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Amendement 10
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Ter wille van de rechtszekerheid en ter 
verduidelijking moet uitdrukkelijk worden 
bepaald dat niet alleen in geval van 
overeenstemming maar ook ingeval een 
identiek teken voor identieke waren of 
diensten wordt gebruikt, aan een merk 
alleen bescherming moet worden verleend 
indien en voor zover de belangrijkste 
functie van het merk, namelijk het 
waarborgen van de commerciële herkomst 
van de waren of diensten, wordt aangetast.

(19) Ter wille van de rechtszekerheid en ter 
verduidelijking moet uitdrukkelijk worden 
bepaald dat niet alleen in geval van 
overeenstemming maar ook ingeval een 
identiek teken voor identieke waren of 
diensten wordt gebruikt, aan een merk 
alleen bescherming moet worden verleend 
indien en voor zover de belangrijkste 
functie van het merk wordt aangetast.

Or. en

Amendement 11
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De belangrijkste functie van een 
merk is de herkomst van het product aan 
de consument of eindgebruiker te 
waarborgen door hem of haar in staat te 
stellen om dit product zonder gevaar voor 
verwarring te onderscheiden van 
producten van andere herkomst;

Or. en

Amendement 12
Pier Antonio Panzeri
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Bij de vaststelling of de 
belangrijkste functie van een merk niet 
wordt aangetast dient deze bepaling te 
worden geïnterpreteerd in het licht van 
artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
artikel 10 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, zodat het 
fundamentele recht op vrijheid van 
meningsuiting wordt gewaarborgd.

Or. en

Amendement 13
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De aan het merk verbonden 
exclusieve rechten mogen er niet toe 
leiden dat de houder ervan het gebruik 
van tekens of aanduidingen kan verbieden 
die met een geldige reden worden gebruikt 
om consumenten in staat te stellen 
vergelijkingen te maken, hun mening 
kenbaar te maken, of wanneer geen 
sprake is van commercieel gebruik van 
het merk.

Or. en

Amendement 14
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het beginsel van het vrije verkeer van 
waren impliceert dat de houder van een 
merk het gebruik daarvan door een derde 
niet kan verbieden voor waren die in de 
Unie door hemzelf of met zijn 
toestemming onder het merk in de handel 
zijn gebracht, tenzij de houder gegronde 
redenen kan aanvoeren om zich tegen 
verdere verhandeling van de waren te 
verzetten.

(26) Het beginsel van het vrije verkeer van 
waren impliceert dat de houder van een 
merk het gebruik daarvan door een derde 
niet kan verbieden voor waren die door 
hemzelf of met zijn toestemming onder het 
merk in de handel zijn gebracht, tenzij de 
houder gegronde redenen kan aanvoeren 
om zich tegen verdere verhandeling van de 
waren te verzetten.

Or. de

Motivering

Op grond van het huidige juridische kader blijft de uitputting van het aan het merk verbonden 
recht beperkt tot de Europese Unie. Met dit amendement wordt gestreefd naar 
"internationale" uitputting in het belang van de Europese consument om tegenwicht te bieden 
aan een prijsbeleid met twee niveaus, aangezien de interne markt op dit gebied nog met altijd 
aanzienlijke beperkingen te kampen heeft.

Amendement 15
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Teneinde de toegang tot 
merkbescherming te verbeteren en te 
vereenvoudigen en de rechtszekerheid en 
juridische voorspelbaarheid te vergroten, 
moet de procedure voor de inschrijving van 
merken in de lidstaten doeltreffend en 
transparant zijn en soortgelijke regels 
volgen als die welke op Europese merken 
van toepassing zijn. Om te komen tot een 
consistent en evenwichtig merkenstelsel op 
nationaal niveau en op het niveau van de 
Unie, moeten de centrale diensten voor 

