan 
működéséhez szükség van a tagállamok 
formatervezési mintaoltalmi 
jogszabályainak közelítésére a levédett 
formatervezési mintáknak egy összetett 
termék javításához való felhasználásában, 
annak érdekében, hogy annak eredeti 
megjelenése helyreálljon. Tekintettel 
ezeknek az intézkedéseknek a 
pótalkatrészek termékminőségére és -
biztonságára gyakorolt közvetlen 
hatására, fontos a gépjárművek típus-
jóváhagyási eljárásáról szóló 
keretirányelv kiterjesztése bizonyos, 
biztonsági szempontból fontos 
pótalkatrészek eljárására is;

Módosítás: 3
(3a) preambulumbekezdés(új)

(3a) A formatervezési mintaoltalom 
rendeltetése az, hogy kizárólagos jogokat 
biztosítson egy termék megjelenésére. A 
formatervezési mintaoltalmat, amelynek 
alapvetően a pótalkatrészekre is 
vonatkoznia kellene, megfelelő 
időtartamra kell korlátozni a 
pótalkatrészek piaci versenyének 
biztosítása érdekében. Az időtartam, 
amelyre a formatervezési mintaoltalom 
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érvényben van, azzal az időponttal ér 
véget, amikor egy, a 98/71/EK irányelv 
szerinti önálló, új formatervezési 
mintaoltalommal rendelkező új minta 
nyilvánosságra jut.
Amint egy termék formatervezési 
mintaoltalma a modellciklus befejeződése 
miatt megszűnik, gondoskodni kell arról, 
hogy a fogyasztók kellő tájékoztatást 
kapjanak a pótalkatrészek eredetéről, 
hogy tájékozottan választhassanak 
versengő pótalkatrészek közül.

Módosítás: 4
(3b) preambulumbekezdés (új)

(3b) A tagállamok hatáskörébe tartozik, 
hogy alternatívaként bevezessenek ehhez 
az alapelvhez egy időben nem feltétlenül 
korlátozott díjazási rendszert, amennyiben 
biztosítva van, hogy a jogosult megfelelő 
díjazásban részesül a minta használatáért. 
A minta javítási célú felhasználásával 
kapcsolatban a jogok korlátozásának 
ellentételezése érdekében megfizetendő 
díjazást elsősorban a meghatározott minta 
fejlesztésének költségei alapján kell 
meghatározni.

Módosítás: 5
1. cikk

14. cikk (98/71/EK irányelv)

(1) A formatervezési mintaoltalom nem 
terjed ki az összetett termék alkotóelemét 
képező termék mintájának az ezen irányelv 
12. cikkének (1) bekezdése szerinti 
hasznosítására, ha az az összetett termék 
eredeti megjelenésének helyreállítására 
irányuló javítását célozza.

(1) A formatervezési mintaoltalom attól az 
időponttól áll fenn az összetett termék 
alkotóelemét képező termék mintájának az 
ezen irányelv 12. cikkének (1) bekezdése 
szerinti hasznosítására, ha az az összetett 
termék eredeti megjelenésének 
helyreállítására irányuló javítását célozza,
amikor nyilvánosságra jut az összetett 
termék, amelybe a mintát beépítik, vagy 
amelyben hasznosítják; a formatervezési 
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mintaoltalom akkor szűnik meg, amikor 
az összetett terméket követő új, az irányelv 
értelmében önálló formatervezési 
mintaoltalommal rendelkező összetett 
termék ismét nyilvánosságra jut. A 
formatervezési mintaoltalom szintén 
megszűnik akkor, amikor az összetett 
termék kifutó mintává válik, és a 
jogosultnak nincs másik, tervezett 
összetett terméke.

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a fogyasztók kellő tájékoztatást 
kapjanak a pótalkatrészek eredetéről, hogy 
tájékozottan választhassanak a versengő 
pótalkatrészek között.

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy amint egy termék 
formatervezési mintaoltalma a 
modellciklus vége miatt megszűnik, a 
fogyasztók kellő tájékoztatást kapjanak a 
pótalkatrészek eredetéről, hogy 
tájékozottan választhassanak a versengő 
pótalkatrészek között.

