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Pozměňovací návrh 10
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) K zajištění právní jistoty a jasnosti je 
nezbytné vyjasnit, že nejen v případě 
podobnosti, nýbrž i v případě totožného 
označení, jež je použito pro totožné 
výrobky a služby, by měla být ochranné 
známce poskytnuta ochrana, pouze pokud 
je nepříznivě ovlivněna hlavní funkce 
ochranné známky, kterou je zaručit 
obchodní původ výrobků a služeb, a pouze 
v tom rozsahu, v jakém je ovlivněna.

(19) K zajištění právní jistoty a jasnosti je 
nezbytné vyjasnit, že nejen v případě 
podobnosti, nýbrž i v případě totožného 
označení, jež je použito pro totožné 
výrobky a služby, by měla být ochranné 
známce poskytnuta ochrana, pouze pokud 
je nepříznivě ovlivněna hlavní funkce 
ochranné známky a pouze v tom rozsahu, v 
jakém je ovlivněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Hlavní funkcí ochranné známky je 
zaručit původ výrobku pro spotřebitele či 
koncového uživatele tím, že mu umožní 
rozlišit bez jakékoli možnosti omylu mezi 
tímto výrobkem a výrobkem jiného 
původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Při určování, zda je hlavní funkce 
ochranné známky nepříznivě ovlivněna, je 
nutné vyložit toto ustanovení s ohledem 
na článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie a článek 10 Evropské 
úmluvy o lidských právech, aby bylo 
zaručeno základní právo na svobodu 
projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Výlučná práva plynoucí k ochranné 
známky by neměla opravňovat vlastníka, 
aby zakázal užívání známek nebo 
označení, které jsou užívány 
z oprávněného důvodu s cílem umožnit 
spotřebiteli provést srovnání nebo vyjádřit 
stanovisko, nebo pokud známka není 
obchodně užívána.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Ze zásady volného pohybu zboží 
vyplývá, že majitel ochranné známky 
nemůže mít právo zakázat její užívání třetí 

(26) Ze zásady volného pohybu zboží 
vyplývá, že majitel ochranné známky 
nemůže mít právo zakázat její užívání třetí 
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osobou pro výrobky, které byly jím nebo 
s jeho souhlasem pod touto ochrannou 
známkou uvedeny v Unii do oběhu, ledaže 
má majitel oprávněné důvody bránit 
dalšímu uvádění výrobků na trh.

osobou pro výrobky, které byly jím nebo 
s jeho souhlasem pod touto ochrannou 
známkou uvedeny do oběhu, ledaže má 
majitel oprávněné důvody bránit dalšímu 
uvádění výrobků na trh.

Or. de

Odůvodnění

Stávající právní stav počítá s omezením vyčerpání práv z ochranné známky na EU. Smyslem 
pozměňovacího návrhu je „mezinárodní“ vyčerpání ve prospěch evropských spotřebitelů, a to 
s cílem zabránit dvouúrovňové cenové politice, neboť na vnitřním trhu v této oblasti stále 
přetrvávají značná omezení.

Pozměňovací návrh 15
Adam Bielan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se zlepšil a usnadnil přístup k 
ochraně ochranných známek a zvýšila se 
právní jistota a předvídatelnost, měl by být 
postup pro zápis ochranných známek v 
členských státech účinný a transparentní a 
měl by se řídit pravidly obdobnými těm, 
jež se vztahují na evropské ochranné 
známky. K dosažení soudržného a 
vyrovnaného systému ochranných známek 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie by všechny ústřední úřady 
průmyslového vlastnictví členských států 
měly svůj přezkum z úřední povinnosti 
toho, zda je přihláška ochranné známky 
způsobilá k zápisu, omezit pouze na to, zda 
existují absolutní důvody pro zamítnutí. 
Tím by však nemělo být dotčeno právo 
těchto úřadů vyhledávat na žádost 
přihlašovatelů starší práva výhradně za 
účelem informování a aniž by tím byl 
dotčen další průběh zápisu, včetně 
následných řízení o námitce, nebo aniž by 
to na průběh zápisu či řízení o námitce 

