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Poprawka 10
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia pewności i 
jasności prawa należy doprecyzować, że 
nie tylko w przypadku podobieństwa, ale 
także w przypadku identycznego 
oznaczenia używanego w odniesieniu do 
identycznych towarów i usług ochrony 
należy udzielić znakowi towarowemu tylko 
wówczas, gdy – oraz w zakresie, w jakim –
zagrożona jest główna funkcja znaku 
towarowego, a mianowicie 
gwarantowanie pochodzenia handlowego 
towarów lub usług.

(19) W celu zapewnienia pewności i 
jasności prawa należy doprecyzować, że 
nie tylko w przypadku podobieństwa, ale 
także w przypadku identycznego 
oznaczenia używanego w odniesieniu do 
identycznych towarów i usług ochrony 
należy udzielić znakowi towarowemu tylko 
wówczas, gdy – oraz w zakresie, w jakim –
zagrożona jest główna funkcja znaku 
towarowego.

Or. en

Poprawka 11
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Główną funkcją znaku towarowego 
jest zagwarantowanie konsumentom lub 
użytkownikom końcowym pochodzenia 
produktu poprzez umożliwienie im 
odróżnienia tego produktu, bez 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w 
błąd, od produktów mających inne 
pochodzenie;

Or. en
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Poprawka 12
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Przy ustalaniu, czy główna funkcja 
znaku towarowego jest zagrożona, należy 
interpretować niniejszy przepis w świetle 
art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz art. 10 europejskiej 
konwencji praw człowieka w celu 
zagwarantowania podstawowego prawa 
do wolności wypowiedzi.

Or. en

Poprawka 13
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Wyłączne prawa przyznane przez 
znak towarowy nie powinny upoważniać 
właściciela do zakazywania używania 
oznaczeń lub określeń, które są używane z 
uzasadnionej przyczyny w celu 
umożliwienia konsumentom dokonywania 
porównań czy wyrażania opinii lub gdy 
znak nie jest wykorzystywany do celów 
komercyjnych.

Or. en

Poprawka 14
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Z zasady swobodnego przepływu 
towarów wynika, że właścicielowi znaku 
towarowego nie może przysługiwać prawo 
zakazywania używania tego znaku przez 
osobę trzecią w odniesieniu do towarów, 
które zostały wprowadzone do obrotu w 
Unii pod tym znakiem towarowym, przez 
niego lub za jego zgodą, chyba że 
właściciel ma uzasadnione powody, aby 
sprzeciwić się dalszemu obrotowi tymi 
towarami.

(26) Z zasady swobodnego przepływu 
towarów wynika, że właścicielowi znaku 
towarowego nie może przysługiwać prawo 
zakazywania używania tego znaku przez 
osobę trzecią w odniesieniu do towarów, 
które zostały wprowadzone do obrotu pod 
tym znakiem towarowym, przez niego lub 
za jego zgodą, chyba że właściciel ma 
uzasadnione powody, aby sprzeciwić się 
dalszemu obrotowi tymi towarami.

Or. de

Uzasadnienie

Obecna sytuacja prawna przewiduje ograniczenie wyczerpania praw przyznanych przez znak 
towarowy do obszaru Unii Europejskiej. Poprawka ma na celu doprowadzenie do 
„międzynarodowego” wyczerpania w interesie europejskich konsumentów, wbrew 
dwustopniowej polityce cenowej, ponieważ w tym zakresie występują jeszcze poważne 
ograniczenia rynku wewnętrznego.

Poprawka 15
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu usprawnienia i ułatwienia 
dostępu do ochrony znaków towarowych 
oraz zwiększenia pewności i 
przewidywalności prawa procedura 
rejestracji znaków towarowych w 
państwach członkowskich powinna być 
wydajna i przejrzysta oraz powinna 
przebiegać w oparciu o przepisy podobne 
do tych, które mają zastosowanie do 
europejskich znaków towarowych. W celu 
osiągnięcia spójnego i zrównoważonego 
systemu znaków towarowych zarówno na 
poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii 

