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Ændringsforslag 10
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Af hensyn til retssikkerheden og for 
klarhedens skyld er det nødvendigt at 
præcisere, at det ikke kun er i tilfælde af 
lighed, men også i tilfælde af et identisk 
tegn, der anvendes til identiske varer eller 
tjenesteydelser, at der bør gives beskyttelse 
til et varemærke, såfremt og i det omfang 
varemærkets væsentligste funktion, som er 
at sikre de pågældende varers eller 
tjenesteydelsers handelsmæssige 
oprindelse, påvirkes negativt.

(19) Af hensyn til retssikkerheden og for 
klarhedens skyld er det nødvendigt at 
præcisere, at det ikke kun er i tilfælde af 
lighed, men også i tilfælde af et identisk 
tegn, der anvendes til identiske varer eller 
tjenesteydelser, at der bør gives beskyttelse 
til et varemærke, såfremt og i det omfang 
varemærkets væsentligste funktion 
påvirkes negativt.

Or. en

Ændringsforslag 11
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Et varemærkes primære funktion 
består i at garantere varens oprindelse 
over for forbrugeren eller slutbrugeren, 
idet denne sættes i stand til at adskille 
varen fra varer af anden oprindelse uden 
risiko for forveksling.

Or. en

Ændringsforslag 12
Pier Antonio Panzeri
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Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Når det afgøres, hvorvidt et 
varemærkes primære funktion påvirkes 
negativt, er det nødvendigt at tolke denne 
bestemmelse i lyset af artikel 11 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og artikel 10 i 
den europæiske 
menneskerettighedskonvention med 
henblik på at garantere den 
grundlæggende ret til ytringsfrihed.

Or. en

Ændringsforslag 13
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) De enerettigheder, som et EU-
varemærke giver, bør ikke give 
indehaveren ret til at forbyde brugen af 
tegn eller angivelser, der anvendes med 
gyldig grund med henblik på at sætte 
forbrugerne i stand til at foretage 
sammenligninger, udtrykke holdninger, 
eller hvis der ikke er tale om kommerciel 
brug af varemærket.

Or. en

Ændringsforslag 14
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Det følger af princippet om fri 
bevægelighed for varer, at indehaveren af 
et varemærke ikke må have ret til at 
forbyde en tredjepart at anvende 
varemærket i forbindelse med varer, der af 
indehaver eller med dennes samtykke er 
bragt i omsætning i Unionen under dette 
varemærke, medmindre indehaveren har en 
rimelig grund til at modsætte sig fortsat 
markedsføring af de pågældende varer.

(26) Det følger af princippet om fri 
bevægelighed for varer, at indehaveren af 
et varemærke ikke må have ret til at 
forbyde en tredjepart at anvende 
varemærket i forbindelse med varer, der af 
indehaver eller med dennes samtykke er 
bragt i omsætning under dette varemærke, 
medmindre indehaveren har en rimelig 
grund til at modsætte sig fortsat 
markedsføring af de pågældende varer.

Or. de

Begrundelse

Den nuværende retlige situation foreskriver en begrænsning af konsumptionen af de 
rettigheder, der er knyttet til varemærket, til Den Europæiske Union. Ændringsforslaget 
sigter mod en "international" konsumption i de europæiske forbrugeres interesse i forhold til 
en totrinsprispolitik, da der i denne henseende stadig er udprægede restriktioner i det indre 
marked.

Ændringsforslag 15
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at forbedre og fremme adgangen 
til varemærkebeskyttelse og for at øge 
retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør 
proceduren for registrering af varemærker i 
medlemsstaterne være effektiv og 
gennemsigtig, ligesom den bør foretages 
efter regler svarende til dem, der gælder for 
EU-varemærker. For at opnå et konsekvent 
og afbalanceret varemærkesystem på både 
nationalt plan og EU-plan, bør alle 
medlemsstaternes centrale kontorer med 
ansvar for industriel ejendomsret derfor 
begrænse deres ex officio-kontrol af, 
hvorvidt en varemærkeansøgning kan 
registreres, til kun at undersøge, om der 