(34) Teneinde de toegang tot 
merkbescherming te verbeteren en te 
vereenvoudigen en de rechtszekerheid en 
juridische voorspelbaarheid te vergroten, 
moet de procedure voor de inschrijving van 
merken in de lidstaten doeltreffend en 
transparant zijn en soortgelijke regels 
volgen als die welke op Europese merken 
van toepassing zijn. Om te komen tot een 
consistent en evenwichtig merkenstelsel op 
nationaal niveau en op het niveau van de 
Unie, moeten de centrale diensten voor 
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intellectuele eigendom van de lidstaten hun 
ambtshalve onderzoek van de vraag of een 
aanvrage voor een merk voor inschrijving 
in aanmerking komt, derhalve beperken tot 
de absolute weigeringsgronden. Dit mag 
echter niet afdoen aan het recht van deze 
diensten om op verzoek van aanvragers 
louter op informatieve basis recherche naar 
oudere merken te verrichten, zonder dat dit 
afbreuk doet aan of een verbindend effect 
heeft voor het verdere verloop van de 
inschrijvingsprocedure, met inbegrip van 
latere oppositieprocedures.

intellectuele eigendom van de lidstaten hun 
ambtshalve onderzoek van de vraag of een 
aanvrage voor een merk voor inschrijving 
in aanmerking komt, derhalve beperken tot 
de absolute weigeringsgronden. Dit mag 
echter niet afdoen aan het recht van deze 
diensten om op verzoek van aanvragers, of 
wanneer zij dit passend achten, op 
informatieve basis recherche naar oudere 
merken te verrichten, zonder dat dit 
afbreuk doet aan het verdere verloop van 
de inschrijvingsprocedure, met inbegrip 
van latere oppositieprocedures.

Or. pl

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Teneinde de toegang tot 
merkbescherming te verbeteren en te 
vereenvoudigen en de rechtszekerheid en 
juridische voorspelbaarheid te vergroten, 
moet de procedure voor de inschrijving van 
merken in de lidstaten doeltreffend en 
transparant zijn en soortgelijke regels 
volgen als die welke op Europese merken 
van toepassing zijn. Om te komen tot een 
consistent en evenwichtig merkenstelsel op 
nationaal niveau en op het niveau van de 
Unie, moeten de centrale diensten voor 
intellectuele eigendom van de lidstaten hun 
ambtshalve onderzoek van de vraag of een 
aanvrage voor een merk voor inschrijving 
in aanmerking komt, derhalve beperken tot 
de absolute weigeringsgronden. Dit mag 
echter niet afdoen aan het recht van deze 
diensten om op verzoek van aanvragers 
louter op informatieve basis recherche
naar oudere merken te verrichten, zonder 
dat dit afbreuk doet aan of een verbindend 

(34) Teneinde de toegang tot 
merkbescherming te verbeteren en te 
vereenvoudigen en de rechtszekerheid en 
juridische voorspelbaarheid te vergroten, 
moet de procedure voor de inschrijving van 
merken in de lidstaten doeltreffend en 
transparant zijn en soortgelijke regels 
volgen als die welke op Europese merken 
van toepassing zijn. Om te komen tot een 
consistent en evenwichtig merkenstelsel op 
nationaal niveau en op het niveau van de 
Unie, moeten de centrale diensten voor 
intellectuele eigendom van de lidstaten hun 
ambtshalve onderzoek van de vraag of een 
aanvrage voor een merk voor inschrijving 
in aanmerking komt, derhalve beperken tot 
de absolute weigeringsgronden. Dit mag 
echter niet afdoen aan het recht van deze 
diensten om ambsthalve of op verzoek 
louter op informatieve basis onderzoek
naar oudere merken te verrichten of 
kennisgevingen te sturen aan houders van 
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effect heeft voor het verdere verloop van 
de inschrijvingsprocedure, met inbegrip 
van latere oppositieprocedures.

oudere merken, zonder dat dit afbreuk doet 
aan of een verbindend effect heeft voor het 
verdere verloop van de 
inschrijvingsprocedure, met inbegrip van 
latere oppositieprocedures.

