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Изменение 10
Пиер Антонио Панцери

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се гарантира правната 
сигурност и за по-голяма яснота е 
необходимо да се поясни, че не само в 
случай на сходство, но също така и в 
случай на идентичен знак, използван за 
идентични стоки или услуги, на дадена 
марка се предоставя защита само ако и 
доколкото основната функция на 
марката, която се състои в 
гарантиране на търговския произход 
на стоките или услугите, е засегната 
по неблагоприятен начин.

(19) С цел да се гарантира правната 
сигурност и за по-голяма яснота е 
необходимо да се поясни, че не само в 
случай на сходство, но също така и в 
случай на идентичен знак, използван за
идентични стоки или услуги, на дадена 
марка се предоставя защита само ако и 
доколкото основната функция на 
марката е засегната по неблагоприятен 
начин.

Or. en

Изменение 11
Пиер Антонио Панцери

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Основната функция на 
търговската марка е да гарантира 
произхода на продукта пред 
потребителя или крайния ползвател, 
като му помага да направи разлика, 
без възможност за объркване на този 
продукт с продукти, които имат друг 
произход.

Or. en

Изменение 12
Пиер Антонио Панцери
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Предложение за директива
Съображение 19б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) При определяне дали основната 
функция на марката е засегната по 
неблагоприятен начин, необходимо е 
тази разпоредба да се тълкува в 
светлината на член 11 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и член 10 от Европейската 
конвенция за правата на човека, за да 
се гарантира основното право на 
свобода на изразяване.

Or. en

Изменение 13
Пиер Антонио Панцери

Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Изключителните права, 
предоставени от марката, не следва 
да дават право на притежателя да 
забранява използването на знаци или 
означения, които се използват по 
основателна причина, за да се даде 
възможност на потребителите да 
правят сравнения, да изразяват 
мнението си, или когато марката не 
се използва с търговско 
предназначение.

Or. en

Изменение 14
Ханс-Петер Майер
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Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) От принципа на свободно движение 
на стоки следва, че притежателят на 
марка не трябва да може да забранява 
използването ѝ от трето лице във връзка 
със стоки, които са били пуснати в 
обращение в Съюза под тази марка от 
него самия или с негово съгласие, освен 
ако притежателят има основателни 
причини да се противопостави на 
последващи продажби на стоките.

(26) От принципа на свободно движение 
на стоки следва, че притежателят на 
марка не трябва да може да забранява 
използването й от трето лице във връзка 
със стоки, които са били пуснати в 
обращение под тази марка от него самия 
или с негово съгласие, освен ако 
притежателят има основателни причини 
да се противопостави на последващи 
продажби на стоките.

Or. de

Обосновка

Настоящата правна ситуация предвижда обхващането на правата върху 
търговската марка да бъде ограничено до ЕС. Целта на изменението е да има 
„международно“ обхващане в полза на европейските потребители, за да се 
предотврати двойната ценова политика, тъй като в тази област все още остават 
значителни ограничения на вътрешния пазар.

Изменение 15
Адам Белан

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел да се подобри и улесни 
достъпът до защита на марките и да се 
повиши правната сигурност и 
предвидимост, производството за 
регистрация на марки в държавите 
членки следва да бъде ефикасно и 
прозрачно и да се придържа към 
правила, сходни с приложимите за 
европейските марки правила. С цел да 
се постигне съгласувана и балансира 
система на марките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза, 

(34) С цел да се подобри и улесни 
достъпът до защита на марките и да се 
повиши правната сигурност и 
предвидимост, производството за 
регистрация на марки в държавите 
членки следва да бъде ефикасно и 
прозрачно и да се придържа към 
правила, сходни с приложимите за 
европейските марки правила. С цел да 
се постигне съгласувана и балансира 
система на марките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза, 
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всички централни ведомства в областта 
на интелектуалната собственост на 
държавите членки следва да сведат 
извършваното от тях служебно 
разглеждане във връзка с определяне на 
това дали дадена марка отговаря на 
условията за регистрация само до 
отсъствието на абсолютни основания за 
отказ. Това обаче не следва да бъде в 
ущърб на правото на тези ведомства по 
искане на заявителите да търсят по-
ранни права с чисто информативна цел 
и без с това да се накърнява или това 
да има обвързващо действие за
последващия процес на регистрация, в 
т.ч. произтичащите от него 
производства по опозиция.

