A Tanács 207/2009/EK rendelete
(2009. február 26.)
a közösségi védjegyrıl
(kodifikált változat)

(kivonat)
[…]

1. cikk
A közösségi védjegy
(1) Az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelıen és az e rendeletben meghatározott módon lajstromozott
áruvédjegy vagy szolgáltatási védjegy a továbbiakban: közösségi védjegy.
(2) A közösségi védjegyoltalom egységes, és a Közösség egész területén azonos hatállyal rendelkezik: csak a
Közösség egésze tekintetében lajstromozható, ruházható át vagy lehet róla lemondani, illetve képezheti
megszőnést megállapító vagy törlést kimondó, illetve használatát tiltó határozat tárgyát. Ha e rendelet eltérıen
nem rendelkezik, ezt az elvet és jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
[…]

3. cikk
Jogképesség
E rendelet végrehajtásának alkalmazásában jogi személy a gazdasági társaság, a cég vagy jogszabályok hatálya
alá tartozó egyéb szervezet, ha a rá irányadó jogszabályok alapján saját nevében jogokat szerezhet,
kötelezettségeket vállalhat, szerzıdéseket vagy más jogügyleteket köthet, perelhet és perelhetı.

II. CÍM
A VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ JOG
1. FEJEZET
A közösségi védjegy meghatározása. A közösségi védjegyoltalom megszerzése
4. cikk
A közösségi védjegyoltalom tárgyát képezı megjelölés
Közösségi védjegyoltalom tárgya lehet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve
a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, bető, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés
alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól
vagy szolgáltatásaitól.
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5. cikk
A közösségi védjegy jogosultjai
Közösségi védjegyoltalom jogosultja lehet bármely természetes vagy jogi személy, a közjogi szervezeteket is
ideértve.

6. cikk
A közösségi védjegyoltalom megszerzésének módja
A közösségi védjegyoltalom lajstromozással szerezhetı meg.

7. cikk
Feltétlen kizáró okok
(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
a) nem felel meg a 4. cikkben meghatározott követelményeknek;
b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;
c) kizárólag olyan jelekbıl vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája,
minısége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, elıállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb
jellemzıje feltüntetésére használhatnak;
d) kizárólag olyan jelekbıl vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes
üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;
e) kizárólag olyan formából áll, amely
i. az áru jellegébıl következik; vagy
ii. a célzott mőszaki hatás eléréséhez szükséges; vagy
iii. az áru értékének a lényegét hordozza;
f) a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik;
g) alkalmas a fogyasztók megtévesztésére különösen az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minısége vagy földrajzi
származása tekintetében;
h) lajstromozásához az illetékes szerv nem járult hozzá, és az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Egyezmény
(a továbbiakban: Párizsi Egyezmény) 6c. cikke alapján nem részesülhet védjegyoltalomban;
i) a Párizsi Egyezmény 6c. cikkében nem említett olyan kitüntetést, jelvényt vagy címert tartalmaz, amelyhez
különleges közérdek főzıdik, kivéve, ha lajstromozásához az illetékes szerv hozzájárult;
j) borok, illetve szeszes italok esetében a bor, illetve a szeszes ital földrajzi származására utaló jelzést tartalmaz
vagy abból áll, feltéve, hogy az érintett bor vagy szeszes ital nem a jelzésnek megfelelı földrajzi területrıl
származik;
k) a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló,
2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletnek [6] megfelelıen lajstromozott eredetmegjelölésbıl vagy
földrajzi jelzésbıl áll, vagy azt tartalmazza, ha az említett rendelet 13. cikkében foglalt esetek valamelyikének
helye van, és ugyanolyan termékre vonatkozik, feltéve, hogy a védjegybejelentést az eredetmegjelölés vagy a
földrajzi jelzés lajstromozása iránti kérelem Bizottsághoz történı benyújtásának idıpontját követıen nyújtották
be.
(2) Az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a kizáró ok csak a Közösség egy részében áll fenn.
(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha az
árujegyzékben szereplı áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén megszerezte a
megkülönböztetı képességet.