Or. en

Motivering

Dit voorstel bevat een verduidelijking alsmede een belangrijke wijziging en moet samen met 
artikel 41 worden gelezen. Hoewel het ambtshalve onderzoek op relatieve gronden moet 
worden afgeschaft, is het redelijk om diensten toe te aanvragers onderzoek aan te bieden en 
houders van vroegere rechten kennisgevingen te sturen, ook ambtshalve en niet alleen op 
verzoek. Deze onderzoeksopdrachten en kennisgevingen moeten echter louter informatief zijn 
en geen bindende effecten hebben op het registratieproces.

Amendement 17
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kunnen worden weergegeven op een 
wijze die de bevoegde autoriteiten en het 
publiek in staat stelt het precieze voorwerp 
van de aan de houder ervan verleende 
bescherming vast te stellen.

b) zowel bij publicatie als bij inschrijving 
in het register kunnen worden 
weergegeven op een wijze die de bevoegde 
autoriteiten en het publiek in staat stelt het 
precieze voorwerp van de aan de houder 
ervan verleende bescherming vast te 
stellen.

Or. es

Amendement 18
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en a) wanneer dat gelijk is aan het merk en 
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gebruikt wordt voor dezelfde waren of 
diensten als die waarvoor het merk 
ingeschreven is en gebruik ervan de functie 
van het merk die erin bestaat voor 
consumenten de herkomst van de waren of 
diensten te waarborgen, aantast of kan 
aantasten;

gebruikt wordt voor dezelfde waren of 
diensten als die waarvoor het merk 
ingeschreven is en gebruik ervan de functie 
van het merk die erin bestaat voor 
consumenten de herkomst van de waren of 
diensten te waarborgen door hem of haar 
in staat te stellen om dit product zonder 
gevaar voor verwarring te onderscheiden 
van producten van andere herkomst, 
aantast of kan aantasten;

Or. en

Amendement 19
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een ingeschreven merk 
heeft ook het recht de invoer van waren 
ingevolge lid 3, onder c), te verbieden 
wanneer alleen de afzender van de waren 
met commercieel oogmerk handelt.

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Regina Bastos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een ingeschreven merk 
heeft ook het recht de invoer van waren 
ingevolge lid 3, onder c), te verbieden 
wanneer alleen de afzender van de waren 
met commercieel oogmerk handelt.

4. De houder van een Europees merk heeft 
ook het recht om met behulp van de 
nationale autoriteiten de invoer van waren 
ingevolge lid 3, onder c) en het aanbieden 
van waren ingevolge lid 3, onder b) te 
verbieden wanneer de afzender, 
tussenhandelaar, agent of dienstverlener 
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voor de onlineverkoop van de waren met 
commercieel oogmerk handelt.

Or. pt

Amendement 21
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied 
van de lidstaat waar het merk is 
ingeschreven zonder dat deze daar in de 
vrije handel worden gebracht, wanneer 
deze waren, met inbegrip van verpakking, 
uit derde landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat gelijk is 
aan het voor deze waren ingeschreven 
merk of in zijn belangrijkste onderdelen 
niet van dat merk kan worden 
onderscheiden.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied van 
de lidstaat waar het merk is ingeschreven 
zonder dat deze daar in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren, met 
inbegrip van verpakking, uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat gelijk is aan het voor deze 

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied van 
de lidstaat waar het merk is ingeschreven 
zonder dat deze daar in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren, met 
inbegrip van verpakking, uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat gelijk is aan het voor deze 
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waren ingeschreven merk of in zijn 
belangrijkste onderdelen niet van dat merk 
kan worden onderscheiden.

waren rechtsgeldig ingeschreven merk of 
in zijn belangrijkste onderdelen niet van 
dat merk kan worden onderscheiden.