(34) W celu usprawnienia i ułatwienia 
dostępu do ochrony znaków towarowych 
oraz zwiększenia pewności i 
przewidywalności prawa procedura 
rejestracji znaków towarowych w 
państwach członkowskich powinna być 
wydajna i przejrzysta oraz powinna 
przebiegać w oparciu o przepisy podobne 
do tych, które mają zastosowanie do 
europejskich znaków towarowych. W celu 
osiągnięcia spójnego i zrównoważonego 
systemu znaków towarowych zarówno na 
poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii 
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wszystkie centralne urzędy zajmujące się 
ochroną własności przemysłowej powinny 
zatem ograniczyć przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
wyłącznie do braku bezwzględnych 
podstaw odmowy. Nie powinno to jednak 
naruszać prawa tych urzędów do 
przeprowadzania, na wniosek 
zgłaszającego, poszukiwań wcześniejszych 
praw w celach czysto informacyjnych oraz 
bez uszczerbku lub wiążących skutków dla 
późniejszego procesu rejestracyjnego, w 
tym późniejszych postępowań w sprawie 
sprzeciwu.

wszystkie centralne urzędy zajmujące się 
ochroną własności przemysłowej powinny 
zatem ograniczyć przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
wyłącznie do braku bezwzględnych 
podstaw odmowy. Nie powinno to jednak 
naruszać prawa tych urzędów do 
przeprowadzania, na wniosek 
zgłaszającego lub jeśli uznają to za 
stosowne, poszukiwań wcześniejszych 
praw w celach informacyjnych oraz bez 
uszczerbku dla późniejszego procesu 
rejestracyjnego, w tym późniejszych 
postępowań w sprawie sprzeciwu.

Or. pl

Poprawka 16
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu usprawnienia i ułatwienia 
dostępu do ochrony znaków towarowych 
oraz zwiększenia pewności i 
przewidywalności prawa procedura 
rejestracji znaków towarowych w 
państwach członkowskich powinna być 
wydajna i przejrzysta oraz powinna 
przebiegać w oparciu o przepisy podobne 
do tych, które mają zastosowanie do 
europejskich znaków towarowych. W celu 
osiągnięcia spójnego i zrównoważonego 
systemu znaków towarowych zarówno na 
poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii 
wszystkie centralne urzędy zajmujące się 
ochroną własności przemysłowej powinny 
zatem ograniczyć przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
wyłącznie do braku bezwzględnych 
podstaw odmowy. Nie powinno to jednak 

(34) W celu usprawnienia i ułatwienia 
dostępu do ochrony znaków towarowych 
oraz zwiększenia pewności i 
przewidywalności prawa procedura 
rejestracji znaków towarowych w 
państwach członkowskich powinna być 
wydajna i przejrzysta oraz powinna 
przebiegać w oparciu o przepisy podobne 
do tych, które mają zastosowanie do 
europejskich znaków towarowych. W celu 
osiągnięcia spójnego i zrównoważonego 
systemu znaków towarowych zarówno na 
poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii 
wszystkie centralne urzędy zajmujące się 
ochroną własności przemysłowej powinny 
zatem ograniczyć przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
wyłącznie do braku bezwzględnych 
podstaw odmowy. Nie powinno to jednak 
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naruszać prawa tych urzędów do 
przeprowadzania, na wniosek
zgłaszającego, poszukiwań wcześniejszych 
praw w celach czysto informacyjnych oraz 
bez uszczerbku lub wiążących skutków dla 
późniejszego procesu rejestracyjnego, w 
tym późniejszych postępowań w sprawie 
sprzeciwu.

naruszać prawa tych urzędów do 
przeprowadzania, z urzędu lub na wniosek, 
poszukiwań wcześniejszych praw, a także 
dostarczania właścicielom wcześniejszych 
praw powiadomień w celach czysto 
informacyjnych oraz bez uszczerbku lub 
wiążących skutków dla późniejszego 
procesu rejestracyjnego, w tym 
późniejszych postępowań w sprawie 
sprzeciwu.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ta obejmuje zarówno wyjaśnienie, jak i istotną zmianę i powinna być 
rozpatrywana łącznie z art. 41. Chociaż wszczynane z urzędu badanie względnych podstaw 
powinno zostać zniesione, rozsądne byłoby umożliwienie urzędom prowadzenia poszukiwań 
na rzecz zgłaszających oraz dostarczania właścicielom wcześniejszych praw powiadomień 
również z urzędu, a nie tylko na wniosek. Te poszukiwania i powiadomienia powinny mieć 
jednak wyłącznie informacyjny charakter i pozostawać bez wiążącego wpływu na proces 
rejestracyjny.