(34) For at forbedre og fremme adgangen 
til varemærkebeskyttelse og for at øge 
retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør 
proceduren for registrering af varemærker i 
medlemsstaterne være effektiv og 
gennemsigtig, ligesom den bør foretages 
efter regler svarende til dem, der gælder for 
EU-varemærker. For at opnå et konsekvent 
og afbalanceret varemærkesystem på både 
nationalt plan og EU-plan, bør alle 
medlemsstaternes centrale kontorer med 
ansvar for industriel ejendomsret derfor 
begrænse deres ex officio-kontrol af, 
hvorvidt en varemærkeansøgning kan 
registreres, til kun at undersøge, om der 
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foreligger en absolut grund til afslag. Dette 
bør imidlertid ikke berøre disse kontorers 
ret til efter anmodning fra ansøgerne at 
foretage søgning af eventuelle ældre 
rettigheder, når dette udelukkende er til 
information og uden at det berører eller 
har bindende virkning med hensyn til den 
efterfølgende registreringsprocedure, 
herunder indsigelse.

foreligger en absolut grund til afslag. Dette 
bør imidlertid ikke berøre disse kontorers 
ret til efter anmodning fra ansøgerne, eller 
hvis de finder det hensigtsmæssigt, at 
foretage søgning af eventuelle ældre 
rettigheder, når dette er til information og 
uden at det berører med hensyn til den 
efterfølgende registreringsprocedure, 
herunder indsigelse.

Or. pl

Ændringsforslag 16
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at forbedre og fremme adgangen 
til varemærkebeskyttelse og for at øge 
retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør 
proceduren for registrering af varemærker i 
medlemsstaterne være effektiv og 
gennemsigtig, ligesom den bør foretages 
efter regler svarende til dem, der gælder for 
EU-varemærker. For at opnå et konsekvent 
og afbalanceret varemærkesystem på både 
nationalt plan og EU-plan, bør alle 
medlemsstaternes centrale kontorer med 
ansvar for industriel ejendomsret derfor 
begrænse deres ex officio-kontrol af, 
hvorvidt en varemærkeansøgning kan 
registreres, til kun at undersøge, om der 
foreligger en absolut grund til afslag. Dette 
bør imidlertid ikke berøre disse kontorers 
ret til efter anmodning fra ansøgerne at 
foretage søgning af eventuelle ældre 
rettigheder, når dette udelukkende er til 
information og uden at det berører eller har 
bindende virkning med hensyn til den 
efterfølgende registreringsprocedure, 
herunder indsigelse.

(34) For at forbedre og fremme adgangen 
til varemærkebeskyttelse og for at øge 
retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør 
proceduren for registrering af varemærker i 
medlemsstaterne være effektiv og 
gennemsigtig, ligesom den bør foretages 
efter regler svarende til dem, der gælder for 
EU-varemærker. For at opnå et konsekvent 
og afbalanceret varemærkesystem på både 
nationalt plan og EU-plan, bør alle 
medlemsstaternes centrale kontorer med 
ansvar for industriel ejendomsret derfor 
begrænse deres ex officio-kontrol af, 
hvorvidt en varemærkeansøgning kan 
registreres, til kun at undersøge, om der 
foreligger en absolut grund til afslag. Dette 
bør imidlertid ikke berøre disse kontorers 
ret til ex officio eller efter anmodning at 
foretage søgning af eventuelle ældre 
rettigheder samt at stille meddelelser til 
rådighed for indehavere af ældre 
rettigheder, når dette udelukkende er til 
information og uden at det berører eller har 
bindende virkning med hensyn til den 
efterfølgende registreringsprocedure, 
herunder indsigelse.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter en præcisering samt en væsentlig ændring og bør læses 
sammen med artikel 41. Selv om ex officio-kontrollen af relative grunde bør afskaffes, ville 
det være rimeligt også at tillade kontorerne at foretage søgninger for ansøgerne og stille 
meddelelser til rådighed for indehavere af ældre rettigheder ex officio og ikke kun efter 
anmodning. Disse søgninger og meddelelser bør imidlertid udelukkende være til information 
og uden bindende virkning med hensyn til den efterfølgende registreringsprocedure.