(34) Aby se zlepšil a usnadnil přístup k 
ochraně ochranných známek a zvýšila se 
právní jistota a předvídatelnost, měl by být 
postup pro zápis ochranných známek v 
členských státech účinný a transparentní a 
měl by se řídit pravidly obdobnými těm, 
jež se vztahují na evropské ochranné 
známky. K dosažení soudržného a 
vyrovnaného systému ochranných známek 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie by všechny ústřední úřady 
průmyslového vlastnictví členských států 
měly svůj přezkum z úřední povinnosti 
toho, zda je přihláška ochranné známky 
způsobilá k zápisu, omezit pouze na to, zda 
existují absolutní důvody pro zamítnutí. 
Tím by však nemělo být dotčeno právo 
těchto úřadů vyhledávat na žádost 
přihlašovatelů nebo pokud to tyto úřady 
považují za přiměřené starší práva za 
účelem informování a aniž by tím byl 
dotčen další průběh zápisu, včetně 
následných řízení o námitce.
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mělo závazný účinek.

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se zlepšil a usnadnil přístup k 
ochraně ochranných známek a zvýšila se 
právní jistota a předvídatelnost, měl by být 
postup pro zápis ochranných známek v 
členských státech účinný a transparentní a 
měl by se řídit pravidly obdobnými těm, 
jež se vztahují na evropské ochranné 
známky. K dosažení soudržného a 
vyrovnaného systému ochranných známek 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie by všechny ústřední úřady 
průmyslového vlastnictví členských států 
měly svůj přezkum z úřední povinnosti 
toho, zda je přihláška ochranné známky 
způsobilá k zápisu, omezit pouze na to, zda 
existují absolutní důvody pro zamítnutí. 
Tím by však nemělo být dotčeno právo 
těchto úřadů vyhledávat na žádost
přihlašovatelů starší práva výhradně za 
účelem informování a aniž by tím byl 
dotčen další průběh zápisu, včetně 
následných řízení o námitce, nebo aniž by 
to na průběh zápisu či řízení o námitce 
mělo závazný účinek.

(34) Aby se zlepšil a usnadnil přístup k 
ochraně ochranných známek a zvýšila se 
právní jistota a předvídatelnost, měl by být 
postup pro zápis ochranných známek v 
členských státech účinný a transparentní a 
měl by se řídit pravidly obdobnými těm, 
jež se vztahují na evropské ochranné 
známky. K dosažení soudržného a 
vyrovnaného systému ochranných známek 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie by všechny ústřední úřady 
průmyslového vlastnictví členských států 
měly svůj přezkum z úřední povinnosti 
toho, zda je přihláška ochranné známky 
způsobilá k zápisu, omezit pouze na to, zda 
existují absolutní důvody pro zamítnutí. 
Tím by však nemělo být dotčeno právo 
těchto úřadů vyhledávat z úřední 
povinnosti či na žádost starší práva, jakož i 
podávat oznámení majitelům starších 
práv, výhradně za účelem informování a 
aniž by tím byl dotčen další průběh zápisu, 
včetně následných řízení o námitce, nebo 
aniž by to na průběh zápisu či řízení o 
námitce mělo závazný účinek.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh obsahuje objasnění a podstatnou změnu a měl by být vykládán v souvislosti 
s článkem 41. Ačkoli přezkum z úřední povinnosti by měl být na základě relativních důvodů 
zrušen, bylo by opodstatněné úřadům umožnit, aby mohly přihlašovatelům poskytovat 
vyhledávání a vlastníkům starších práv oznámení také z úřední povinnosti, a nikoli pouze na 
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žádost. Tato vyhledávání a oznámení by však měla být pouze informativní povahy a neměla by 
být pro průběh zápisu závazná.

Pozměňovací návrh 17
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být ztvárněna způsobem, který 
příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje 
přesně určit předmět ochrany poskytnuté 
jejímu majiteli.

b) být ztvárněna – ve své zveřejněné formě 
a v podobě zaznamenané v rejstříku –
způsobem, který příslušným orgánům a 
veřejnosti umožňuje přesně určit předmět 
ochrany poskytnuté jejímu majiteli.

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení totožné s ochrannou 
známkou a je užíváno pro výrobky nebo 
služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je 
známka zapsána, a jestliže se takové 
užívání dotkne nebo se pravděpodobně 
dotkne schopnosti ochranné známky 
zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo 
služeb;

a) označení totožné s ochrannou 
známkou a je užíváno pro výrobky nebo 
služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je 
známka zapsána, a jestliže se takové 
užívání dotkne nebo se pravděpodobně 
dotkne schopnosti ochranné známky 
zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo 
služeb tím, že jim umožní rozlišit bez 
jakékoli možnosti omylu mezi tímto 
výrobkem a výrobkem jiného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Christian Engström
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Majitel zapsané ochranné známky je 
rovněž oprávněn zakázat dovoz výrobků 
podle odst. 3 písm. c), pokud s obchodním 
záměrem jedná pouze odesilatel výrobků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Regina Bastos

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Majitel zapsané ochranné známky je 
rovněž oprávněn zakázat dovoz výrobků 
podle odst. 3 písm. c), pokud s obchodním 
záměrem jedná pouze odesilatel výrobků.