всички централни ведомства в областта 
на интелектуалната собственост на 
държавите членки следва да сведат 
извършваното от тях служебно 
разглеждане във връзка с определяне на 
това дали дадена марка отговаря на 
условията за регистрация само до 
отсъствието на абсолютни основания за 
отказ. Това обаче не следва да бъде в 
ущърб на правото на тези ведомства по 
искане на заявителите, или ако тези 
ведомства счетат това за 
целесъобразно, да търсят по-ранни 
права с информативна цел и без с това 
да се накърнява последващия процес на 
регистрация, в т.ч. произтичащите от 
него производства по опозиция.

Or. pl

Изменение 16
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел да се подобри и улесни 
достъпът до защита на марките и да се 
повиши правната сигурност и 
предвидимост, производството за 
регистрация на марки в държавите 
членки следва да бъде ефикасно и 
прозрачно и да се придържа към 
правила, сходни с приложимите за 
европейските марки правила. С цел да 
се постигне съгласувана и балансира 
система на марките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза, 
всички централни ведомства в областта 
на интелектуалната собственост на 
държавите членки следва да сведат 
извършваното от тях служебно 
разглеждане във връзка с определяне на 
това дали дадена марка отговаря на 

(34) С цел да се подобри и улесни 
достъпът до защита на марките и да се 
повиши правната сигурност и 
предвидимост, производството за 
регистрация на марки в държавите 
членки следва да бъде ефикасно и 
прозрачно и да се придържа към 
правила, сходни с приложимите за 
европейските марки правила. С цел да 
се постигне съгласувана и балансира 
система на марките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза, 
всички централни ведомства в областта 
на интелектуалната собственост на 
държавите членки следва да сведат 
извършваното от тях служебно 
разглеждане във връзка с определяне на 
това дали дадена марка отговаря на 
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условията за регистрация само до 
отсъствието на абсолютни основания за 
отказ. Това обаче не следва да бъде в 
ущърб на правото на тези ведомства по 
искане на заявителите да търсят по-
ранни права с чисто информативна цел 
и без с това да се накърнява или това да 
има обвързващо действие за 
последващия процес на регистрация, в 
т.ч. произтичащите от него 
производства по опозиция.

условията за регистрация само до 
отсъствието на абсолютни основания за 
отказ. Това обаче не следва да бъде в 
ущърб на правото на тези ведомства 
служебно или по искане да търсят по-
ранни права, както и да предоставят 
уведомления на притежателите на 
по-ранни права, с чисто информативна 
цел и без с това да се накърнява или 
това да има обвързващо действие за 
последващия процес на регистрация, в 
т.ч. произтичащите от него 
производства по опозиция.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение включва изясняване, както и значителна промяна, и следва 
да се тълкува заедно с член 41. Въпреки че служебното разглеждане на относителни 
основания следва да се премахне, би било разумно да се позволи на ведомствата да 
провеждат търсения за заявителите и да предоставят на притежателите на по-
ранни права уведомления не само при поискване, а и служебно. Тези търсения и 
уведомления следва обаче да бъдат с чисто информативен характер и без обвързващо 
действие за процеса на регистрация.

Изменение 17
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да бъдат представени по начин, който 
дава възможност на компетентните 
органи и на обществеността да 
определят точния обект на защитата, 
която се предоставя на притежателя на 
марката.

б) да бъдат представени, в публикувана 
форма и вписване в регистъра, по 
начин, който дава възможност на 
компетентните органи и на 
обществеността да определят точния 
обект на защитата, която се предоставя 
на притежателя на марката.

Or. es
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Изменение 18
Пиер Антонио Панцери

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) знакът е идентичен с марката и е 
използван за стоки или услуги,
идентични с тези, за които марката е 
регистрирана и когато това използване 
засяга или е в състояние да засегне 
функцията на марката да гарантира на 
потребителите произхода на стоките 
или услугите;

а) знакът е идентичен с марката и е 
използван за стоки или услуги, 
идентични с тези, за които марката е 
регистрирана и когато това използване 
засяга или е в състояние да засегне 
функцията на марката да гарантира на 
потребителите произхода на стоките 
или услугите, като им помага да 
направят разлика, без възможност за 
объркване на този продукт с 
продукти, които имат друг произход;

Or. en

Изменение 19
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Притежателят на регистрирана 
марка има също така право да 
възпрепятства вноса на стоките, 
посочени в параграф 3, буква в), дори 
когато само изпращачът на стоките 
действа с търговска цел.

заличава се

Or. en

Изменение 20
Режина Баштуш

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4



AM\1004419BG.doc 9/19 PE519.750v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Притежателят на регистрирана
марка има също така право да 
възпрепятства вноса на стоките, 
посочени в параграф 3, буква в), дори 
когато само изпращачът на стоките 
действа с търговска цел.