Ændringsforslag 17
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gengives på en måde, der gør det muligt 
for de kompetente myndigheder og 
offentligheden at fastslå den nøjagtige 
genstand for den beskyttelse, der gives dets 
indehaver.

b) gengives på en måde, både i forbindelse 
med dets offentliggørelse og registrering,
der gør det muligt for de kompetente 
myndigheder og offentligheden at fastslå 
den nøjagtige genstand for den beskyttelse, 
der gives dets indehaver.

Or. es

Ændringsforslag 18
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tegnet er identisk med varemærket, og
anvendes for varer eller tjenesteydelser af 
samme art som dem, for hvilke varemærket 
er registreret, og når en sådan anvendelse 
påvirker eller vil kunne påvirke 
varemærkets evne til at garantere varernes 
eller tjenesteydelsernes oprindelse over for
forbrugerne

a) tegnet er identisk med varemærket, og
anvendes for varer eller tjenesteydelser af 
samme art som dem, for hvilke varemærket 
er registreret, og når en sådan anvendelse 
påvirker eller vil kunne påvirke 
varemærkets evne til at garantere varernes 
eller tjenesteydelsernes oprindelse over for
forbrugerne, idet denne sættes i stand til at 
adskille varen fra varer af anden 
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oprindelse uden risiko for forveksling

Or. en

Ændringsforslag 19
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Indehaveren af et registreret 
varemærke skal også have ret til at 
forhindre indførsel af varer i henhold til 
stk. 3, litra c), hvor kun afsenderen af 
varerne handler i erhvervsmæssigt 
øjemed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 20
Regina Bastos

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal også kunne forhindre indførsel af 
varer i henhold til stk. 3, litra c), hvor kun 
afsenderen af varerne handler i 
erhvervsmæssigt øjemed.

4. Indehaveren af et europæisk varemærke 
skal også have ret til at, med bistand fra 
de nationale myndigheder, at forhindre 
indførsel af varer i henhold til stk. 3, litra 
c), eller udbud af varer i henhold til stk. 3, 
litra b, hvor kun afsenderen, formidleren, 
agenten for eller leverandøren af
salgsmæssige onlineydelser handler i 
erhvervsmæssigt øjemed.

Or. pt

Ændringsforslag 21
Christian Engström
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indehaveren af et registreret 
varemærke skal ligeledes have ret til at 
forhindre tredjemand i inden for 
rammerne af en erhvervsaktvitet at bringe 
varer ind i toldområdet i en medlemsstat, 
hvor varemærket er registreret, uden at 
det overgår til fri omsætning dér, når 
sådanne varer, herunder emballage, 
kommer fra tredjelande og uden tilladelse 
er forsynet med et varemærke, der er 
identisk med det varemærke, der er 
registreret for sådanne varer, eller som i 
sine væsentligste aspekter ikke kan 
sondres fra dette varemærke.

udgår

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal ligeledes have ret til at forhindre 
tredjemand i inden for rammerne af en
erhvervsaktvitet at bringe varer ind i 
toldområdet i en medlemsstat, hvor 
varemærket er registreret, uden at det 
overgår til fri omsætning dér, når sådanne 
varer, herunder emballage, kommer fra 
tredjelande og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, der er identisk med det 
varemærke, der er registreret for sådanne 
varer, eller som i sine væsentligste aspekter 
ikke kan sondres fra dette varemærke.

5. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal ligeledes have ret til at forhindre 
tredjemand i inden for rammerne af en
erhvervsaktivitet at bringe varer ind i 
toldområdet i en medlemsstat, hvor 
varemærket er registreret, uden at det 
overgår til fri omsætning dér, når sådanne 
varer, herunder emballage, kommer fra 
tredjelande og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, der er identisk med det 
varemærke, der er gyldigt registreret for 
sådanne varer, eller som i sine væsentligste 
aspekter ikke kan sondres fra dette 
varemærke.