4. Majitel evropské ochranné známky je 
rovněž oprávněn ve spolupráci 
s vnitrostátními orgány zakázat dovoz 
výrobků podle odst. 3 písm. c) nebo 
nabízet zboží v souladu s odst. 3 písm. b), 
pokud s obchodním záměrem jedná 
odesilatel výrobků, zprostředkovatel, 
jednatel či poskytovatel služeb on-line 
prodeje.

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Majitel zapsané ochranné známky je 
rovněž oprávněn zakázat všem třetím 
osobám přepravu výrobků v rámci 
obchodní činnosti na celní území 
členského státu, ve kterém je ochranná 

vypouští se
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známka zapsána, aniž by byly propuštěny 
do volného oběhu, pokud takové výrobky, 
včetně obalů pocházejí ze třetích zemí a 
jsou bez povolení označeny ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo 
kterou nelze v jejích podstatných rysech 
od této ochranné známky rozlišit.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Majitel zapsané ochranné známky je 
rovněž oprávněn zakázat všem třetím 
osobám přepravu výrobků v rámci 
obchodní činnosti na celní území členského 
státu, ve kterém je ochranná známka 
zapsána, aniž by byly propuštěny do 
volného oběhu, pokud takové výrobky, 
včetně obalů pocházejí ze třetích zemí a 
jsou bez povolení označeny ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo 
kterou nelze v jejích podstatných rysech od 
této ochranné známky rozlišit.

5. Majitel zapsané ochranné známky je 
rovněž oprávněn zakázat všem třetím 
osobám přepravu výrobků v rámci 
obchodní činnosti na celní území členského 
státu, ve kterém je ochranná známka 
zapsána, aniž by byly propuštěny do 
volného oběhu, pokud takové výrobky, 
včetně obalů pocházejí ze třetích zemí a 
jsou bez povolení označeny ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro tyto výrobky 
nebo kterou nelze v jejích podstatných 
rysech od této ochranné známky rozlišit.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení poskytuje majitelům širší možnost bojovat proti padělání a pirátství, a má tak 
pozitivní dopad na veřejné zdraví, neboť brání dovozu nelegálních léčivých přípravků, 
alkoholických nápojů či tabáku. Celní orgány budou mít navíc lepší možnost ochrany práv 
průmyslového vlastnictví, a zaměří se tak na prevenci padělání ochranných známek od 
okamžiku vstupu do celního prostoru EU. Účelem navrhované změny je pouze vyjasnění textu.
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Pozměňovací návrh 23
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Majitel zapsané ochranné známky je 
rovněž oprávněn zakázat všem třetím 
osobám přepravu výrobků v rámci 
obchodní činnosti na celní území 
členského státu, ve kterém je ochranná 
známka zapsána, aniž by byly propuštěny 
do volného oběhu, pokud takové výrobky, 
včetně obalů pocházejí ze třetích zemí a 
jsou bez povolení označeny ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo 
kterou nelze v jejích podstatných rysech 
od této ochranné známky rozlišit.

5. Majitel zapsané ochranné známky je 
rovněž oprávněn zakázat všem třetím 
osobám přepravu výrobků na celní území 
členského státu, ve kterém je ochranná 
známka zapsána, pokud takové výrobky,
včetně obalů, porušují tuto zapsanou 
ochrannou známku a:

a) pochází ze třetích zemí a bez povolení 
nesou ochrannou známku, která je 
totožná s ochrannou známkou zapsanou 
pro takové výrobky nebo kterou nelze 
v jejích podstatných rysech od této 
ochranné známky odlišit;
b) a mají být předmětem obchodní 
činnosti, aniž by byly propuštěny do 
volného oběhu na tomto území.
Pokud výrobky uvedené v prvním 
pododstavci vstoupí na celní území 
členského státu v celním režimu tranzitu a 
pokud jsou tyto výrobky určeny k přepravě 
do třetí země, v níž známka není 
registrována, musí dovozce prokázat, že 
tyto výrobky jsou skutečně určeny pro 
spotřebitele na trhu této třetí země.