Or. en

Motivering

Deze bepaling biedt houders meer mogelijkheden om namaak en piraterij te bestrijden en 
komt tevens de volksgezondheid ten goede doordat de invoer van illegale medicijnen, 
gedistilleerde dranken of tabak wordt verhinderd. Voorts krijgen douanebeambten bredere 
bevoegdheden met betrekking tot de bescherming van industriële eigendomsrechten en 
kunnen zij beter verhinderen dat vervalste merken in het douanegebied van de EU worden 
ingevoerd. Doel van de voorgestelde wijziging is enkel verduidelijking van de tekst.

Amendement 23
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied van 
de lidstaat waar het merk is ingeschreven 
zonder dat deze daar in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren, 
met inbegrip van verpakking, uit derde 
landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat gelijk is 
aan het voor deze waren ingeschreven 
merk of in zijn belangrijkste onderdelen 
niet van dat merk kan worden 
onderscheiden.

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren die 
inbreuk maken op dit recht binnen te 
brengen in het douanegebied van de 
lidstaat waar het merk is ingeschreven 
wanneer deze waren, met inbegrip van 
verpakking:

a) uit derde landen afkomstig zijn en 
zonder toestemming een merk dragen dat 
gelijk is aan het voor deze waren 
ingeschreven merk of in zijn belangrijkste 
onderdelen niet van dat merk kan worden 
onderscheiden.
b) en wanneer ze bestemd zijn voor 
commerciële doeleinden zonder dat ze in 
dat gebied in de vrije handel worden 
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gebracht.
Indien de in de eerste alinea bedoelde 
waren in het kader van de regelingen voor 
douanevervoer binnenkomen in het 
douanegebied van de lidstaat en daar 
circuleren, en indien deze waren voor een 
derde land bestemd zijn alwaar het merk
niet geregistreerd is, is het aan de 
importeur te bewijzen dat de waren in 
kwestie daadwerkelijk bestemd zijn voor 
consumenten in dit derde land.

Or. fr

Motivering

Bij de handel in namaakproducten en smokkelwaar worden dikwijls de legale internationale 
handelskanalen gevolgd. Aangezien vervalsing van de voor de douane bestemde documenten, 
in het bijzonder documenten inzake de herkomst en bestemming van waren, voor bepaalde 
criminele netwerken relatief gemakkelijk is, moet de Commissie IMCO eraan herinneren dat 
de controle over de handelsstromen van wezenlijk belang is ter bescherming van de interne 
markt en consumentenrechten, en de gezondheid en veiligheid van de consument.

Amendement 24
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Vrijheid van meningsuiting

De bepalingen in deze richtlijn doen geen 
afbreuk aan het recht van alle personen, 
inclusief rechtspersonen, om op de 
manier of via de media van hun keuze 
publiekelijk hun mening te uiten, mits de 
in artikel 10 toegekende rechten daardoor 
niet worden geschonden.
Dit omvat onder meer uitingen gericht op 
deelname aan het politieke of 
maatschappelijke debat, onderwijs, 
wetenschappelijk onderzoek, 
journalistiek, artistieke uitingen, 
persoonlijke communicatie, kritiek of 
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recensie, het vergelijken van producten of 
diensten, de karikatuur, parodie of 
persiflage.

Or. en

Amendement 25
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het aan het merk verbonden recht 
staat de houder niet toe een derde te 
verbieden om het merk met een geldige 
reden te gebruiken in verband met de 
volgende doeleinden:
a) reclame of promotie die consumenten 
in staat stelt goederen of diensten te 
vergelijken; of
b) het kenbaar maken en het parodiëren, 
bekritiseren of becommentariëren van de 
houder van het merk of van de goederen 
of diensten van de houder van het merk; 
of
c) elk niet-commercieel gebruik van een 
merk.

Or. en

Amendement 26
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het aan het merk verbonden recht staat 
de houder niet toe het gebruik daarvan te 
verbieden voor waren die onder dit merk 

1. Het aan het merk verbonden recht staat 
de houder niet toe het gebruik daarvan te 
verbieden voor waren die onder dit merk 
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door de houder of met zijn toestemming in 
de Unie in de handel zijn gebracht.

door de houder of met zijn toestemming in 
de handel zijn gebracht.