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse giver indehaverne større mulighed for at bekæmpe 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, og den vil derfor have en positiv indvirkning på 
folkesundheden ved at forhindre import af ulovlige lægemidler og stoffer, spiritus eller tobak. 
Endvidere får toldmyndighederne videre beføjelser til at beskytte industrielle 
ejendomsrettigheder og dermed fokusere på at forhindre falske varemærker i at komme på 
markedet i EU's toldområder. Den foreslåede ændring sigter udelukkende mod at tydeliggøre 
teksten.

Ændringsforslag 23
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal ligeledes have ret til at forhindre 
tredjemand i inden for rammerne af en 
erhvervsaktvitet at bringe varer ind i 
toldområdet i en medlemsstat, hvor 
varemærket er registreret, uden at det 
overgår til fri omsætning dér, når sådanne 
varer, herunder emballage, kommer fra 
tredjelande og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, der er identisk med det 
varemærke, der er registreret for sådanne 
varer, eller som i sine væsentligste 
aspekter ikke kan sondres fra dette 
varemærke.

5. Indehaveren af et registreret varemærke 
skal ligeledes have ret til at forhindre 
tredjemand i at bringe varer ind i 
toldområdet i en medlemsstat, hvis de 
krænker det pågældende registrerede 
varemærke, når sådanne varer, herunder 
emballage:

a) kommer fra tredjelande og uden 
tilladelse er forsynet med et varemærke, 
der er identisk med det varemærke, der er 
registreret for sådanne varer, eller som i 
sine væsentligste aspekter ikke kan 
sondres fra dette varemærke
b) og er beregnet til en erhvervsaktivitet, 
selv om de ikke overgår til fri omsætning 
på det pågældende område.
Når varer omhandlet i første afsnit 
indføres og transporteres på 
medlemsstatens toldområde efter 
transittoldordningen, og når disse varer er 
bestemt for et tredjeland, hvor mærket 
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ikke er registreret, påhviler det 
importøren at bevise, at de pågældende 
varer er bestemt for forbrugerne på dette 
tredjelands marked.

Or. fr

Begrundelse

Handelskanalerne for forfalskede produkter og smuglervarer har tendens til at ligne de 
lovlige internationale handelskanaler. Da det er ret nemt for visse kriminelle netværk at 
forfalske dokumenter med toldvæsenets visering, navnlig hvad angår oprindelse og 
bestemmelsesland, må IMCO påpege, at det er afgørende for beskyttelsen af det indre marked 
og af forbrugernes sundhed og sikkerhed at få kontrol med handelsstrømmene.

Ændringsforslag 24
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Ytringsfrihed

Intet i dette direktiv skal begrænse nogen 
personers, herunder juridiske personers, 
ret til at udtrykke sig offentligt gennem de 
midler eller via de medier, de ønsker, 
såfremt de ikke krænker de rettigheder, 
der er fastlagt i artikel 10.
Dette omfatter, men er ikke begrænset til, 
ytringer, der indeholder politiske eller 
sociale kommentarer, undervisning, 
videnskabelig forskning, journalistik, 
kunstnerisk udtryk, personlig 
kommunikation, kritik eller vurdering, 
sammenligninger af varer eller 
tjenesteydelser, karikaturer, parodi eller 
pastiche.

Or. en

Ændringsforslag 25
Pier Antonio Panzeri
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. EU-varemærket giver ikke 
indehaveren ret til at forbyde tredjemand 
at gøre brug af varemærket med gyldig 
grund i forbindelse med:
a) reklame eller salgsfremme, som sætter 
forbrugerne i stand til at sammenligne 
varer eller tjenesteydelser eller
b) identificering og parodiering, kritik 
eller kommentering af 
varemærkeindehaveren eller 
varemærkeindehaverens varer eller 
tjenesteydelser eller
c) enhver ikke-kommerciel anvendelse af 
et varemærke.