4. Притежателят на европейска марка 
има също така право да възпрепятства, с 
помощта на националните органи,
вноса на стоките, посочени в 
параграф 3, буква в), или предлагането 
на стоки съгласно параграф 3, 
буква б), дори когато изпращачът на 
стоките, посредникът, агентът или 
доставчикът на онлайн услуги за 
продажба действат с търговска цел.

Or. pt

Изменение 21
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Притежателят на регистрирана 
марка също така има право да 
възпрепятства въвеждането от 
всички трети лица, в контекста на 
търговска дейност, на стоки на 
митническата територия на 
държава членка, където марката е 
регистрирана, без да бъдат пуснати в 
свободно обращение на тази 
територия, когато такива стоки, 
включително опаковки, идват от 
трети страни и върху тях е 
поставена без разрешение марка, 
която е идентична с регистрираната 
по отношение на такива стоки марка 
или която не може да бъде отличена 
в основните си аспекти от тази 
марка.

заличава се

Or. en
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Изменение 22
Малгожата Хандзлик, Рафал Тшасковски, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Притежателят на регистрирана марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица, в 
контекста на търговска дейност, на 
стоки на митническата територия на 
държава членка, където марката е 
регистрирана, без да бъдат пуснати в 
свободно обращение на тази територия, 
когато такива стоки, включително 
опаковки, идват от трети страни и върху 
тях е поставена без разрешение марка, 
която е идентична с регистрираната по 
отношение на такива стоки марка или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от тази марка.

5. Притежателят на регистрирана марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица, в 
контекста на търговска дейност, на 
стоки на митническата територия на 
държава членка, където марката е 
регистрирана, без да бъдат пуснати в 
свободно обращение на тази територия, 
когато такива стоки, включително 
опаковки, идват от трети страни и върху 
тях е поставена без разрешение марка, 
която е идентична с валидно 
регистрираната по отношение на такива 
стоки марка или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от тази 
марка.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата предоставя на притежателите по-широка възможност за борба срещу 
фалшифицирането и пиратството и следователно има положително въздействие 
върху общественото здраве чрез предотвратяване на вноса на незаконни лекарствени 
средства, спиртни напитки или тютюневи изделия. Освен това митническите органи 
ще имат по-големи правомощия да защитават правата върху индустриалната 
собственост и по този начин да се съсредоточат върху предотвратяване на 
навлизането на фалшиви марки в митническата територия на ЕС. Целта на 
предлаганото изменение е само да изясни текста.

Изменение 23
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Притежателят на регистрирана марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица, в 
контекста на търговска дейност, на
стоки на митническата територия на 
държава членка, където марката е 
регистрирана, без да бъдат пуснати в 
свободно обращение на тази 
територия, когато такива стоки, 
включително опаковки, идват от 
трети страни и върху тях е 
поставена без разрешение марка, 
която е идентична с регистрираната 
по отношение на такива стоки марка 
или която не може да бъде отличена 
в основните си аспекти от тази 
марка.

5. Притежателят на регистрирана марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица на 
стоки, нарушаващи регистрираната 
марка, на митническата територия на 
държава членка, където марката е 
регистрирана, когато такива стоки, 
включително опаковки:

а) идват от трети държави и върху 
тях е поставена без разрешение 
марка, която е идентична с 
регистрираната по отношение на 
такива стоки марка или която не 
може да бъде отличена в основните 
си аспекти от тази марка;
б) и са предназначени да бъдат обект 
на търговска дейност, без да са 
допуснати за свободно обращение на 
тази територия.
Когато стоките, посочени в първа 
алинея, влизат и се придвижват в 
митническата територия на 
държавата членка в рамките на 
митническата транзитна система и 
когато тези стоки се превозват до 
трета държава, в която марката не е 
регистрирана, вносителят е длъжен 
да докаже, че въпросните стоки са 
действително предназначени за 
потребителите на пазара на 
споменатата трета държава.

Or. fr
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Обосновка

Каналите за търговия с фалшифицирани и контрабандни стоки обикновено следват 
каналите за законна международна търговия. Тъй като за някои престъпни мрежи е 
сравнително лесно да подправят митнически документи, по-специално по отношение 
на произхода и предназначението на стоките, комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите смята, че е необходимо да се подчертае значението на 
защитата на вътрешния пазар и правата, здравето и безопасността на 
потребителите чрез контролиране на търговските потоци.