Poprawka 17
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawienie ich w sposób 
umożliwiający właściwym organom i 
opinii publicznej ustalenie dokładnego 
przedmiotu ochrony udzielonej jego 
właścicielowi.

b) przedstawienie ich w sposób 
umożliwiający właściwym organom i 
opinii publicznej ustalenie dokładnego 
przedmiotu ochrony udzielonej jego 
właścicielowi zarówno w zakresie ich 
publikacji, jak i wpisu do rejestru.

Or. es

Poprawka 18
Pier Antonio Panzeri
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oznaczenie jest identyczne ze znakiem 
towarowym i jest używane dla towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których 
znak towarowy jest zarejestrowany, a takie 
używanie wpływa lub może wpływać na 
funkcję znaku towarowego jako 
instrumentu gwarantującego konsumentom 
pochodzenie towarów lub usług;

a) oznaczenie jest identyczne ze znakiem 
towarowym i jest używane dla towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których 
znak towarowy jest zarejestrowany, a takie 
używanie wpływa lub może wpływać na 
funkcję znaku towarowego jako 
instrumentu gwarantującego konsumentom 
pochodzenie towarów lub usług poprzez 
umożliwienie im odróżnienia tego 
produktu, bez prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd, od produktów 
mających inne pochodzenie;

Or. en

Poprawka 19
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właścicielowi zarejestrowanego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
uniemożliwiania przywozu towarów na 
podstawie ust. 3 lit. c), w przypadku gdy w 
celach handlowych działa wyłącznie 
nadawca towarów.

skreślony

Or. en

Poprawka 20
Regina Bastos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właścicielowi zarejestrowanego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
uniemożliwiania przywozu towarów na 
podstawie ust. 3 lit. c), w przypadku gdy w 
celach handlowych działa wyłącznie 
nadawca towarów.

4. Właściciel europejskiego znaku
towarowego ma zarazem prawo 
uniemożliwiania, z pomocą władz 
krajowych, przywozu towarów
wymienionych w ust. 3 lit. c) lub 
udostępniania produktów uwzględnionych 
w ust. 3 lit. b), w przypadku gdy nadawca, 
pośrednik, osoba przez niego 
upoważniona lub podmiot świadczący 
usługi sprzedaży towarów online 
podejmuje te działania w celach 
handlowych.

Or. pt

Poprawka 21
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właścicielowi zarejestrowanego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
uniemożliwienia wszystkim osobom 
trzecim wprowadzenia towarów – w
kontekście działalności handlowej – na 
obszar celny państwa członkowskiego, w 
którym zarejestrowany jest znak 
towarowy, bez dopuszczenia ich do 
swobodnego obrotu na tym obszarze, w 
przypadku gdy towary te, w tym 
opakowania, pochodzą z państw trzecich i 
opatrzone są – bez zgody – znakiem 
towarowym, który jest identyczny ze 
znakiem towarowym zarejestrowanym w 
odniesieniu do tych towarów, lub którego 
nie można odróżnić – pod względem jego 
istotnych elementów – od tego znaku 
towarowego.

skreślony

Or. en
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Poprawka 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właścicielowi zarejestrowanego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
uniemożliwienia wszystkim osobom 
trzecim wprowadzenia towarów – w 
kontekście działalności handlowej – na 
obszar celny państwa członkowskiego, w 
którym zarejestrowany jest znak towarowy, 
bez dopuszczenia ich do swobodnego 
obrotu na tym obszarze, w przypadku gdy 
towary te, w tym opakowania, pochodzą z 
państw trzecich i opatrzone są – bez zgody 
– znakiem towarowym, który jest 
identyczny ze znakiem towarowym 
zarejestrowanym w odniesieniu do tych 
towarów, lub którego nie można odróżnić –
pod względem jego istotnych elementów –
od tego znaku towarowego.