8. cikk
Viszonylagos kizáró okok
(1) A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
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a) az a korábbi védjeggyel azonos, és az árujegyzékében szereplı áruk, illetve szolgáltatások azonosak a korábbi
védjegy árujegyzékében szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
b) azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi
védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt; az összetéveszthetıség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést
gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában "korábbi védjegy":
a) a következıkben felsorolt minden olyan védjegy, amelynek bejelentési napja korábbi, mint a közösségi
védjegybejelentés bejelentési napja, figyelembe véve – ha ennek helye van – az igényelt elsıbbségek napját:
i. közösségi védjegy;
ii. valamely tagállamban, illetve – Belgium, Hollandia és Luxemburg esetében – a Benelux Szellemitulajdonvédelmi Hivatalnál lajstromozott védjegy;
iii. nemzetközi megállapodás alapján a tagállamra kiterjedı hatállyal lajstromozott védjegy;
iv. nemzetközi megállapodás alapján a Közösségre kiterjedı hatállyal lajstromozott védjegy;
b) az a) pontban említett védjegy lajstromozására irányuló bejelentés, feltéve, hogy annak alapján a védjegyet
lajstromozzák;
c) az olyan védjegy, amely a Párizsi Egyezmény 6a. cikke értelmében a közösségi védjegybejelentés bejelentési
napjánál, illetve – elsıbbség igénylése esetén – az elsıbbség napjánál korábban vált a tagállamok bármelyikében
közismertté.
(3) A védjegyjogosult felszólalása alapján nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, ha azt a képviselı,
illetve az ügynök – a jogosult engedélye nélkül – saját nevében jelentette be lajstromozásra, kivéve, ha a
képviselı vagy az ügynök igazolja, hogy eljárása helyénvaló volt.
(4) A nem lajstromozott védjegy, illetve a helyi jelentıségőt meghaladó mértékő kereskedelmi forgalomban
használt bármely más megjelölés jogosultjának felszólalása alapján nem részesülhet védjegyoltalomban a
megjelölés, ha az irányadó közösségi vagy tagállami jogszabályok szerint
a) a megjelöléshez főzıdı jogokat a közösségi védjegybejelentés bejelentési napjánál, illetve – elsıbbség
igénylése esetén – az elsıbbség napjánál korábban szerezték meg;
b) a megjelöléshez főzıdı jogok alapján a jogosult megtilthatja a késıbbi védjegy használatát.
(5) A (2) bekezdés szerinti korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján nem részesülhet továbbá
oltalomban a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés, ha az érintett áruk, illetve
szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve, hogy közösségi védjegy esetén a korábbi közösségi védjegy a
Közösségben, korábbi nemzeti védjegy esetén a korábbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagállamban jó
hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történı használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a
korábbi védjegy megkülönböztetı képességét vagy jó hírnevét.

2. FEJEZET
A közösségi védjegyoltalom joghatásai
9. cikk
A közösségi védjegyoltalom tartalma
(1) A közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a
jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ
a) a közösségi védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek
azonosak a közösségi védjegy árujegyzékében szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a
közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében
szereplı áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetıség magában
foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a
korábbi védjegyhez;
c) a közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a közösségi védjegy árujegyzékében szereplı
árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a
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közösségi védjegy a Közösségben jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történı használata sértené
vagy tisztességtelenül kihasználná a közösségi védjegy megkülönböztetı képességét vagy jó hírnevét.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen
a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;
b) a megjelölést hordozó áru eladásra való felkínálása, forgalomba hozatala, valamint forgalomba hozatal
céljából történı raktáron tartása, illetve szolgáltatás felajánlása vagy nyújtása a megjelölés alatt;
c) a megjelölést hordozó áruk behozatala vagy kivitele;
d) a megjelölés használata az üzleti iratokon vagy a reklámozásban.
(3) A közösségi védjegyoltalomból eredı jogok alapján harmadik felekkel szemben a védjegy lajstromozása
meghirdetésének napjától lehet fellépni. Megfelelı összegő kártérítés kérhetı azonban a közösségi
védjegybejelentés meghirdetését követı olyan cselekmények miatt, amelyekkel szemben a lajstromozás
meghirdetését követıen a meghirdetés folytán fel lehetne lépni. Az ügyben eljáró bíróság a lajstromozás
meghirdetéséig az ügy érdemében nem határozhat.
[…]

11. cikk
Az ügynök vagy a képviselı nevében lajstromozott közösségi védjegy használatának megtiltása
Ha a jogosult ügynöke vagy képviselıje a közösségi védjegyet – a jogosult engedélye nélkül – saját nevében
lajstromoztatja, a jogosult felléphet a képviselı vagy az ügynök engedély nélküli védjegyhasználatával szemben,
kivéve, ha az ügynök vagy a képviselı igazolja, hogy eljárása helyénvaló volt.

12. cikk
A közösségi védjegyoltalom korlátai
A közösségi védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól, hogy
a) saját nevét vagy címét;
b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minıségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére,
elıállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzıjére vonatkozó jelzést;
c) a védjegyet, ha az – különösen tartozékok vagy alkatrészek tekintetében – szükséges az áru vagy a szolgáltatás
rendeltetésének jelzésére
gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja.

13. cikk
A közösségi védjegyoltalom kimerülése
(1) A közösségi védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal
kapcsolatban, amelyeket ı hozott forgalomba, vagy amelyeket az ı kifejezett hozzájárulásával hoztak
forgalomba a Közösségben.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke főzıdik ahhoz, hogy az áruk további
forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követıen –
megváltoztatták, illetve károsították.

14. cikk
A bitorlásra vonatkozó nemzeti jogszabályok kiegészítı alkalmazása
(1) A közösségi védjegyoltalom joghatásait kizárólag e rendelet rendelkezései szabályozzák. Egyéb kérdésekben
a közösségi védjegy bitorlására – a X. cím rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti jogszabályoknak a nemzeti
védjegy bitorlására irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) E rendelet nem érinti a nemzeti jogszabályok – különösen a polgári jogi felelısségre és a tisztességtelen piaci
magatartásra vonatkozó rendelkezések – alapján a közösségi védjeggyel összefüggı keresetindítást.
(3) Az irányadó eljárási szabályokat a X. cím rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni.