Or. en

Ændringsforslag 26
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De til varemærket knyttede rettigheder 
giver ikke indehaveren ret til at forbyde 
brugen af varemærket for varer, som af 
indehaveren selv eller med dennes 
samtykke er markedsført inden for 
Unionen under dette varemærke.

1. De til varemærket knyttede rettigheder 
giver ikke indehaveren ret til at forbyde 
brugen af varemærket for varer, som af 
indehaveren selv eller med dennes 
samtykke er markedsført under dette 
varemærke.

Or. de

Begrundelse

Den nuværende retlige situation foreskriver en begrænsning af konsumptionen af de 
rettigheder, der er knyttet til varemærket, til Den Europæiske Union. Ændringsforslaget 
sigter mod en "international" konsumption i de europæiske forbrugeres interesse i forhold til 
en totrinsprispolitik, da der i denne henseende stadig er udprægede restriktioner i det indre 
marked.
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Ændringsforslag 27
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontorerne skal begrænse deres ex officio-
kontrol af, om et varemærke er berettiget 
til registrering, til, hvorvidt de i artikel 4 
omhandlede absolutte hindringer for 
registrering er til stede.

Kontorerne skal begrænse deres ex officio-
kontrol af, om et varemærke er berettiget 
til registrering, til, hvorvidt de i artikel 4 
omhandlede absolutte hindringer for 
registrering er til stede. Denne 
bestemmelse berører ikke kontorernes ret 
til at gennemføre undersøgelser, hvis de 
finder det hensigtsmæssigt, eller efter 
anmodning fra ansøgerne.

Or. pl

Ændringsforslag 28
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontorerne skal begrænse deres ex officio-
kontrol af, om et varemærke er berettiget 
til registrering, til, hvorvidt de i artikel 4 
omhandlede absolutte hindringer for 
registrering er til stede.

Kontorerne skal begrænse deres ex officio-
kontrol af, om et varemærke er berettiget 
til registrering, til, hvorvidt de i artikel 4 
omhandlede absolutte hindringer for 
registrering er til stede. Denne 
bestemmelse berører ikke kontorernes 
mulighed for at foretage søgninger og 
stille meddelelser i forbindelse med ældre 
rettigheder til rådighed, når dette 
udelukkende er til information og 
forudsat, at disse søgninger og 
meddelelser ikke har bindende virkning 
med hensyn til den efterfølgende 
registreringsprocedure, herunder 
indsigelse.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter en præcisering samt en væsentlig ændring og bør læses 
sammen med betragtning 34. Selv om ex officio-kontrollen af relative grunde bør afskaffes, 
ville det være rimeligt også at tillade kontorerne at foretage søgninger for ansøgerne og stille 
meddelelser til rådighed for indehavere af ældre rettigheder ex officio og ikke kun efter 
anmodning. Disse søgninger og meddelelser bør imidlertid udelukkende være til information 
og uden virkning med hensyn til den efterfølgende registreringsprocedure.

Ændringsforslag 29
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden registrering af et varemærke kan 
en fysisk eller juridisk person og enhver 
sammenslutning eller organ, der 
repræsenterer fabrikanter, producenter, 
leverandører af tjenesteydelser, forhandlere 
eller forbrugere, over for kontoret skriftligt 
fremsætte bemærkninger, der forklarer, på 
hvilke af de grunde, der er nævnt i artikel 
4, varemærket ikke bør registreres ex 
officio. De pågældende bliver ikke herved 
part i registreringsproceduren over for 
kontoret.

1. Inden registrering af et varemærke kan 
en fysisk eller juridisk person og enhver 
sammenslutning eller organ, der 
repræsenterer fabrikanter, producenter, 
leverandører af tjenesteydelser, forhandlere 
eller forbrugere, over for kontoret skriftligt 
fremsætte bemærkninger, der forklarer, på 
hvilke af de grunde, der er nævnt i artikel 
4, varemærket ikke bør registreres ex 
officio.