5. Właścicielowi zarejestrowanego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
uniemożliwienia wszystkim osobom 
trzecim wprowadzenia towarów – w 
kontekście działalności handlowej – na 
obszar celny państwa członkowskiego, w 
którym zarejestrowany jest znak towarowy, 
bez dopuszczenia ich do swobodnego 
obrotu na tym obszarze, w przypadku gdy 
towary te, w tym opakowania, pochodzą z 
państw trzecich i opatrzone są – bez zgody 
– znakiem towarowym, który jest 
identyczny ze znakiem towarowym 
skutecznie zarejestrowanym w odniesieniu 
do tych towarów, lub którego nie można 
odróżnić – pod względem jego istotnych 
elementów – od tego znaku towarowego.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten daje właścicielom szersze możliwości do walki z podrabianiem i piractwem,
dlatego też ma pozytywny wpływ na zdrowie publiczne poprzez uniemożliwienie przywozu 
nielegalnych leków, napojów spirytusowych czy tytoniu. Ponadto organy celne będą miały 
szersze uprawnienia do ochrony praw własności przemysłowej, a tym samym będą mogły 
skupić się na zapobieganiu obrotowi podrobionymi znakami towarowymi od momentu 
dostania się ich do obszaru celnego UE. Celem proponowanej zmiany jest jedynie 
doprecyzowanie tekstu.

Poprawka 23
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właścicielowi zarejestrowanego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
uniemożliwienia wszystkim osobom 
trzecim wprowadzenia towarów – w 
kontekście działalności handlowej – na 
obszar celny państwa członkowskiego, w 
którym zarejestrowany jest znak towarowy, 
bez dopuszczenia ich do swobodnego 
obrotu na tym obszarze, w przypadku gdy 
towary te, w tym opakowania, pochodzą z 
państw trzecich i opatrzone są – bez zgody 
– znakiem towarowym, który jest 
identyczny ze znakiem towarowym 
zarejestrowanym w odniesieniu do tych 
towarów, lub którego nie można odróżnić –
pod względem jego istotnych elementów –
od tego znaku towarowego.

5. Właścicielowi zarejestrowanego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
uniemożliwienia wszystkim osobom 
trzecim wprowadzenia na obszar celny 
państwa członkowskiego towarów 
naruszających ten zarejestrowany znak 
towarowy, w przypadku gdy towary te, w 
tym opakowania:

a) pochodzą z państw trzecich i opatrzone 
są – bez zgody – znakiem towarowym, 
który jest identyczny ze znakiem 
towarowym zarejestrowanym w 
odniesieniu do tych towarów, lub którego 
nie można odróżnić – pod względem jego 
istotnych elementów – od tego znaku 
towarowego;
b) i są przeznaczone do obrotu
handlowego nawet bez dopuszczenia ich 
do swobodnego obrotu na tym obszarze.

Jeżeli towary wymienione w akapicie 
pierwszym są wprowadzane i dopuszczane 
do obrotu na obszarze celnym państwa 
członkowskiego w trybie procedury 
tranzytowej i jeżeli towary te są 
przeznaczone dla państw trzecich, w 
których ich znak towarowy nie jest 
zarejestrowany, wówczas importer 
zobowiązany jest udowodnić, że towary te 
faktycznie przeznaczone są dla 
konsumentów rynku w danym państwie
trzecim.

Or. fr
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Uzasadnienie

Kanały obrotu towarami podrobionymi i ich przemytu próbują kopiować towary pochodzące 
z legalnego handlu międzynarodowego. Ponieważ niektóre nielegalne sieci potrafią 
stosunkowo łatwo fałszować dokumenty wymagane przez organy celne, zwłaszcza dotyczące 
pochodzenia i miejsca przeznaczenia, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
powinna przypomnieć, że dla ochrony rynku wewnętrznego, a także praw, zdrowia 
i bezpieczeństwa konsumentów, niezbędna jest kontrola przepływów handlowych.

Poprawka 24
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 a
Wolność wypowiedzi

Żaden przepis niniejszej dyrektywy nie 
ogranicza prawa wszystkich osób, w tym 
osób prawnych, do publicznego wyrażania 
opinii za pomocą wszelkich środków lub 
nośników, jakie wybiorą, pod warunkiem 
że nie naruszą one praw ustanowionych w 
art. 10.
Niniejszy przepis obejmuje, ale nie 
wyłącznie, wyrażanie opinii w ramach 
politycznego lub społecznego komentarza, 
nauczania, badań naukowych, 
dziennikarstwa, ekspresji artystycznej, 
komunikacji osobistej, krytyki lub 
recenzji, dokonywania porównań 
produktów lub usług, karykatury, parodii 
lub pastiszu.