Изменение 24
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Свобода на изразяване на мнение

Нищо в настоящата директива не 
ограничава правото на всички лица, 
включително юридически лица, 
публично да се изразяват чрез 
всякакви средства или медии, които 
изберат, при условие че не нарушават 
правата, предоставени в член 10.
Това включва, но не се ограничава до
изразяване за целите на политически 
или социален коментар, преподаване, 
научни изследвания, журналистика, 
артистична изява, лична 
комуникация, критика или обзор, 
сравнения на продукти или услуги, 
карикатура, пародия или творческа 
имитация.

Or. en

Изменение 25
Пиер Антонио Панцери
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Марката не дава право на 
притежателя да забрани на трето 
лице да я използва по основателна 
причина във връзка с:
а) реклама или промоция, която 
позволява на потребителите да 
сравняват стоки или услуги; или
б) идентифициране и пародия, 
критика или коментиране на 
притежателя на марката или на 
стоките или услугите на 
притежателя на марката; или
в) всяка употреба на марката, която 
не е с търговска цел.

Or. en

Изменение 26
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Марката не дава право на 
притежателя да забрани използването ѝ 
във връзка със стоки, които са пуснати 
на пазара в Съюза с тази марка от самия 
притежател или с негово съгласие.

1. Марката не дава право на 
притежателя да забрани използването й
във връзка със стоки, които са пуснати 
на пазара с тази марка от самия 
притежател или с негово съгласие.

Or. de

Обосновка

Настоящата правна ситуация предвижда обхващането на правата върху 
търговската марка да бъде ограничено до ЕС. Целта на изменението е да има 
„международно“ обхващане в полза на европейските потребители, за да се 
предотврати двойната ценова политика, тъй като в тази област все още остават 
значителни ограничения на вътрешния пазар.
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Изменение 27
Адам Белан

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ведомствата свеждат извършваното от 
тях служебно разглеждане на това дали 
дадена заявка отговаря на условията за 
нейното регистриране до проверка за 
отсъствието на изброените в член 4 
абсолютни основания за отказ.

Ведомствата свеждат извършваното от 
тях служебно разглеждане на това дали 
дадена заявка отговаря на условията за 
нейното регистриране до проверка за 
отсъствието на изброените в член 4 
абсолютни основания за отказ. Тази 
разпоредба се прилага, без да се
накърнява правото на тези ведомства 
да извършват разглеждания, ако ги 
счетат за необходими, или по искане 
на заявителите.

Or. pl

Изменение 28
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ведомствата свеждат извършваното от 
тях служебно разглеждане на това дали 
дадена заявка отговаря на условията за 
нейното регистриране до проверка за 
отсъствието на изброените в член 4 
абсолютни основания за отказ.

Ведомствата свеждат извършваното от 
тях служебно разглеждане на това дали 
дадена заявка отговаря на условията за 
нейното регистриране до проверка за 
отсъствието на изброените в член 4 
абсолютни основания за отказ. 
Настоящата разпоредба се прилага, 
без да се засяга възможността на 
ведомствата за извършване на 
търсения и предоставяне на 
уведомления по отношение на по-
ранни права, с чисто информативна 
цел и при условие че такива търсения 
и уведомления нямат обвързващо 
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действие за последващия процес на 
регистрация, включително 
произтичащите от него производства 
по опозиция.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение включва изясняване, както и значителна промяна, и следва 
да се тълкува заедно със съображение 34. Въпреки че служебното разглеждане на 
относителни основания следва да се премахне, би било разумно да се позволи на 
ведомствата да провеждат търсения за заявителите и да предоставят на 
притежателите на по-ранни права уведомления не само при поискване, а и служебно. 
Тези търсения и уведомления следва обаче да бъдат с чисто информативен характер 
и без въздействие върху процеса на регистрация.

Изменение 29
Пиер Антонио Панцери

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди регистрирането на дадена 
марка, всяко физическо или юридическо 
лице, както и всяка група или 
организация, представляваща 
фабриканти, производители, доставчици 
на услуги, търговци или потребители, 
могат да изпратят до ведомството 
писмени бележки, посочващи на кое от 
основанията по член 4 регистрацията на 
марката трябва да бъде отказана 
служебно. Тези лица и групи или 
организации не придобиват 
качеството на страни по 
производството пред ведомството.

1. Преди регистрирането на дадена 
марка, всяко физическо или юридическо 
лице, както и всяка група или 
организация, представляваща 
фабриканти, производители, доставчици 
на услуги, търговци или потребители, 
могат да изпратят до ведомството 
писмени бележки, посочващи на кое от 
основанията по член 4 регистрацията на 
марката трябва да бъде отказана 
служебно.