Or. fr

Odůvodnění

Obchodní cesty padělaných a pašovaných výrobků mají tendenci kopírovat legální 
mezinárodní obchod. Jelikož je falšování celních dokumentů, zejména pokud jde o původ a 
místo určení, pro některé nelegální sítě relativně snadné, je nezbytné, aby Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů připomněl, že kontrola obchodních toků je nezbytná pro ochranu 
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vnitřního trhu a práv, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 24
Christian Engström

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Svoboda projevu

Tato směrnice neomezuje právo kohokoli, 
včetně právnických osob, aby se veřejně 
vyjadřoval jakýmikoli prostředky nebo 
prostřednictvím libovolných sdělovacích 
prostředků, pokud neporušuje práva 
přiznaná v článku 10.
To zahrnuje například vyjádření pro účely 
politického či společenského 
komentování, výuky, vědeckého výzkumu, 
žurnalistiky, uměleckého vyjádření, 
osobní komunikace, kritiky či přezkumu, 
srovnání výrobků či služeb, karikatury, 
parodie či napodobení.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ochranná známka neopravňuje 
majitele, aby zakázal třetí osobě užívat 
tuto ochrannou známku z řádného 
důvodu v souvislosti s:
a) reklamou či propagací, která 
spotřebiteli umožňuje srovnání výrobků či 
služeb; nebo
b) identifikací a karikaturou, kritikou či 
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komentářem směřujícím vůči majiteli 
ochranné známky nebo vůči jeho 
výrobkům nebo službám; nebo
c) jakýmkoli nekomerčním užíváním 
známky.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochranná známka neopravňuje majitele, 
aby zakázal její užívání pro výrobky, které 
byly pod touto ochrannou známkou 
uvedeny na trh v Unii majitelem samým 
nebo s jeho souhlasem.

1. Ochranná známka neopravňuje majitele, 
aby zakázal její užívání pro výrobky, které 
byly pod touto ochrannou známkou 
uvedeny na trh majitelem samým nebo s 
jeho souhlasem.

Or. de

Odůvodnění

Stávající právní stav počítá s omezením vyčerpání práv z ochranné známky na EU. Smyslem 
pozměňovacího návrhu je zajistit „mezinárodní“ vyčerpání ve prospěch evropských 
spotřebitelů, a to s cílem zabránit dvouúrovňové cenové politice, neboť na vnitřním trhu v této 
oblasti stále přetrvávají značná omezení.

Pozměňovací návrh 27
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad se při přezkumu způsobilosti 
přihlášky ochranné známky k zápisu z 
úřední povinnosti omezí na to, zda existují 
absolutní důvody pro zamítnutí stanovené 
v článku 4.

Úřad se při přezkumu způsobilosti 
přihlášky ochranné známky k zápisu z 
úřední povinnosti omezí na to, zda existují 
absolutní důvody pro zamítnutí stanovené 
v článku 4. Uplatněním tohoto ustanovení 
není dotčeno právo těchto úřadů na 
provedení šetření, pokud je považují za 
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nezbytné nebo na žádost přihlašovatelů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad se při přezkumu způsobilosti 
přihlášky ochranné známky k zápisu z 
úřední povinnosti omezí na to, zda existují 
absolutní důvody pro zamítnutí stanovené 
v článku 4.

Úřad se při přezkumu způsobilosti 
přihlášky ochranné známky k zápisu 
z úřední povinnosti omezí na to, zda 
existují absolutní důvody pro zamítnutí 
stanovené v článku 4. Tímto ustanovením 
není dotčena možnost úřadu poskytnout 
vyhledávání a oznámení ohledně starších 
práv čistě na informativním základě a za 
podmínky, že takové vyhledávání a 
oznámení nemá žádný závazný dopad na 
další průběh zápisu ani na následné řízení 
o námitce.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh obsahuje objasnění a podstatnou změnu a měl by být vykládán v souvislosti 
s bodem odůvodnění 34. Ačkoli přezkum z úřední povinnosti by měl být na základě relativních 
důvodů zrušen, bylo by opodstatněné úřadům umožnit, aby mohly přihlašovatelům poskytovat 
vyhledávání a vlastníkům starších práv oznámení také z úřední povinnosti, a nikoli pouze na 
žádost. Tato vyhledávání a oznámení by však měla být pouze informativní povahy a neměla by 
mít vliv na průběh zápisu.