3. FEJEZET
A közösségi védjegy használata
15. cikk
A közösségi védjegy használata
(1) Ha a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a közösségi védjegy tényleges
használatát a Közösségben az árujegyzékben szereplı árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az
ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a közösségi védjegyoltalomra alkalmazni kell az e
rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket, kivéve, ha a jogosult a használat elmaradását kellıképpen
igazolja.
Az elsı albekezdés alkalmazásában használatnak minısülnek a következık is:
a) a közösségi védjegy olyan alakban történı használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztetı
képességet nem érintı elemekben tér el;
b) a közösségi védjegy elhelyezése a Közösségben lévı árun vagy annak csomagolásán kizárólag az onnan
történı kivitel céljából.
(2) A közösségi védjegynek a jogosult engedélyével történı használatát a jogosult részérıl történı használatnak
kell tekinteni.
[…]

22. cikk
Használati engedély
(1) A közösségi védjegy használatára engedély adható a Közösség egésze vagy egy része, illetve az
árujegyzékben szereplı áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy egy része tekintetében. A használati engedély
kizárólagos vagy nem kizárólagos lehet.
(2) A közösségi védjegyoltalom jogosultja a közösségi védjegyoltalomból eredı jogaira hivatkozással felléphet
az engedélyessel szemben, ha az megsérti a használati szerzıdésnek
a) a szerzıdés idıtartamára;
b) a használat tárgyát képezı védjegy lajstromozott alakjára;
c) a használati engedéllyel érintett áruk vagy szolgáltatások körére;
d) a védjegyhasználat területi hatályára; vagy
e) az engedélyes által gyártott áruk vagy nyújtott szolgáltatások minıségére vonatkozó bármely feltételét.
(3) A használati szerzıdés rendelkezéseinek sérelme nélkül az engedélyes a közösségi védjegy bitorlása miatt
pert csak a jogosult hozzájárulásával indíthat. Kizárólagos használati engedély esetén azonban az engedélyes a
bitorlási pert megindíthatja, ha a védjegyjogosult az erre irányuló szabályszerő felhívás ellenére ésszerő idın
belül a per megindítása iránt nem intézkedik.
(4) Az engedélyes a neki okozott kár megtérítése céljából a közösségi védjegyoltalom jogosultja által indított
bitorlási perbe beavatkozhat.
(5) A használati engedélyt vagy annak átruházását bármelyik fél kérelmére a lajstromba be kell jegyezni, és meg
kell hirdetni.
[…]
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III. CÍM
A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYBEJELENTÉS
[…]

41. cikk
Felszólalás
(1) A közösségi védjegybejelentés meghirdetésétıl számított három hónapon belül a 8. cikk alapján a bejelentett
megjelölés védjegyként való lajstromozásával szemben felszólalhat
a) a 8. cikk (2) bekezdésében említett korábbi védjegy jogosultja és – a 8. cikk (1) és (5) bekezdése tekintetében
– a védjegy használatára általa feljogosított személy;
b) a 8. cikk (3) bekezdésében említett védjegy jogosultja;
c) a 8. cikk (4) bekezdésében említett korábbi védjegy vagy megjelölés jogosultja és e védjegy vagy megjelölés
használatára a jogosult által az irányadó nemzeti jogszabályok szerint feljogosított személy.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint a bejelentett megjelölés védjegyként történı
lajstromozása ellen felszólalás nyújtható be a bejelentés módosításának a 43. cikk (2) bekezdésének második
mondata szerint történı meghirdetése esetén is.
(3) A felszólalást írásban kell benyújtani, és abban meg kell jelölni az annak alapjául szolgáló okokat. A
felszólalást nem lehet szabályszerően benyújtottnak tekinteni mindaddig, amíg a felszólalás díját meg nem
fizetik. A hivatal által megjelölt határidın belül a felszólaló állításainak alátámasztására tényeket, bizonyítékokat
és érveket terjeszthet elı.

42. cikk
A felszólalás vizsgálata
(1) A felszólalás vizsgálata során a hivatal, ahányszor csak szükséges, felhívja a feleket, hogy az általa megjelölt
határidın belül nyújtsák be az ellenérdekő fél nyilatkozatával vagy a hivatal felhívásával kapcsolatos
észrevételeiket.
(2) Ha a felszólalást korábbi közösségi védjegy jogosultja nyújtotta be, a bejelentı kérelmére igazolnia kell,
hogy a közösségi védjegybejelentés meghirdetését megelızı öt évben a felszólalás alapjául szolgáló korábbi
közösségi védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplı és a felszólalásban hivatkozott árukkal,
illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a Közösségben megkezdte, vagy kellıképpen igazolja a használat
elmaradását, feltéve, hogy a korábbi közösségi védjegyet a közösségi védjegybejelentés meghirdetésének
napjánál legalább öt évvel korábban lajstromozták. Ilyen igazolás hiányában a felszólalást el kell utasítani. Ha a
korábbi közösségi védjegyet csak az árujegyzékben szereplı áruk, illetve szolgáltatások egy részével
kapcsolatban használták, a felszólalás vizsgálata során úgy kell tekinteni, mintha a védjegyet csak az érintett
áruk, illetve szolgáltatások tekintetében lajstromozták volna.
(3) A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett korábbi nemzeti védjegyre a (2) bekezdést kell alkalmazni,
azzal az eltéréssel, hogy a Közösségben való használaton az abban a tagállamban való használatot kell érteni,
amelyben a korábbi nemzeti védjegy oltalom alatt áll.
(4) A hivatal, ha ezt helyénvalónak ítéli, a feleket egyezség megkötésre hívhatja fel.
(5) Ha a felszólalás vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a megjelölés a közösségi védjegybejelentés
árujegyzékében szereplı áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy azok egy része tekintetében nem részesülhet
oltalomban, a bejelentést ezen áruk, illetve szolgáltatások tekintetében el kell utasítani. Ellenkezı esetben a
felszólalást el kell utasítani.
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(6) A védjegybejelentés elutasításáról szóló határozatot annak jogerıre emelkedését követıen meg kell hirdetni.
[…]