Or. en

Poprawka 25
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Znak towarowy nie uprawnia 
właściciela do zakazania osobie trzeciej 
używania tego znaku z uzasadnionej 
przyczyny w związku z:
a) reklamowaniem lub promowaniem 
umożliwiającym konsumentom 
porównywanie towarów lub usług;
b) identyfikowaniem i parodiowaniem, 
krytykowaniem lub komentowaniem
właściciela znaku towarowego lub 
towarów czy usług oferowanych przez 
właściciela znaku towarowego; lub
c) wszelkimi niekomercyjnymi formami 
wykorzystania znaku.

Or. en

Poprawka 26
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela 
do zakazania używania tego znaku w 
odniesieniu do towarów, które zostały 
wprowadzone do obrotu na 
terytorium Unii pod tym znakiem 
towarowym przez właściciela lub za jego 
zgodą.

1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela 
do zakazania używania tego znaku w 
odniesieniu do towarów, które zostały 
wprowadzone do obrotu pod tym znakiem 
towarowym przez właściciela lub za jego 
zgodą.

Or. de

Uzasadnienie

Obecna sytuacja prawna przewiduje ograniczenie wyczerpania praw przyznanych przez znak 
towarowy do obszaru Unii Europejskiej. Poprawka ma na celu doprowadzenie do 
„międzynarodowego” wyczerpania w interesie europejskich konsumentów, wbrew 
dwustopniowej polityce cenowej, ponieważ w tym zakresie występują jeszcze poważne 
ograniczenia rynku wewnętrznego .
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Poprawka 27
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urzędy ograniczają przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
do braku bezwzględnych podstaw odmowy 
przewidzianych w art. 4.

Urzędy ograniczają przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
do braku bezwzględnych podstaw odmowy 
przewidzianych w art. 4. Przepis ten 
stosuje się bez uszczerbku dla prawa tych 
urzędów do przeprowadzania badań, jeśli 
uznają to za konieczne lub na wniosek 
zgłaszającego.

Or. pl

Poprawka 28
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urzędy ograniczają przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
do braku bezwzględnych podstaw odmowy 
przewidzianych w art. 4.

Urzędy ograniczają przeprowadzane z 
urzędu badanie tego, czy zgłoszenie znaku 
towarowego kwalifikuje się do rejestracji, 
do braku bezwzględnych podstaw odmowy 
przewidzianych w art. 4. Przepis ten 
pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 
prowadzenia przez urzędy poszukiwań i 
dostarczania powiadomień na temat 
wcześniejszych praw w celach czysto 
informacyjnych i pod warunkiem, że takie 
poszukiwania i powiadomienia nie mają 
wiążących skutków dla późniejszego 
procesu rejestracyjnego, w tym dla 
późniejszych postępowań w sprawie 
sprzeciwu.
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Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ta obejmuje zarówno wyjaśnienie, jak i istotną zmianę i powinna być 
rozpatrywana łącznie z motywem 34. Chociaż wszczynane z urzędu badanie względnych 
podstaw powinno zostać zniesione, rozsądne byłoby umożliwienie urzędom prowadzenia 
poszukiwań na rzecz zgłaszających oraz dostarczania właścicielom wcześniejszych praw 
powiadomień również z urzędu, a nie tylko na wniosek. Te poszukiwania i powiadomienia 
powinny mieć jednak wyłącznie informacyjny charakter i pozostawać bez wpływu na proces 
rejestracyjny.

Poprawka 29
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed rejestracją znaku towarowego 
każda osoba fizyczna lub prawna oraz 
każda grupa lub organ reprezentujący 
wytwórców, producentów, usługodawców, 
handlowców lub konsumentów może 
przekazać do urzędu uwagi na piśmie, 
wskazując, w oparciu o które podstawy 
wymienione w art. 4 znak towarowy nie 
może zostać zarejestrowany z urzędu. 
Podmioty te mogą być stronami w 
postępowaniu przed urzędem.

1. Przed rejestracją znaku towarowego 
każda osoba fizyczna lub prawna oraz 
każda grupa lub organ reprezentujący 
wytwórców, producentów, usługodawców, 
handlowców lub konsumentów może 
przekazać do urzędu uwagi na piśmie, 
wskazując, w oparciu o które podstawy 
wymienione w art. 4 znak towarowy nie 
może zostać zarejestrowany z urzędu.