Or. de

Motivering

Op grond van het huidige juridische kader blijft de uitputting van het aan het merk verbonden 
recht beperkt tot de Europese Unie. Met dit amendement wordt gestreefd naar 
"internationale" uitputting in het belang van de Europese consument om tegenwicht te bieden 
aan een prijsbeleid met twee niveaus, aangezien de interne markt op dit gebied nog met altijd 
aanzienlijke beperkingen te kampen heeft.

Amendement 27
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De diensten beperken hun ambtshalve 
onderzoek tot de vraag of de aanvrage om 
inschrijving van een merk voor 
inschrijving in aanmerking komt op basis 
van de afwezigheid van absolute 
weigeringsgronden als bedoeld in artikel 4.

De diensten beperken hun ambtshalve 
onderzoek tot de vraag of de aanvrage om 
inschrijving van een merk voor 
inschrijving in aanmerking komt op basis 
van de afwezigheid van absolute 
weigeringsgronden als bedoeld in artikel 4. 
Deze bepaling is van toepassing zonder 
afbreuk te doen aan het recht van deze 
diensten om onderzoek te verrichten 
indien zij dit noodzakelijk achten of op 
verzoek van aanvragers.

Or. pl

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De diensten beperken hun ambtshalve 
onderzoek tot de vraag of de aanvrage om 
inschrijving van een merk voor 

De diensten beperken hun ambtshalve 
onderzoek tot de vraag of de aanvrage om 
inschrijving van een merk voor 
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inschrijving in aanmerking komt op basis 
van de afwezigheid van absolute 
weigeringsgronden als bedoeld in artikel 4.

inschrijving in aanmerking komt op basis 
van de afwezigheid van absolute 
weigeringsgronden als bedoeld in artikel 4. 
Deze bepaling laat de mogelijkheid van 
diensten onverlet om louter op 
informatieve basis onderzoek naar oudere 
merken te verrichten of kennisgevingen te 
sturen naar houders van oudere merken, 
mits dit onderzoek geen bindend effect 
heeft voor het verdere verloop van de 
inschrijvingsprocedure, met inbegrip van 
daaropvolgende oppositieprocedures.

Or. en

Motivering

Dit voorstel bevat een verduidelijking alsmede een belangrijke wijziging en moet samen met 
overweging 34 worden gelezen. Hoewel het ambtshalve onderzoek op relatieve gronden moet 
worden afgeschaft, is het redelijk om diensten toe te aanvragers onderzoek aan te bieden en 
houders van vroegere rechten kennisgevingen te sturen, ook ambtshalve en niet alleen op 
verzoek. Deze onderzoeksopdrachten en kennisgevingen moeten echter louter informatief zijn 
en niet van invloed op het registratieproces.

Amendement 29
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon 
alsmede groepering of instantie die 
fabrikanten, producenten, dienstverrichters, 
handelaren of consumenten 
vertegenwoordigt, kan voor de inschrijving 
van een merk bij de dienst schriftelijke 
opmerkingen indienen met vermelding van 
de gronden overeenkomstig artikel 4 op 
basis waarvan de inschrijving van het merk 
ambtshalve moet worden geweigerd. Zij 
zijn geen partij in de procedure voor de 
dienst.

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon 
alsmede groepering of instantie die 
fabrikanten, producenten, dienstverrichters, 
handelaren of consumenten 
vertegenwoordigt, kan voor de inschrijving 
van een merk bij de dienst schriftelijke 
opmerkingen indienen met vermelding van 
de gronden overeenkomstig artikel 4 op 
basis waarvan de inschrijving van het merk 
ambtshalve moet worden geweigerd.

Or. en
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Amendement 30
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voeren een doeltreffende en 
snelle administratieve procedure in om bij 
hun diensten oppositie in te stellen tegen de 
inschrijving van een aanvraag op de in 
artikel 5 bedoelde gronden.