51. cikk
A védjegyoltalom megszőnésének okai
(1) A hivatalhoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben elıterjesztett viszontkereset alapján a
közösségi védjegyoltalom megszőnését kell megállapítani, ha
a) a jogosult az árujegyzékben szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegy tényleges
használatát a Közösségben megszakítás nélkül öt éven át elmulasztja, és a jogosult a használat elmaradását
kellıképpen nem igazolja; a közösségi védjegyoltalom megszőnése azonban nem állapítható meg, ha az ötéves
idıtartam elteltét követıen, de a megszőnés megállapítására irányuló kérelem vagy viszontkereset benyújtását
megelızıen megkezdik, illetve folytatják a tényleges védjegyhasználatot; e rendelkezés nem alkalmazható, ha a
jogosult a tényleges védjegyhasználatot a kérelem vagy a viszontkereset benyújtását megelızı, a használat
megszakítás nélküli ötéves elmulasztása idıtartamának lejártakor kezdıdı három hónapban csupán azt követıen
kezdi meg, illetve folytatja, hogy értesül arról: a használat hiánya miatt a megszőnés megállapítását fogják kérni;
b) ha a védjegyjogosult cselekménye vagy mulasztása következtében a megjelölés a forgalomban azoknak az
áruknak vagy szolgáltatásoknak a szokásos nevévé vált, amelyekre lajstromozták;
c) a védjegy a jogosult vagy az ı engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében az
árujegyzékben szereplı árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megtévesztıvé vált, különösen az áruk
vagy a szolgáltatások jellegét, minıségét vagy földrajzi származását illetıen.
(2) Ha a védjegyoltalom megszőnésének oka csak a közösségi védjegy árujegyzékben szereplı áruk, illetve
szolgáltatások egy része tekintetében áll fenn, a megszőnés megállapításának csak az érintett áruk, illetve
szolgáltatások tekintetében van helye.

3. FEJEZET
Törlési okok
52. cikk
Feltétlen törlési okok
(1) A közösségi védjegyet a hivatalhoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben elıterjesztett
viszontkereset alapján törölni kell, ha
a) a védjegy lajstromozására a 7. cikkben foglalt rendelkezések megsértésével került sor;
b) a megjelölést rosszhiszemően jelentették be lajstromozásra.
(2) Ha a közösségi védjegy lajstromozására a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában foglalt
rendelkezések megsértésével került sor, a védjegy nem törölhetı, ha a megjelölés az árujegyzékben szereplı
árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegyként történı lajstromozást követıen folytatott használata
révén megszerezte a megkülönböztetı képességet.
(3) Ha a törlés oka csak a közösségi védjegy árujegyzékben szereplı áruk vagy szolgáltatások egy része
tekintetében áll fenn, a törlésnek csak az érintett áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában van helye.

53. cikk
Viszonylagos törlési okok
(1) A közösségi védjegyet a hivatalhoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben elıterjesztett
viszontkereset alapján törölni kell
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a) a 8. cikk (2) bekezdése szerinti korábbi védjegy alapján, ha arra nézve teljesülnek a 8. cikk (1) vagy (5)
bekezdésében megállapított feltételek;
b) a 8. cikk (3) bekezdésében említett védjegy alapján, ha arra nézve teljesülnek az említett bekezdésben
megállapított feltételek;
c) a 8. cikk (4) bekezdésében említett korábbi jog alapján, ha arra nézve teljesülnek az említett bekezdésben
megállapított feltételek.
(2) A közösségi védjegyet a hivatalhoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben elıterjesztett
viszontkereset alapján törölni kell továbbá akkor is, ha a megjelölés használata különösen a következı korábbi
jogok oltalmára irányadó nemzeti vagy közösségi jogszabályok alapján megtiltható:
a) névhez főzıdı jog;
b) képmáshoz főzıdı jog;
c) szerzıi jog;
d) iparjogvédelmi jog.
(3) A közösségi védjegy nem törölhetı, ha lajstromozásához az (1) vagy a (2) bekezdésben említett korábbi
akadályozó jog jogosultja a törlési kérelem vagy a viszontkereset benyújtását megelızıen kifejezetten
hozzájárult.
(4) Ha az (1) vagy a (2) bekezdésben említett korábbi jog jogosultja a közösségi védjegy törlése iránt korábban
kérelmet nyújtott be, vagy védjegybitorlási perben viszontkeresetet terjesztett elı, a korábbi kérelemben vagy
viszontkeresetben hivatkozott jogától eltérı másik jogára az újabb kérelemben vagy viszontkeresetben nem
hivatkozhat, ha erre már a korábbi kérelemben vagy viszontkeresetben is lehetısége lett volna.
(5) Az 52. cikk (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