Indokolás

Az előadó alapvetően javasolja a pótalkatrészek formatervezési mintaoltalmának korlátozását 
az adott modellciklusra, valamint a formatervezési mintaoltalom megszüntetését, amint egy 
olyan új minta jön létre, amely teljesíti a 98/71/EK irányelv értelmében az új, önálló 
formatervezési mintaoltalom létrehozásának feltételeit, illetve amikor a mindenkori minta 
kifut.

Módosítás: 6
1. cikk (1a) bekezdés (új)

14a. cikk (új) (98/71/EK irányelv)

(1a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:

„14a. cikk

(1) A tagállamoknak lehetőségük van 
arra, hogy a 14. cikk alternatívájaként a 
14. cikktől eltérően kilátásba helyezzék, 
hogy a formatervezési mintaoltalom ne 
legyen érvényben egy olyan mintára, 
amelyet egy összetett termék 
alkotóelemeként a 12. cikk (1) 
bekezdésének értelmében azzal a céllal 
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hasznosítanak, hogy lehetővé tegyék az 
összetett termék javítását annak 
érdekében, hogy az visszanyerje eredeti 
megjelenését, amennyiben egy harmadik 
személy, aki hasznosítani kívánja a 
mintát, 

i) tájékoztatja a jogosulttat a minta 
tervezett hasznosításáról,

ii) megfelelő ellentételezést fizet a jogosult 
számára a minta hasznosításáért, 
valamint 

iii) rendszeresen és megbízható módon 
tájékoztatja a jogosultat a minta e
rendelkezések alapján történő 
hasznosításának mértékéről.

(2) A megfelelő díjazás kiszámításánál 
elsősorban az adott minta fejlesztésébe 
történő beruházást kell figyelembe venni.

(3) Az ilyen díjazás időtartamát a 
tagállamok szabad mérlegelés szerint 
szabályozhatják.”

Indokolás

Ez az eltérés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 14. cikk megoldásának 
alternatívájaként egy díjazási rendszert tervezzenek meg, amely biztosítja, hogy a jogosult 
megfelelő ellentételezésben részesül a minta használatáért, és kellő tájékoztatást kap a 
használat mértékéről; ezt a szabályozást nem szükséges időben egy termelési ciklusra 
korlátozni.
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INDOKOLÁS

I. A javasolt irányelv tartalma 

Ez az irányelvre irányuló javaslat az olyan pótalkatrészek formatervezési mintáinak oltalmára 
vonatkozik, amelyeknek az a rendeltetése, hogy összetett termékek megjelenését 
helyreállítsák. Célja a pótalkatrészek másodlagos piacának teljes liberalizációja, amely érinti a 
gépjárművek piacát, valamint a gépipart, a munkaeszközök és a fogyasztási cikkek iparágát is. 
A javaslat kizárólag a pótalkatrészek másodlagos piacával (utópiacával) foglalkozik, és csak 
azokat a pótalkatrészeket érinti, amelyek esetében a formatervezési mintára szükség van 
ahhoz, hogy a termék eredeti funkcióját vagy megjelenését helyreállítsák; más szavakkal, az 
összetett termék alkatrésze vagy alkotóeleme csak egy, az eredeti alkatrésszel azonos 
pótalkatrészre cserélhető ki (ún. „csereszabatos” pótalkatrészek). 

Az irányelvre irányuló javaslat 1. cikkével, amely módosítja a 98/71/EK irányelv 14. cikkét, 
ezek a pótalkatrészek a másodlagos piacon kikerülnek a formatervezési mintaoltalom alól. 
Bevezetésre kerül egy ún. javítási záradék, amely értelmében a formatervezési mintaoltalom 
nem terjed ki „az összetett termék alkotóelemét képező termék mintájának a 12. cikk (1) 
bekezdése értelmében történő hasznosítására, ha az az összetett termék eredeti 
megjelenésének helyreállítására irányuló javítását célozza”.