Or. en

Ændringsforslag 30
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der er 
adgang til en effektiv og hurtig 
administrativ procedure ved deres kontorer 
for at gøre indsigelse mod registreringen af 
et varemærke af de grunde, der er fastsat i 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der er 
adgang til en effektiv og hurtig 
administrativ procedure ved deres kontorer 
for at gøre indsigelse mod registreringen af 
et varemærke.
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artikel 5.

Or. es

Ændringsforslag 31
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det skal fastsættes i den i stk. 1 
omhandlede administrative procedure, at 
mindst indehaveren af en ældre ret, som er 
omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, skal 
kunne indgive en indsigelse.

2. Det skal fastsættes i den i stk. 1 
omhandlede administrative procedure, at 
mindst indehaveren af en ældre ret, som er 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra i), og 
artikel 5, stk. 2 og 3, skal kunne indgive en 
indsigelse.

Or. es

Ændringsforslag 32
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indsigelse mod registrering af 
varemærket kan også indgives af enhver 
fysisk eller juridisk person samt enhver 
sammenslutning eller ethvert organ, som 
repræsenterer fabrikanter, producenter, 
leverandører af tjenesteydelser, 
forhandlere eller forbrugere i henhold til 
de i artikel 5 angivne begrundelser.

Or. en

Ændringsforslag 33
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1



PE519.750v01-00 16/17 AM\1004419DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne 
samarbejder med hinanden og med 
agenturet for at fremme konvergens 
mellem praksis og redskaber samt opnå 
sammenhængende resultater i 
behandlingen og registreringen af 
varemærker.

Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at 
udvikle samarbejdet mellem kontorerne og 
med agenturet for at fremme konvergens 
mellem praksis og redskaber samt opnå 
sammenhængende resultater i 
behandlingen og registreringen af 
varemærker.

Or. pl

Ændringsforslag 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne
samarbejder med hinanden og med 
agenturet for at fremme konvergens 
mellem praksis og redskaber samt opnå 
sammenhængende resultater i 
behandlingen og registreringen af 
varemærker.

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne
kan samarbejde med hinanden og med 
agenturet for at fremme konvergens 
mellem praksis og redskaber samt opnå 
sammenhængende resultater i 
behandlingen og registreringen af 
varemærker.

Or. en

Begrundelse

Uden at definere det specifikke omfang af et sådant samarbejde skønnes denne bestemmelse 
at være for bred set fra brugerne i en medlemsstats synspunkt. Ikke alle samarbejdsområder 
vil give samme fordele for alle medlemsstater. Som følge heraf skal deltagelse i projekter 
foreslået af kontoret skræddersys til de nationale myndigheders behov og behovene hos 
brugerne af deres systemer.

Ændringsforslag 35
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne 
samarbejder med agenturet inden for alle
andre områder af deres andre aktiviteter
end dem, der er omhandlet i artikel 52, som 
er relevante for beskyttelse af varemærker 
i Unionen.

Medlemsstaterne bestræber sig på at sikre, 
at kontorerne samarbejder med agenturet 
inden for de aktivitetsområder, som de 
finder relevante for beskyttelse af 
varemærker i Unionen, dog andre områder 
end dem, der er omhandlet i artikel 52.

Or. pl

Ændringsforslag 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne
samarbejder med agenturet inden for alle 
andre områder af deres andre aktiviteter 
end dem, der er omhandlet i artikel 52, som 
er relevante for beskyttelse af varemærker i 
Unionen.

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne
kan samarbejde med agenturet inden for 
alle andre områder af deres andre 
aktiviteter end dem, der er omhandlet i 
artikel 52, som er relevante for beskyttelse 
af varemærker i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Uden at definere det specifikke omfang af et sådant samarbejde skønnes denne bestemmelse 
at være for bred set fra brugerne i en medlemsstats synspunkt. Ikke alle samarbejdsområder 
vil give samme fordele for alle medlemsstater. Som følge heraf skal deltagelse i projekter 
foreslået af kontoret skræddersys til de nationale myndigheders behov og behovene hos 
brugerne af deres systemer.


