
– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasz-
tóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0453/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lénye-
gesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

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

P6_TC1-COD(2004)0203

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. december 12-én került elfogadásra a
formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK irányelv módosításáról szóló 2008/…/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

A Szerződés 251. cikkében lefektetett eljárással összhangban járva el (2),

Mivel

(1) ║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;
az ilyen oltalom közel járna a formatervezési minták rendszerével való visszaéléshez; ha harmadik
felek gyárthatnának és forgalmazhatnának pótalkatrészeket, az fenntartaná a versenyt; ha a formaterve-
zési 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.

(2) ║A tagállamok jogszabályainak különbségei a levédett formatervezési minták felhasználását illetően egy
összetett termék olyan javításának lehetővé tételére, amely visszaállítja annak eredeti megjelenését –

amikor a formatervezési mintát magában foglaló vagy azt alkalmazó termék alkotóeleme annak az
összetett terméknek, amelynek megjelenése a levédett formatervezési mintától függ – közvetlenül kihat-
nak a belső piac létrehozására és működésére a formatervezési mintákat megtestesítő áruk tekintetében,
mivel az ilyen különbségek torzíthatják a versenyt a belső piacon belül.

(3) ║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.

(4) ║A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt maga-
tartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2002. július 31-i 1400/2002/EK bizottsági ren-
delet (3) azon rendelkezéseinek kiegészítése érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy egy gyártó saját keres-
kedelmi védjegyét vagy emblémáját jól látható módon és hatékonyan elhelyezze alkotóelemeken és
pótalkatrészeken, gondoskodni kell arról, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak a pótal-
katrészek eredetét illetően, például az érintett alkatrészeken elhelyezett kereskedelmi védjegyekkel vagy
emblémákkal kapcsolatos tájékoztatás révén.

(1) HL C 286., 2005.11.17., 8. o.
(2) Az Európai Parlament 2007. december 12-i álláspontja.
(3) HL L 203., 2002.8.1., 30. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.
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(5) A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló
műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) tartalmaz független gyártók által gyártott alkatrészek tesztelésére vonatkozó ren-
delkezéseket annak biztosítása érdekében, hogy ezek az alkatrészek megfeleljenek a biztonsági és
környezetvédelmi feltételeknek; az irányelv által előírt új eljárások javítják a fogyasztóvédelmet a
teljesen liberalizált piacon.

(6) A 98/71/EK irányelvet (2) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/71/EK irányelv 14. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

A javítási célra használt alkotóelemekbe foglalt formatervezési minták

(1) A formatervezési mintaoltalom nem terjed ki az összetett termék alkotóelemét képező olyan
termékbe foglalt vagy ahhoz hozzáillesztett mintára, amelynek a 12. cikk (1) bekezdése szerinti hasz-
nosítása egyedül az összetett termék ║ javítását célozza, eredeti megjelenésének helyreállítása érdekében. Ezt a
rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a fent említett alkotóelem piacra vitelének elsődleges
célja nem az összetett termék javítása.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazandó, feltéve hogy a fogyasztókat a javításra felhasznált termék erede-
téről jelzés – például kereskedelmi védjegy vagy kereskedelmi név – útján, vagy egyéb megfelelő
módon tájékoztatják, ami alapján a javítási célra felkínált versengő termékek közül tájékozottan
tud választani.

(3) Az (1) bekezdés kizárólag a látható alkotóelem másodlagos piacára vonatkozik, miután az
összetett terméket az elsődleges piacon a formatervezési mintaoltalom jogosultja értékesítette, vagy
értékesítéséhez hozzájárult.”

2. cikk

Azok a tagországok, amelyek meglévő jogszabályai formatervezési mintaoltalmat írnak elő az összetett
termék alkotóelemét képező termékbe foglalt vagy ahhoz hozzáillesztett mintának a 98/71/EK irányelv
12. cikkének (1) bekezdése szerinti, az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítása érdekében
annak javítását célzó hasznosítására, a formatervezési mintaoltalmat ezen irányelv hatálybalépését köve-
tően …-ig (*) fenntarthatják.

3. cikk

(1) A tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat a törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelke-
zéseket, amelyek az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükségesek, legkésőbb …-ig (**). Haladéktala-
nul közölniük kell a Bizottsággal a jelzett rendelkezések szövegét ║.

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.
(2) HL L 289., 1998.10.28., 28. o.
(*) A jelen irányelv hatálybalépését követő öt évig.
(**) A jelen irányelv elfogadását követő két évig.
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Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy
azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok
határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzététele utáni huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ║,

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2007)0610

A borpiac közös szervezése *

Az Európai Parlament 2007. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a borpiac közös szervezéséről
és bizonyos rendeletek módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0372

– C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0372),

– tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0254/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0477/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
(1A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) Az Európai Unió a több mint másfél millió borászati
vállalkozással a világ legjelentősebb bortermelője, -fogyasztója
és -exportőre.
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