1. De lidstaten voeren een doeltreffende en 
snelle administratieve procedure in om bij 
hun diensten oppositie in te stellen tegen de 
inschrijving van een aanvraag.

Or. es

Amendement 31
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
administratieve procedure kan ten minste 
de houder van ouder recht als bedoeld in 
artikel 5, leden 2 en 3, oppositie instellen.

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
administratieve procedure kan ten minste 
de houder van ouder recht als bedoeld in 
punt i) van artikel 4, lid 1, en artikel 5, 
leden 2 en 3, oppositie instellen.

Or. es

Amendement 32
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een oppositiebezwaarschrift tegen 
inschrijving van een merk kan tevens om 
de in artikel 5 vermelde redenen worden 
ingediend door iedere natuurlijke of 
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rechtspersoon alsmede groepering of 
instantie die fabrikanten, producenten, 
dienstverrichters, handelaren of 
consumenten vertegenwoordigt.

Or. en

Amendement 33
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten 
onderling en met het Agentschap 
samenwerken om convergentie van 
praktijken en instrumenten te bevorderen 
en om samenhangende resultaten te 
bereiken in het onderzoek en de 
inschrijving van merken.

De lidstaten dienen maatregelen te nemen 
met het oog op de ontwikkeling van 
samenwerking tussen de diensten 
onderling en met het Agentschap om 
convergentie van praktijken en 
instrumenten te bevorderen en om 
samenhangende resultaten te bereiken in 
het onderzoek en de inschrijving van 
merken.

Or. pl

Amendement 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten 
onderling en met het Agentschap 
samenwerken om convergentie van 
praktijken en instrumenten te bevorderen 
en om samenhangende resultaten te 
bereiken in het onderzoek en de 
inschrijving van merken.

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten 
onderling en met het Agentschap kunnen 
samenwerken om convergentie van 
praktijken en instrumenten te bevorderen 
en om samenhangende resultaten te 
bereiken in het onderzoek en de 
inschrijving van merken.

Or. en
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Motivering

Vanuit het oogpunt van een gebruiker in een lidstaat lijkt deze bepaling zonder nadere 
aanduiding van het concrete kader van de samenwerking te vaag. Niet alle 
samenwerkingsgebieden zijn voor alle lidstaten in gelijke mate voordelig. Daarom moet 
deelname aan de door het Bureau voorgestelde projecten zijn toegesneden op de behoeften 
van nationale instanties en van de gebruikers van hun stelsels.

Amendement 35
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten 
met het Agentschap samenwerken op alle 
andere gebieden dan die van artikel 52 
waarop zij activiteiten ontwikkelen die van 
belang zijn voor de bescherming van 
merken in de Unie.

De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de diensten met het 
Agentschap samenwerken op de
werkgebieden die zij van belang achten 
voor de bescherming van merken in de 
Unie, maar die niet dezelfde zijn als de in
artikel 52 genoemde gebieden.

Or. pl

Amendement 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten 
met het Agentschap samenwerken op alle 
andere gebieden dan die van artikel 52 
waarop zij activiteiten ontwikkelen die van 
belang zijn voor de bescherming van 
merken in de Unie.

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten 
met het Agentschap kunnen samenwerken 
op alle andere gebieden dan die van artikel 
52 waarop zij activiteiten ontwikkelen die 
van belang zijn voor de bescherming van 
merken in de Unie.

Or. en

Motivering

Vanuit het oogpunt van een gebruiker in een lidstaat lijkt deze bepaling zonder nadere 
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aanduiding van het concrete kader van de samenwerking te vaag. Niet alle 
samenwerkingsgebieden zijn voor alle lidstaten in gelijke mate voordelig. Daarom moet 
deelname aan de door het Bureau voorgestelde projecten zijn toegesneden op de behoeften 
van nationale instanties en van de gebruikers van hun stelsels.