54. cikk
Belenyugvás
(1) Ha a közösségi védjegy jogosultja öt egymást követı éven át eltőrte egy késıbbi közösségi védjegynek a
Közösségben történı használatát, noha tudomása volt e használatról, a továbbiakban korábbi védjegyére
hivatkozva nem kérheti e késıbbi védjegy törlését, továbbá nem léphet fel a késıbbi védjegy használata ellen
olyan áruk, illetve szolgáltatások tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a késıbbi védjegyet használták, kivéve,
ha a késıbbi közösségi védjegyet rosszhiszemően 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 követı éven át eltőrte egy késıbbi közösségi védjegynek abban a tagállamban
történı használatát, amelyben a korábbi védjegy vagy a más korábbi megjelölés oltalom alatt áll, noha tudomása
volt e használatról, a továbbiakban az ıt megilletı korábbi védjegyre vagy más korábbi megjelölésre hivatkozva
nem kérheti a késıbbi védjegy törlését, továbbá nem léphet fel a késıbbi védjegy használata ellen olyan áruk,
illetve szolgáltatások tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a késıbbi védjegyet használták, kivéve, ha a
késıbbi közösségi védjegyet rosszhiszemően jelentették be lajstromozásra.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett esetekben a késıbbi közösségi védjegy jogosultja akkor sem léphet fel a
korábbi védjegy vagy megjelölés használatával szemben, ha a késıbbi közösségi védjegy használata a korábbi
jog alapján már nem kifogásolható.

4. FEJEZET
Jogkövetkezmények megszőnés és törlés esetén
55. cikk
Jogkövetkezmények megszőnés és törlés esetén
(1) Az oltalom megszőnésének megállapítása esetén a közösségi védjegyoltalmat úgy kell tekinteni, mintha
ahhoz a megszőnés megállapítására irányuló kérelem vagy viszontkereset benyújtásától kezdıdıen nem főzıdtek
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volna az e rendeletben meghatározott joghatások. A megszőnés idıpontjaként a felek bármelyikének kérelmére a
határozatban olyan korábbi idıpont is megállapítható, amelyen a megszőnésre okot adó körülmény
bekövetkezett.
(2) A közösségi védjegy törlése esetén a védjegyoltalom a keletkezésére visszaható hatállyal megszőnik.
(3) A védjegyjogosult gondatlan vagy rosszhiszemő magatartásával okozott kár megtérítése iránti igényekre,
illetve a jogalap nélküli gazdagodásra irányadó nemzeti jogszabályoktól függıen az oltalom megszőnése
megállapításának vagy a védjegy törlésének visszamenıleges hatálya nem érinti
a) a bitorlás tárgyában hozott jogerıs ítéletet, ha azt a megszőnést megállapító vagy a törlést kimondó határozat
meghozatala elıtt végrehajtották;
b) a megszőnést megállapító vagy a törlést kimondó határozatot megelızıen megkötött és teljesedésbe ment
szerzıdéseket; a szerzıdés alapján már megfizetett összegek azonban a körülmények által indokolt mértékben,
méltányossági alapon visszakövetelhetık.

5. FEJEZET
A hivatal eljárása megszőnés vagy törlés esetén
56. cikk
A megszőnés megállapítására vagy a védjegy törlésére irányuló kérelem
(1) A közösségi védjegyoltalom megszőnésének megállapítására vagy a védjegy törlésére irányuló kérelmet
nyújthat be a hivatalhoz
a) az 51. és 52. cikk alapján bármely természetes vagy jogi személy, vagy a gyártókat, elıállítókat, szolgáltatást
nyújtókat, forgalmazókat vagy fogyasztókat képviselı bármely csoport vagy szervezet, amely a rá irányadó
jogszabályi rendelkezések szerint saját nevében perelhet és perelhetı;
b) az 53. cikk (1) bekezdése alapján a 41. cikk (1) bekezdésében említett személy;
c) az 53. cikk (2) bekezdése alapján az említett rendelkezés szerinti korábbi jog jogosultja vagy az, aki az érintett
tagállam nemzeti jogszabályai alapján e jogok gyakorlására jogosult.
(2) A kérelmet indokolással ellátott írásbeli nyilatkozat formájában kell benyújtani. A kérelmet nem lehet
benyújtottnak tekinteni mindaddig, amíg annak díját meg nem fizetik.
(3) A megszőnés megállapítására irányuló, illetve a törlési kérelmet el kell utasítani, ha ugyanazon felek között
ugyanazon kérdésben és jogalapon benyújtott kérelem tárgyában a tagállamok valamelyikének bírósága
korábban már jogerıs ítéletet hozott.

