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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

TANÁCS 

A Tanács következtetései (2010. május 25.) az európai uniós védjegyrendszer jövőbeli 
felülvizsgálatáról 

(2010/C 140/07) 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 

1. EMLÉKEZTET arra, hogy 2007 májusában következtetéseket 
fogadott el a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek 
és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM) pénz
ügyi tervéről és a közösségi védjegyrendszer továbbfejlesz
téséről ( 1 ); 

2. ELISMERI az OHIM Igazgatótanácsának és költségvetési 
bizottságának 2008. szeptember 18–19-i együttes ülésén 
létrejött megállapodást egy költségvetési intézkedéscso
magról, amely a jövőben az OHIM költségvetésének 
kiegyensúlyozottabb alakítására irányul, és három fő 
elemből áll: i. a közösségi védjegyoltalom megszerzéséért 
fizetendő díjak csökkentéséből; ii. egy együttműködési 
alap létrehozásából és iii. a jövőben a megújítási díjak 
50 %-ának a tagállamok nemzeti védjegyoltalmi hivatalai 
(a továbbiakban: nemzeti hivatalok) közötti szétosztásából; 

3. EGYETÉRT abban, hogy ezek a költségvetési intézkedések 
amellett, hogy megfelelő és hasznos eszközt jelentenek az 
OHIM költségvetése jövőbeli egyensúlyának biztosításához, 
az OHIM és a nemzeti hivatalok közötti megerősített 
együttműködés keretében hozzájárulnak az európai 
védjegyrendszer egészének korszerűsítéséhez, racionalizálá
sához, harmonizálásához és megerősítéséhez is; 

4. ÜDVÖZLI azt a tényt, hogy a 2008. szeptemberi megálla
podás folyományaként a 355/2009/EK bizottsági rendelet 
2009. május 1-jei hatállyal jelentősen csökkentette a közös
ségi védjegy bejelentésére szabott díjakat; 

5. ÜDVÖZLI az OHIM által az együttműködési alap létrehozása 
irányában tett jelentős előrelépést, és ARRA ÖSZTÖNZI, 
hogy az erre irányuló munkát prioritásként kezelve, a 
nemzeti hivatalok aktív részvétele mellett véglegesítse 
annak érdekében, hogy az alap a lehető leggyorsabb 
ütemben működőképessé váljon; 

6. EMLÉKEZTET az európai iparjogvédelmi stratégiáról szóló, 
2008. július 16-i bizottsági közleményre ( 2 ), 

7. ÜDVÖZLI a védjegyrendszer általános európai működéséről 
szóló tanulmány Bizottság általi elindítását, és TÁMO
GATJA az arra vonatkozó megbízásban ismertetett célokat; 

8. TUDOMÁSUL VESZI a tanulmánynak a szellemi tulajdonnal 
foglalkozó tanácsi munkacsoport által 2010. március 25-én 
ismertetett előzetes eredményeit; 

9. ARRA ÖSZTÖNZI a Bizottságot, hogy a tanulmányt azzal a 
céllal véglegesítse, hogy szilárd alapot nyújtson a későbbi
ekben kidolgozandó jogalkotási kezdeményezések számára; 

10. TUDOMÁSUL VESZI azt a tényt, hogy a közösségi védjegy
rendszer felhasználóinak egyesületei többségükben elége
dettek a rendszerrel, valamint a közösségi és nemzeti védje
gyek párhuzamos meglétének elvével, ugyanakkor szük
ségesnek látják annak árnyaltabb kidolgozását egy jövőbeli 
felülvizsgálat alkalmával, amelynek során figyelembe kell 
venni a közösségi és a nemzeti védjegyrendszerek közötti 
viszony kiegyensúlyozottabbá tételének szükségességét.
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11. ELISMERI, hogy a nemzeti védjegyek a bejelentők széles köre 
igényeinek továbbra is megfelelnek, ezért e bejelentők 
számára választható lehetőségként fenn kell tartani a 
nemzeti szintű védjegyoltalmat. 

12. EMLÉKEZTET a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső 
piaci érvényesítésének megerősítéséről szóló, 2009. szep
tember 11-i bizottsági közleményre ( 1 ); 

13. EMLÉKEZTET a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső 
piaci érvényesítéséről szóló 2010. március 1-jei állásfogla
lására ( 2 ); 

14. FELKÉRI a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat a 
közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet 
és a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről szóló 2008/95/EK irányelv felülvizsgálatára vonat
kozóan. 

A felülvizsgálatnak ki kell terjednie különösen a következőkre: 

— konkrét rendelkezés beillesztése az OHIM és a nemzeti hiva
talok közötti együttműködés keretrendszerének meghatá
rozására vonatkozóan, 

— annak kifejezett megállapítása, hogy a gyakorlat és az 
eszközök harmonizációja olyan célkitűzés, amelynek eléré
sére az Unióban valamennyi védjegyhivatalnak törekednie 
kell, és az erre irányuló erőfeszítéseket az OHIM-nek Igaz
gatótanácsa aktív részvételével támogatnia kell és elő kell 
segítenie, 

— egyértelmű jogalap megállapítása az OHIM-nek a betarta
táshoz kapcsolódó tevékenységekbe – így például a hami
sítás elleni küzdelembe – történő bevonására vonatkozóan, 
különösen a nemzeti hivatalokkal (azok nemzeti hatásköre
ivel összhangban) való együttműködésének, valamint a 
hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó 
uniós megfigyelőközponttal való közös munkájának 
előmozdítása révén ( 3 ), 

— jogalap létrehozása az OHIM megújítási díjai 50 %-ának 
megfelelő összegnek a nemzeti hivatalok közötti, tisztes
séges, méltányos és releváns szétosztási kritériumok alapján 
történő szétosztására vonatkozóan, amely kritériumokat 
olyan módon kellene meghatározni, hogy egyebek mellett 
biztosított legyen minden tagállam számára egy minimális 
összeg; továbbá megfelelő mechanizmusok bevezetése – 
kellő tekintettel az egyes nemzeti hivatalokra vonatkozó 
pénzügyi szabályozásra – annak biztosítására, hogy ezek a 
források valóban a nemzeti hivatalok rendelkezésére 
álljanak, és olyan célokra használják fel őket, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a védjegyek oltalmához, támogatá
sához és/vagy érvényesítéséhez, a hamisítás elleni küzdelmet 
is ideértve, 

— a közösségi és a nemzeti védjegyrendszerek közötti egymást 
kiegészítő jellegű kapcsolat támogatására szükség esetén 
módosítások és egyéb intézkedések megtétele, 

— intézkedések meghozatala a védjegyekre vonatkozó tagál
lami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 
2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (kodi
fikált változat) ( 4 ) a közösségi védjegyről szóló, 2009. 
február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelettel ( 5 ) (kodifikált 
változat) való fokozottabb összehangolására annak érde
kében, hogy ezáltal az európai védjegyrendszer egészén 
belül hozzájáruljon a különbözőségek további csökkenté
séhez.
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