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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a védjegyekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatról (átdolgozás) és a
közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról
(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján:
http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 32/11)
1. Bevezetés
1.1. Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal
1.
2013. március 27-én a Bizottság két jogalkotási javaslatot fogadott el a védjegyoltalom területén: a
védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvja
vaslatot (átdolgozás) (1) és a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (2) (a továbbiakban együttesen: a javaslatok). Ezeket a
javaslatokat ugyanazon a napon továbbították az európai adatvédelmi biztosnak.
2.
Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy e javaslatok fő célja a védjegyekről szóló anyagi jogi
szabályok és eljárási szabályok valamennyi vonatkozásának további összehangolása az Unión belül. Noha
első ránézésre úgy tűnik, hogy ezek a javaslatok nem járnak számottevő adatvédelmi következményekkel, az
adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy mindkét eszköz létrehoz néhány adatfeldolgozási műveletet, amelyek
érinthetik az egyének magánélethez és adatvédelemhez való jogát. Az európai adatvédelmi biztos ennélfogva
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a javaslat elfogadását megelőzően nem folytattak vele informális egyeztetést.
3.
A 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése alapján az európai adatvédelmi biztos az alábbi
akban fel kívánja hívni a figyelmet néhány sajátos, a javaslatokból fakadó adatvédelmi szempontú problé
mára. Az európai adatvédelmi biztos azt ajánlja, hogy a javaslat preambulumában utaljanak az európai
adatvédelmi biztossal történő egyeztetésre.
1.2. Általános háttér
4.
Az irányelvjavaslat célja, hogy az Unión belül fokozottabban összehangolja a védjegyekre vonatkozó
anyagi jogi szabályokat – ideértve a védjegyoltalom tartalmának tisztázását és az együttes védjegyekre
vonatkozó szabályokat –, valamint az eljárási vonatkozásokat, például a lajstromozást, a díjakat, valamint
a védjegy elleni felszólalással, illetve a védjegy törlésével vagy a védjegyoltalom megszűnésének megálla
pításával kapcsolatos eljárásokat. Továbbá rendelkezéseket ír elő a nemzeti központi iparjogvédelmi hiva
talok egymás közötti és az Európai Unió Védjegyoltalmi és Formatervezési Mintaoltalmi Ügynökségével
folytatott fokozottabb igazgatási együttműködésre vonatkozóan (52. és 53. cikk).
5.
A rendeletjavaslat a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendeletben foglalt hatályos jogi keretet
módosítja. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (BPHH) Az Európai Unió Védjegyoltalmi és Formatervezési
Mintaoltalmi Ügynöksége („az Ügynökség”) néven átnevezik. A rendeletjavaslat tisztázza az európai
védjegyre alkalmazandó anyagi és eljárási szabályokat. Előírja az Ügynökség számára, hogy lajstromot és
elektronikus adatbázist hozzon létre (87. cikk). Tisztázza továbbá az Ügynökség szerepét és feladatait,
különösen az Unió nemzeti központi iparjogvédelmi hivatalaival való együttműködése vonatkozásában
(123. cikk).
3. Következtetések
27.
Noha e javaslatok tárgya a védjegyekről szóló anyagi jogi szabályok és eljárási szabályok Unión belüli
harmonizációja, és első ránézésre úgy tűnik, hogy nem járnak számottevő adatvédelmi következményekkel,
valójában létrehoznak néhány olyan adatfeldolgozási műveletet, amelyek érinthetik az egyének magánélethez
és adatvédelemhez való jogát.
28.
Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatala
inak és az Ügynökségnek feladataik végrehajtása során a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását az
alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, különösen a 95/46/EK irányelvet és a 45/2001/EK rendeletet
végrehajtó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtaniuk.
(1) COM(2013) 162 final.
(2) COM(2013) 161 final.
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29.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az irányelvjavaslattal kapcsolatban az európai adatvédelmi biztos a következőket ajánlja:

— illesszenek be egy érdemi rendelkezést, amely hangsúlyozza, hogy a személyes adatok nemzeti iparjog
védelmi hivatalok általi feldolgozása során be kell tartani az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat,
különösen a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályokat, valamint az egyik preambulumbe
kezdésbe illesszenek be egy utalást a javasolt általános adatvédelmi rendeletre,
— érdemi rendelkezésben hangsúlyozzák, hogy a személyes adatoknak az Ügynökség által a nemzeti
hivatalok és az Ügynökség közötti együttműködéssel összefüggésben végzett feldolgozása során be
kell tartani a 45/2001/EK rendeletben előírt szabályokat,
— érdemi rendelkezésben tisztázzák, hogy az 52. cikk és a (37) preambulumbekezdés értelmében előirány
zott, összekapcsolt adatbázisok és portálok magukban foglalnak-e személyesadat-feldolgozást, valamint
azok hatályát és célját (céljait), különösen azt, hogy további célokkal egészítik-e ki az egyes adatbázisok
és portálok eredeti céljait, és ha igen, mi e kiegészítő célok jogalapja,
— érdemi rendelkezésben egyértelműen hozzák létre a közös és összekapcsolt adatbázisok és portálok útján
végzett adatcserére vonatkozó részletes szabályokat, különösen azáltal, hogy meghatározzák, kik rendel
kezzenek hozzáféréssel a személyes adatokhoz, az adatok típusait, az ilyen adatcserék célját és az adatok
ezen informatikai rendszerekben való megőrzésének időtartamát.
30.

A rendeletjavaslattal kapcsolatban az európai adatvédelmi biztos a következőket ajánlja:

— felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyett a javaslat egy érdemi rendelkezésében írják elő a személyes
adatoknak a lajstromban és az elektronikus adatbázisban történő feldolgozására vonatkozó szabályokat,
— illesszenek be egy érdemi rendelkezést, amelyben pontosítják a lajstromban és az elektronikus adatbá
zisban feldolgozandó személyes adatok típusait, azon csoportokat, akik jogosultak az adatokhoz való
hozzáférésre (az adat típusának pontos megjelölésével), az adatmegőrzés időtartamára vonatkozó határ
idő(ke)t, valamint az adatokra és az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó szabályokat,
— a 123c. cikkben tisztázzák, hogy az Ügynökség és a nemzeti hivatalok közötti adatcsere tartalmazna-e
személyes adatokat, és ha igen, melyek ezek. Pontosan meg kell határozni továbbá, hogy i. a személyes
adatoknak az Ügynökség és a nemzeti hivatalok közötti cseréjét az alkalmazandó adatvédelmi jogsza
bályokkal – az Ügynökség általi feldolgozás esetében különösen a 45/2001/EK rendelettel, a nemzeti
hivatalok általi feldolgozás esetében pedig különösen a 95/46/EK irányelvvel – összhangban kell végre
hajtani, ii. az ilyen adatcserék célját, különösen azt, hogy további célokkal egészítik-e ki az egyes
adatbázisok és portálok eredeti céljait, és ha igen, mi ezen kiegészítő célok jogalapja, és iii. a kicserélt
adatok típusát, azt, hogy kik rendelkezhetnek hozzáféréssel az adatokhoz, valamint az ezen informatikai
rendszerekben történő adatmegőrzés időtartamát,
— az elektronikus adatbázisban szereplő adatok közzétételével összefüggésben értékeljék a személyes
adatok nyilvánosságra hozatalának szükségességét és arányosságát. Amennyiben a jogalkotók biztosítani
kívánják a személyes adatok körültekintően megvizsgált célokra történő közzétételét, az európai adat
védelmi biztos azt ajánlja, hogy e célból illesszenek be egyértelmű rendelkezéseket a rendeletjavaslatba.
Minimumkövetelményként érdemi rendelkezésben kell tisztázni, hogy milyen típusú személyes adatok
tehetők közzé és milyen cél(ok)ra,
— érdemi rendelkezésben tisztázzák, hogy az együttműködés módjai magukban foglalják-e a védjegyekkel
kapcsolatos bírósági határozatok közzétételét. Ha igen, ebben az érdemi rendelkezésben meg kell hatá
rozni, hogy a bírósági határozatok milyen feltételekkel tehetők közzé. E tekintetben az európai adatvé
delmi biztos azt ajánlja, hogy Ügynökség és/vagy a nemzeti központi iparjogvédelmi hivatalok az
ítéleteket azzal a feltétellel tehessék közzé az interneten, hogy az ítéletek (és az azokban szereplő
személyes adatok) külső keresőmotorok általi indexelése technikailag ne legyen lehetséges, vagy egyéb
esetben mérlegelniük kell, hogy a közzétételt anonim módon hajtsák végre.
Kelt Brüsszelben, 2013. július 11-én.
Giovanni BUTTARELLI
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