57. cikk
A kérelem vizsgálata
(1) A megszőnés megállapítására irányuló, illetve a törlési kérelem vizsgálata során a hivatal, ahányszor csak
szükséges, felhívja a feleket, hogy az általa megjelölt határidın belül nyújtsák be az ellenérdekő fél
nyilatkozatával vagy a hivatal felhívásával kapcsolatos észrevételeiket.
(2) A közösségi védjegy jogosultja kérheti a megszőnés megállapítására irányuló eljárásban félként részt vevı,
korábbi közösségi védjegy jogosultjától annak igazolását, hogy a törlési kérelem benyújtását megelızı öt évben
a törlési kérelem alapjául szolgáló korábbi közösségi védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplı
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a Közösségben megkezdte, vagy kellıképpen igazolja a használat
elmaradását, feltéve, hogy a korábbi közösségi védjegyet a törlési kérelem benyújtásának napjánál legalább öt
évvel korábban lajstromozták. Ha a közösségi védjegybejelentés meghirdetésekor a korábbi közösségi védjegy
lajstromozása óta legalább öt év eltelt, a korábbi védjegy jogosultjának igazolnia kell továbbá azt is, hogy a 42.
cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek a közösségi védjegybejelentés meghirdetésekor teljesültek. Ilyen
igazolás hiányában a törlési kérelmet el kell utasítani. Ha a korábbi közösségi védjegyet csak az árujegyzékben
szereplı áruk, illetve szolgáltatások egy részével kapcsolatban használták, a törlési kérelem vizsgálata során úgy
kell tekinteni, mintha a védjegyet csak az érintett áruk vagy szolgáltatások tekintetében lajstromozták volna.
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(3) A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett korábbi nemzeti védjegyre a (2) bekezdést kell alkalmazni,
azzal az eltéréssel, hogy a Közösségben való használaton az abban a tagállamban való használatot kell érteni,
amelyben a korábbi nemzeti védjegy oltalom alatt áll.
(4) A hivatal, ha ezt helyénvalónak ítéli, a feleket egyezség megkötésre hívhatja fel.
(5) Ha a megszőnés megállapítására irányuló, illetve a törlési kérelem vizsgálata során megállapítást nyer, hogy
a megjelölés a közösségi védjegy árujegyzékében szereplı áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy azok egy
része tekintetében nem részesülhetett volna oltalomban, a védjegyoltalom megszőnését ezen áruk vagy
szolgáltatások tekintetében meg kell állapítani, illetve a védjegyet ezen áruk vagy szolgáltatások tekintetében
törölni kell. Ellenkezı esetben a megszőnés megállapítására irányuló, illetve a törlési kérelmet el kell utasítani.
(6) A hivatalnak a megszőnés megállapítására irányuló, illetve a törlési kérelem tárgyában hozott határozatát
annak jogerıre emelkedését követıen a lajstromba be kell jegyezni.
[…]

A közösségi védjegy bitorlásával és érvényességével összefüggı jogviták
95. cikk
Közösségi védjegybíróságok
(1) A tagállamok területükön a lehetı legkorlátozottabb számban kijelölnek elsı- és másodfokon eljáró olyan
nemzeti bíróságokat (a továbbiakban: közösségi védjegybíróság), amelyek az e rendelettel rájuk ruházott
hatáskörben járnak el.
[…]

96. cikk
Joghatóság bitorlással és érvényességgel összefüggı ügyekben
A közösségi védjegybíróságnak a következı ügyekben van kizárólagos joghatósága:
a) a közösségi védjegy bitorlásával összefüggı perek és – ha a nemzeti jog arról rendelkezik – a közösségi
védjegy bitorlásának kísérletével kapcsolatos perek;
b) a nemleges megállapításra irányuló perek, ha a nemzeti jog arról rendelkezik;
c) a 9. cikk (3) bekezdésének második mondatában említett cselekmények eredményeként indított perek;
d) a 100. cikk alapján a közösségi védjegyoltalom megszőnésének megállapítására vagy a közösségi védjegy
törlésére irányuló viszontkeresetek.

97. cikk
Nemzetközi joghatóság
(1) E rendelet rendelkezéseire és a 44/2001/EK rendeletnek a 94. cikk alapján alkalmazandó bármely
rendelkezésére is figyelemmel a 96. cikkben említett keresetek és igények tárgyában az eljárást az alperes
lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam bírósága elıtt, vagy ha az alperes a tagállamokban lakóhellyel vagy
székhellyel nem rendelkezik, az alperes telephelye szerinti tagállamban kell megindítani.
(2) Ha az alperes lakóhelye vagy székhelye nem a tagállamokban van, vagy a tagállamok egyikében sem
rendelkezik telephellyel, az eljárást a felperes lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam bírósága elıtt, vagy ha
a felperes a tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, a felperes telephelye szerinti
tagállamban kell megindítani.
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(3) Ha a felperes és az alperes egyikének sincs lakóhelye vagy székhelye a tagállamokban, vagy ott egyikük sem
rendelkezik telephellyel, az eljárást annak a tagállamnak a bírósága elıtt kell megindítani, ahol a hivatal
székhelye található.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdéstıl eltérıen
a) a 44/2001/EK rendelet 23. cikkét akkor kell alkalmazni, ha a felek megállapodnak arról, hogy az ügyben egy
másik közösségi védjegybíróságnak van joghatósága;
b) a 44/2001/EK rendelet 24. cikkét akkor kell alkalmazni, ha az alperes egy másik közösségi védjegybíróság
elıtt jelenik meg.
(5) A 96. cikkben említett keresetek és igények tárgyában az eljárás – a nemleges megállapításra irányuló perek
kivételével – annak a tagállamnak a bírósága elıtt is megindítható, ahol a bitorlást elkövették, illetve
megkísérelték, illetve ahol a 9. cikk (3) bekezdésének második mondata szerinti cselekményt elkövették.