Pozměňovací návrh 29
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
jakož i skupina či subjekt zastupující 
výrobce, producenty, poskytovatele služeb, 
obchodníky nebo spotřebitele může před 
zápisem ochranné známky zaslat úřadu 
písemná vyjádření, v nichž uvede, pro 
který z důvodů vyjmenovaných v článku 4 
nelze z úřední povinnosti známku zapsat. 
Nestává se tím účastníkem řízení před 
úřadem.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
jakož i skupina či subjekt zastupující 
výrobce, producenty, poskytovatele služeb, 
obchodníky nebo spotřebitele může před 
zápisem ochranné známky zaslat úřadu 
písemná vyjádření, v nichž uvede, pro 
který z důvodů vyjmenovaných v článku 4 
nelze z úřední povinnosti známku zapsat.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví účinné a rychlé 
správní řízení u svých úřadů pro podání 
námitky proti přihlášce ochranné známky z 
důvodů uvedených v článku 5.

1. Členské státy stanoví účinné a rychlé 
správní řízení u svých úřadů pro podání 
námitky proti přihlášce ochranné známky.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve správním řízení uvedeném v odstavci 
1 se stanoví, že námitku může podat 
alespoň majitel staršího práva uvedeného v 
čl. 5 odst. 2 a 3.

2. Ve správním řízení uvedeném v odstavci 
1 se stanoví, že námitku může podat 
alespoň majitel staršího práva uvedeného 
v čl. 4 odst. 1 písm. i) a čl. 5 odst. 2 a 3.
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Or. es

Pozměňovací návrh 32
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Námitky proti zápisu ochranné 
známky může rovněž podat každá fyzická 
nebo právnická osoba nebo každá skupina 
nebo orgán zastupující výrobce, 
producenty, poskytovatele služeb, 
obchodníky nebo spotřebitele, a to z 
důvodů uvedených v článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby úřady v zájmu 
podpory sbližování postupů a nástrojů a k 
dosažení soudržných výsledků při 
přezkumu a zápisu ochranných známek 
spolupracovaly mezi sebou a s agenturou.

Členské státy by měly přijmout opatření 
pro rozvoj spolupráce úřadů mezi sebou a 
s agenturou v zájmu podpory sbližování 
postupů a nástrojů a k dosažení soudržných 
výsledků při přezkumu a zápisu 
ochranných známek.

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby úřady v zájmu 
podpory sbližování postupů a nástrojů a k 
dosažení soudržných výsledků při 
přezkumu a zápisu ochranných známek 
mohly spolupracovat mezi sebou a s 
agenturou.

Or. en

Odůvodnění

Bez vymezení konkrétní oblasti takové spolupráce se toto ustanovení jeví z pohledu uživatele 
členského státu jako příliš široké. Ne všechny oblasti spolupráce budou mít pro všechny 
členské státy stejný přínos. V důsledku toho by účast na projektech navrhovaných úřadem 
měla být přizpůsobena potřebám vnitrostátních orgánů a uživatelům jejich systémů.

Pozměňovací návrh 35
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby úřady 
spolupracovaly s agenturou ve všech
oblastech svých činností jiných, než které 
jsou uvedeny v článku 52, jež jsou důležité 
pro ochranu ochranných známek v Unii.

Členské státy zajistí, aby úřady 
spolupracovaly s agenturou v oblastech 
činnosti, jež považují za důležité pro 
ochranu ochranných známek v Unii, avšak 
jež nejsou uvedeny v článku 52.

Or. pl

Pozměňovací návrh 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby úřady 
spolupracovaly s agenturou ve všech 
oblastech svých činností jiných, než které 

Členské státy zajistí, aby úřady mohly 
spolupracovat s agenturou ve všech 
oblastech svých činností jiných, než které 
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jsou uvedeny v článku 52, jež jsou důležité 
pro ochranu ochranných známek v Unii.

jsou uvedeny v článku 52, jež jsou důležité 
pro ochranu ochranných známek v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Bez vymezení konkrétní oblasti takové spolupráce se toto ustanovení jeví z pohledu uživatele 
členského státu jako příliš široké. Ne všechny oblasti spolupráce budou mít pro všechny 
členské státy stejný přínos. V důsledku toho by účast na projektech navrhovaných úřadem 
měla být přizpůsobena potřebám vnitrostátních orgánů a uživatelům jejich systémů.