II. A javaslat háttere

A formatervezési minták oltalmáról szóló 1998. október 13-i 98/71/EK irányelv1 szerint a 
termék megjelenése levédhető harmadik személyek által történő felhasználás ellen. A 
formatervezési mintaoltalom kizárólagosságot biztosít az új és eredeti formatervezési 
mintának az egyedi termék, egy összetett termék vagy egy alkotóelem megjelenése számára 
(ld. a 98/71/EK irányelv 1. és 3. cikke). 
A 98/71/EK irányelv elfogadásakor nem volt lehetséges megállapodni az ún. csereszabatos 
pótalkatrészek formatervezési mintaoltalmának összehangolásáról. Az irányelv ezért nem 
tartalmazza a formatervezési rendszernek a pótalkatrészek utópiacával történő 
összehangolását, és jelenleg nem zárja ki, hogy a pótalkatrészek mintajoggal rendelkezzenek. 
Az új alkatrésznek az elsődleges piacon megadott védelem ezért ugyanolyan jól alkalmazható 
a pótalkatrészre a másodlagos piacon vagy az utópiacon.
A 98/71/EK irányelv 14. cikke elrendelte, hogy a tagállamoknak „az irányelvre vonatkozó 
módosításoknak a Bizottság által a 18. cikk rendelkezéseivel összhangban tett javaslata 
alapján történő elfogadásáig” fenn kell tartaniuk meglévő jogszabályaikat e tekintetben, és a 
vonatkozó rendelkezéseket csak oly módon változtathatják meg, hogy az liberalizálja a 
pótalkatrész-piacot (a „befagyasztó” megoldás). 

A Bizottság 1993-ban tett először közösségi jogalkotási javaslatot a formatervezési minták 
oltalmára. A Tanács azonban csak 1997-ben tudott megegyezni egy közös álláspontban. Az 

  
1 HL L 289., 1998. 10.28., 28.o.
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Európai Parlament első olvasatában jelentős politikai kérdésként határozta meg az összetett 
termékek (mint például gépjárművek) javításához felhasznált pótalkatrészek formatervezési 
mintaoltalmát. A Tanács azonban nem tudta elfogadni a javításhoz felhasznált pótalkatrészek 
mintaoltalmával kapcsolatos összehangolt rendelkezéseket. Az Európai Parlament 1997. 
október 22-i második olvasatában elsöprő többséggel határozott az első olvasatban elfogadott 
és a Tanács által figyelmen kívül hagyott „javítási záradék“ ismételt javaslatáról. Ennek a 
rendelkezésnek a célja, hogy lehetővé tegye egy minta felhasználását egy összetett termék 
javításához, amennyiben a felhasználó méltányos és megfelelő díjazást ajánl fel a minta 
jogosultja számára. A Parlament úgy vélte, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a részben 
egymástól igen teljesen eltérő nemzeti jogrendszereket közelítsék egymáshoz ezen a területen. 
Mivel a Tanács ezt a második olvasatra adott parlamenti módosítási javaslatot sem fogadta el, 
egyeztető eljárást kezdeményeztek. A hosszadalmas és fáradságos tárgyalások eredményeként 
jött létre az ún. „befagyasztó” megoldás, amelyet a 98/71/EK irányelv 14. cikkébe építettek 
be. A tagállamokban a 98/71/EK irányelv átültetését követően jelenleg eltérő a helyzet az 
olyan pótalkatrészekkel kapcsolatban, amelyeknek az a rendeltetése, hogy összetett termékek 
megjelenését helyreállítsák. Az előadó hangsúlyozza, hogy éppen a nemzetközi 
összehasonlításban léteznek különböző joggyakorlatok. Nemzetközi összefüggésben pedig ki 
kell küszöbölni Európa versenyhátrányait.