98. cikk
A joghatóság terjedelme
(1) A 97. cikk (1)–(4) bekezdése alapján joghatósággal bíró közösségi védjegybíróság joghatósággal rendelkezik
a) a tagállamok bármelyikének területén elkövetett vagy megkísérelt védjegybitorlási cselekményekre;
b) a tagállamok bármelyikének területén elkövetett, a 9. cikk (3) bekezdésének második mondata szerinti
cselekményekre.
(2) A 97. cikk (5) bekezdése alapján joghatósággal rendelkezı közösségi védjegybíróság joghatósága csak az
abban a tagállamban elkövetett vagy megkísérelt cselekményekre terjed ki, ahol a bíróság székhelye van.

99. cikk
Az érvényesség vélelme – érdemi védekezés
(1) A közösségi védjegybíróság a közösségi védjegyoltalmat mindaddig érvényesnek tekinti, amíg azt az alperes
az oltalom megszőnésének megállapítása vagy a védjegy törlése iránt elıterjesztett viszontkeresetben vitássá
nem teszi.
(2) A közösségi védjegyoltalom érvényessége nem képezheti nemleges megállapítás iránt indított per tárgyát.
(3) A 96. cikk a) és c) pontjában említett perekben a védjegyoltalom megszőnésének megállapítására vagy
érvénytelenségére alapított, nem viszontkereset formájában elıterjesztett kifogás csak akkor fogadható el, ha az
alperes arra hivatkozik, hogy a közösségi védjegyoltalom használat hiánya miatti megszőnése megállapítható,
illetve, hogy a közösségi védjegy törlésének van helye egy ıt megilletı korábbi jog alapján.

100. cikk
Viszontkereset
(1) A megszőnés megállapítására vagy a törlésre irányuló viszontkereset kizárólag az e rendelet szerinti
megszőnési vagy törlési okokon alapulhat.
(2) A közösségi védjegybíróság a megszőnés megállapítására vagy a törlésre irányuló viszontkeresetet elutasítja,
ha ugyanazon felek között ugyanazon kérdésben és jogalapon benyújtott kérelem tárgyában a hivatal korábban
jogerısen döntött.
(3) Ha a viszontkeresetet olyan perben terjesztik elı, amelyben a közösségi védjegy jogosultja félként még nem
vesz részt, errıl ıt értesíteni kell, és a perben a tagállam jogszabályaiban megállapított feltételekkel vehet részt.
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(4) A közösségi védjegybíróság, amelyhez közösségi védjegyoltalom megszőnésének megállapítása vagy a
védjegy törlése iránt viszontkeresetet nyújtottak be, tájékoztatja a hivatalt a viszontkereset benyújtásának
idıpontjáról. A hivatal e tényt a közösségi védjegylajstromba bejegyzi.
(5) Az 57. cikk (2)–(5) bekezdését alkalmazni kell.
(6) Ha a közösségi védjegybíróság a közösségi védjegyoltalom megszőnésének megállapítása vagy a védjegy
törlése iránt elıterjesztett viszontkeresetet jogerıs ítélettel érdemben elbírálta, az ítélet egy példányát megküldi a
hivatalnak. Az ilyen továbbításról a felek bármelyike tájékoztatást kérhet. A hivatal a végrehajtási rendelet
elıírásainak megfelelıen a közösségi védjegylajstromba az ítéletet bejegyzi.
(7) A közösségi védjegybíróság a közösségi védjegyoltalom megszőnésének megállapítása vagy a védjegy
törlése iránt elıterjesztett viszontkereset tárgyalásakor a közösségi védjegy jogosultjának kérelmére és a felek
meghallgatását követıen az eljárást felfüggesztheti, és felhívhatja az alperest, hogy az általa megjelölt határidın
belül a megszőnés megállapítására irányuló, illetve törlési kérelmet nyújtson be a hivatalhoz. Ha a kérelem
benyújtására az elıírt határidın belül nem kerül sor, az eljárást folytatni kell, és a viszontkeresetet visszavontnak
kell tekinteni. A 104. cikk (3) bekezdését alkalmazni kell.

101. cikk
Alkalmazandó jog
(1) A közösségi védjegybíróság e rendeletet alkalmazza.
(2) Minden olyan kérdésben, amelyrıl e rendelet nem rendelkezik, a közösségi védjegybíróság nemzeti jogát
alkalmazza, nemzetközi magánjogát is ideértve.
(3) Ha e rendelet eltérıen nem rendelkezik, a közösségi védjegybíróság a székhelye szerinti államnak azokat az
eljárási szabályait alkalmazza, amelyek irányadók a nemzeti védjegyekkel összefüggı azonos tárgyú perekben.