Or. en

Poprawka 30
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przewidują 
wydajną i szybką procedurę 
administracyjną przed swoimi urzędami 

1. Państwa członkowskie przewidują 
wydajną i szybką procedurę 
administracyjną przed swoimi urzędami 
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pozwalającą na zgłoszenie sprzeciwu 
wobec rejestracji zgłoszenia znaku 
towarowego w oparciu o podstawy 
przewidziane w art. 5.

pozwalającą na zgłoszenie sprzeciwu 
wobec rejestracji zgłoszenia znaku 
towarowego.

Or. es

Poprawka 31
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedura administracyjna, o której 
mowa w ust. 1, przewiduje przynajmniej 
możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez 
właściciela wcześniejszego prawa, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2 i 3.

2. Procedura administracyjna, o której 
mowa w ust. 1, przewiduje przynajmniej 
możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez 
właściciela wcześniejszego prawa, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i) oraz art. 
5 ust. 2 i 3.

Or. es

Poprawka 32
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Sprzeciw wobec rejestracji znaku 
towarowego może również zostać 
zgłoszony przez każdą osobę fizyczną lub
prawną oraz każdą grupę lub organ 
reprezentujący wytwórców, producentów, 
usługodawców, handlowców lub 
konsumentów z powodów wymienionych
w art. 5.

Or. en



AM\1004419PL.doc 17/18 PE519.750v01-00

PL

Poprawka 33
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
współpracę między samymi urzędami oraz 
między urzędami a Agencję w celu 
upowszechniania harmonizacji praktyk i 
narzędzi oraz osiągania spójnych wyników 
w zakresie badania i rejestracji znaków 
towarowych.

Państwa członkowskie powinny dokładać 
starań, aby rozwijać współpracę między 
samymi urzędami oraz między urzędami a 
Agencję w celu upowszechniania 
harmonizacji praktyk i narzędzi oraz 
osiągania spójnych wyników w zakresie 
badania i rejestracji znaków towarowych.

Or. pl

Poprawka 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
współpracę między samymi urzędami oraz 
między urzędami a Agencję w celu 
upowszechniania harmonizacji praktyk i 
narzędzi oraz osiągania spójnych wyników 
w zakresie badania i rejestracji znaków 
towarowych.

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość współpracy między samymi 
urzędami oraz między urzędami a Agencją 
w celu upowszechniania harmonizacji 
praktyk i narzędzi oraz osiągania spójnych 
wyników w zakresie badania i rejestracji 
znaków towarowych.

Or. en

Uzasadnienie

Bez określenia szczegółowego zakresu takiej współpracy przepis ten wydaje się być zbyt 
szeroki z punktu widzenia użytkowników z państwa członkowskiego. Nie wszystkie obszary 
współpracy przynoszą takie same korzyści wszystkim państwom członkowskim. 
W konsekwencji udział w projektach proponowanych przez urząd powinien być dostosowany 
do potrzeb organów krajowych oraz do potrzeb użytkowników ich systemów.
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Poprawka 35
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by
urzędy współpracowały z Agencją we 
wszystkich obszarach ich działalności 
innych niż obszary, o których mowa w art. 
52, które są istotne z punktu widzenia 
ochrony znaków towarowych w Unii.

Państwa członkowskie dokładają starań, 
aby urzędy współpracowały z Agencją w
obszarach działalności, które uznają za
istotne z punktu widzenia ochrony znaków 
towarowych w Unii, lecz innych niż 
obszary, o których mowa w art. 52.

Or. pl

Poprawka 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
urzędy współpracowały z Agencją we 
wszystkich obszarach ich działalności 
innych niż obszary, o których mowa w art. 
52, które są istotne z punktu widzenia 
ochrony znaków towarowych w Unii.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
urzędy miały możliwość współpracy z 
Agencją we wszystkich obszarach ich 
działalności innych niż obszary, o których 
mowa w art. 52, które są istotne z punktu 
widzenia ochrony znaków towarowych w 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Bez określenia szczegółowego zakresu takiej współpracy przepis ten wydaje się być zbyt 
szeroki z punktu widzenia użytkowników z państwa członkowskiego. Nie wszystkie obszary 
współpracy przynoszą takie same korzyści wszystkim państwom członkowskim. 
W konsekwencji udział w projektach proponowanych przez urząd powinien być dostosowany 
do potrzeb władz krajowych oraz do potrzeb użytkowników ich systemów.