III. Az előadó hozzáállása

Bár az irányelvre irányuló javaslat alapvetően minden pótalkatrészre vonatkozik, amelyeknek 
az a rendeltetése, hogy összetett termékek „megjelenését helyreállítsák”, azt elsősorban 
legfontosabb alkalmazási területének, vagyis a gépjárművek pótalkatrészének szempontjából 
kell megvitatni. Nem szabad elfelejteni, hogy a formatervezési mintaoltalom alapvető 
kérdéseiről van szó.
A csereszabatos termékek másodlagos piacon lévő formatervezési mintaoltalmával 
kapcsolatban két jelentős felfogás áll egymással szemben:
Az egyik felfogás szerint a pótalkatrészekre vonatkozó formatervezési mintaoltalom 
logikusan következik a szellemi tulajdonjogból. E felfogás szerint a pótalkatrészek elsődleges 
és a másodlagos piaca közötti megkülönböztetés ellentétes a szellemi tulajdonjog általános 
alapelveivel.
A másik felfogás szerint a formatervezési mintaoltalmat nem szabad kiterjeszteni a 
pótalkatrészek másodlagos piacára, mivel különben jogtalan monopolhelyzetek jöhetnek létre. 
Ez a felfogás védelmébe veszi az irányelv javítási záradékát, mint a probléma megfelelő 
megoldását.
Az előadó véleménye szerint a Bizottság által javasolt megoldás, amely szerint a 
pótalkatrészek számára semmilyen formatervezési mintaoltalom nem áll fenn, nem számol 
kellőképpen a különböző érdekek közötti feszültséggel. Az előadó meggyőződése, hogy egy 
olyan rendszert kell előnyben részesíteni, amely a formatervezési mintaoltalomra időben 
behatárolt alkalmazási időszakot ír elő. Annak érdekében, hogy minden érintett érdekelt 
igényeivel számoljunk a gyakorlatban, az tűnik a legésszerűbb megoldásnak, ha a 
formatervezési mintaoltalom alkalmazási idejét nem korlátozzuk merev határidővel, hanem az 
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alkalmazási idő meghatározását egy összetett termék modellciklusához kapcsoljuk. Az előadó 
egy olyan formatervezési mintaoltalmat javasol, amelynek lényege, hogy egy új minta – egy 
összetett termék – teljesíti-e a 98/71/EK irányelv értelmében az új, önálló formatervezési 
mintaoltalom kritériumait. Amennyiben egy mintát leváltja egy új formatervezési 
mintaoltalom alatt álló, következő minta, akkor az előző minta pótalkatrészeinek 
formatervezési mintaoltalma is megszűnik, amelyeknek az a rendeltetése, hogy összetett 
termékek megjelenését helyreállítsák. A formatervezési mintaoltalom szintén megszűnik 
akkor, ha befejeződik a gyártása annak a mintának, amelyet nem követ másik minta.

Opcióként egy olyan díjazási rendszer jöhet számításba, amely esetében a független gyártók 
gyárthatnának pótalkatrészeket méltányos díjazás ellenében, amelyet a formatervezési 
mintaoltalmi jog birtokosának kellene fizetniük. A tagállamok dönthetik el, hogy 
alkalmazzák-e ezt a megoldást. A tagállamok maguk határozzák meg, hogy a díjazási 
rendszer milyen időszakra vonatkozzon. Ennek az időszaknak nem kell megfelelnie egy 
összetett termék mindenkori gyártási ciklusának, sőt inkább meghaladhatja azt.

Az irányelvre irányuló javaslat a formatervezési mintaoltalom kérdéseivel foglalkozik, ezért 
nem érinti a gépjárművek és azok pótalkatrészeinek biztonsági kérdéseit. A liberalizáció 
azonban közvetlen hatást gyakorolhat a termékminőségre és azzal együtt a biztonságra is. Az 
ehhez a kérdéshez bekért tanulmány szerint a típusjóváhagyást ki kellene terjeszteni bizonyos, 
biztonsági szempontból fontos pótalkatrészekre is a pótalkatrészek biztonságának biztosítása 
érdekében. Az előadó ezért üdvözli a javaslatot, hogy a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint 
az ilyen járművekhez szánt rendszerek, alkatrészek és különálló műszaki egységek 
jóváhagyásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat folyamatban 
lévő jogalkotási eljárása keretében egy új 29a. cikk kerüljön beillesztésre, amely kiterjeszti 
típusjóváhagyást a biztonsági szempontból fontos pótalkatrészekre, és reméli, hogy ez a 
javaslat belekerül az irányelvbe.
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