102. cikk
Jogkövetkezmények
(1) Ha a közösségi védjegybíróság úgy találja, hogy az alperes a közösségi védjegyet bitorolja, vagy azt
megkísérelte, a bíróság az alperest eltiltja a közösségi védjegy bitorlásával vagy annak kísérletével összefüggı
cselekmények folytatásától, kivéve, ha nyomós okból ettıl eltekint. A közösségi védjegybíróság nemzeti
jogszabályaival összhangban meghozza továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek az említett eltiltás
végrehajtását biztosítják.
(2) A közösségi védjegybíróság minden egyéb kérdésben annak a tagállamnak a nemzeti jogát – ideértve
nemzetközi magánjogát is – alkalmazza, amelyben a bitorlást elkövették, vagy megkísérelték.

103. cikk
Ideiglenes és biztosítási intézkedések
(1) A tagállami bíróságtól, ideértve a közösségi védjegybíróságot is, az érintett tagállam jogszabályai által a
nemzeti védjegyek tekintetében biztosított ideiglenes intézkedések – ideértve a biztosítási intézkedést is –
kérhetık a közösségi védjegybejelentés, illetve a közösségi védjegy tekintetében, még abban az esetben is, ha e
rendelet értelmében az ügy érdemi elbírálására egy másik tagállam közösségi védjegybíróságának van
joghatósága.
(2) A 97. cikk (1), (2), (3) vagy (4) bekezdésére alapított joghatósággal bíró közösségi védjegybíróság
elrendelhet olyan ideiglenes, illetve biztosítási intézkedést is, amely a 44/2001/EK rendelet III. címe értelmében
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az elıírt elismerési és végrehajtási eljárástól függıen bármelyik tagállam területén alkalmazandó. Ilyen
joghatósággal más bíróság nem rendelkezhet.

104. cikk
Kapcsolódó perek különös szabályai
(1) A 96. cikkben említett pert tárgyaló közösségi védjegybíróság a nemleges megállapításra irányuló per
kivételével, vagy ha a tárgyalást nyomós okból folytatni kell a felek meghallgatását követıen hivatalból vagy a
felek egyikének kérelmére – az ellenérdekő fél meghallgatását követıen – felfüggeszti az eljárást, ha a közösségi
védjegy érvényessége tárgyában egy másik közösségi védjegybíróság elıtt elıterjesztett viszontkereset alapján
eljárás folyik, vagy a hivatalhoz a megszőnés megállapítására irányuló vagy törlési kérelmet nyújtottak be.
(2) A hivatal a megszőnés megállapítására irányuló vagy a törlési kérelem tárgyában folyó eljárás során a felek
meghallgatását követıen hivatalból vagy a felek egyikének kérelmére – az ellenérdekő fél meghallgatását
követıen – felfüggeszti az eljárást, ha a közösségi védjegy érvényessége tárgyában közösségi védjegybíróság
elıtt elıterjesztett viszontkereset alapján eljárás folyik, kivéve, ha a tárgyalást nyomós okból folytatni kell. A
közösségi védjegybíróság azonban az elıtte folyó eljárásban részt vevı felek bármelyikének a kérelmére – az
eljárásban részt vevı felek meghallgatását követıen – felfüggesztheti az eljárást. A hivatal ebben az esetben
folytatja az elıtte felfüggesztett eljárást.
(3) Ha a közösségi védjegybíróság az eljárást felfüggeszti, a felfüggesztés idıtartamára ideiglenes, illetve
biztosítási intézkedést hozhat.

105. cikk
A másodfokú közösségi védjegybíróságok joghatósága – további fellebbezés
(1) A 96. cikkben említett keresetek és igények tárgyában indított perekben az elsıfokú bíróság ítéleteivel
szemben fellebbezésnek van helye a másodfokú közösségi védjegybírósághoz.
(2) A másodfokú közösségi védjegybírósághoz történı fellebbezés feltételeit a bíróság székhelye szerinti
tagállam nemzeti joga határozza meg.
(3) A nemzeti jog további fellebbezésre vonatkozó szabályait alkalmazni kell a másodfokú közösségi
védjegybíróság ítéleteire.

[…]

165. cikk
A Közösség bıvítésével összefüggı rendelkezések
(1) Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta,
Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia (a továbbiakban: új tagállam(ok)) csatlakozásának idıpontjától
az e rendelet alapján a csatlakozás napját megelızıen lajstromozott vagy bejelentett közösségi védjegyeket
ezeknek a tagállamoknak a területére is ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy a Közösség egészében azonos
hatályuk legyen.
[…]
(5) Az (1) bekezdésben említett közösségi védjegy használatát a 110. és 111 cikk alapján meg lehet tiltani, ha a
csatlakozás napja elıtt az ennél korábbi védjegyet vagy az ennél korábbi más jogot az új tagállamban
jóhiszemően lajstromoztatták, jelentették be vagy szerezték meg; vagy, ahol alkalmazandó, az elsıbbség
idıpontja megelızi ezen állam csatlakozásának napját.
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