Or. en

Изменение 30
Пабло Ариас Ечеверия
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Предложение за директива
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
ефикасно и бързо административно 
производство пред техните ведомства 
по опозиция срещу регистрацията на 
марка на основанията, предвидени в 
член 5.

1. Държавите членки предвиждат 
ефикасно и бързо административно 
производство пред техните ведомства 
по опозиция срещу регистрацията на 
марка.

Or. es

Изменение 31
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административното производство по 
параграф 1 предвижда като минимум 
притежателят на по-ранно право по 
член 5, параграфи 2 и 3 да има 
възможност да подаде опозиция.

2. Административното производство по 
параграф 1 предвижда като минимум 
притежателят на по-ранно право по 
член 4, параграф 1, буква и) и член 5, 
параграфи 2 и 3 да има възможност да 
подаде опозиция.

Or. es

Изменение 32
Пиер Антонио Панцери

Предложение за директива
Член 45 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Срещу регистрацията на марката 
може да бъде изразена опозиция и от 
всяко физическо или юридическо лице 
и всяка група или организация, 
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представляващи фабриканти, 
производители, доставчици на услуги, 
търговци или потребители, въз 
основа на основанията, предвидени в 
член 5.

Or. en

Изменение 33
Адам Белан

Предложение за директива
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят за това 
ведомствата да сътрудничат помежду 
си и с Агенцията с цел насърчаване на 
сближаването на практиките и на 
използваните инструменти и постигане 
на съгласувани резултати в процеса на 
разглеждане на заявките за регистрация 
и на самата регистрация на марките.

Държавите членки следва да 
предприемат стъпки за развитие на 
сътрудничеството между ведомствата 
и с Агенцията с цел насърчаване на 
сближаването на практиките и на 
използваните инструменти и постигане 
на съгласувани резултати в процеса на 
разглеждане на заявките за регистрация 
и на самата регистрация на марките.

Or. pl

Изменение 34
Малгожата Хандзлик, Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят за това 
ведомствата да сътрудничат помежду си 
и с Агенцията с цел насърчаване на 
сближаването на практиките и на 
използваните инструменти и постигане 
на съгласувани резултати в процеса на 
разглеждане на заявките за регистрация 
и на самата регистрация на марките.

Държавите членки следят за това 
ведомствата да могат да си 
сътрудничат помежду си и с Агенцията 
с цел насърчаване на сближаването на 
практиките и на използваните 
инструменти и постигане на 
съгласувани резултати в процеса на 
разглеждане на заявките за регистрация 
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и на самата регистрация на марките.

Or. en

Обосновка

Без определяне на конкретния обхват на това сътрудничество разпоредбата 
изглежда твърде широка от гледната точка на потребителя на дадена държава 
членка. Не всички области на сътрудничество носят едни и същи ползи за всички 
държави членки. Следователно участието в проектите, предложени от Службата, 
следва да бъде съобразено с нуждите на националните органи и нуждите на 
ползвателите на техните системи.

Изменение 35
Адам Белан

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят за това 
ведомствата да си сътрудничат с 
Агенцията във всички сфери на
тяхната дейност, извън посочените в 
член 52, които са от значение за 
защитата на марките в Съюза.

Държавите членки предприемат 
стъпки за гарантиране на това 
ведомствата да си сътрудничат с 
Агенцията в сфери на дейност, които те 
считат от значение за защитата на 
марките в Съюза, но извън посочените 
в член 52.

Or. pl

Изменение 36
Малгожата Хандзлик, Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят за това 
ведомствата да си сътрудничат с 
Агенцията във всички сфери на тяхната 
дейност, извън посочените в член 52, 
които са от значение за защитата на 

Държавите членки следят за това 
ведомствата да могат да си 
сътрудничат с Агенцията във всички 
сфери на тяхната дейност, извън 
посочените в член 52, които са от 



AM\1004419BG.doc 19/19 PE519.750v01-00

BG

марките в Съюза. значение за защитата на марките в 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Без определяне на конкретния обхват на това сътрудничество разпоредбата 
изглежда твърде широка от гледната точка на потребителя на дадена държава 
членка. Не всички области на сътрудничество носят едни и същи ползи за всички 
държави членки. Следователно участието в проектите, предложени от Службата, 
следва да бъде съобразено с нуждите на националните органи и нуждите на 
ползвателите на техните системи.


