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Amendamentul 10
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a asigura securitatea juridică și 
claritatea, este necesar să se clarifice faptul 
că unei mărci i se acordă protecție, nu 
numai în cazul unei similitudini, ci și în 
cazul unui semn identic utilizat pentru 
produse și servicii identice, numai dacă și 
în măsura în care funcția principală a 
mărcii, care constă în garantarea originii 
comerciale a produselor și a serviciilor,
este afectată.

(19) Pentru a asigura securitatea juridică și 
claritatea, este necesar să se clarifice faptul 
că unei mărci i se acordă protecție, nu 
numai în cazul unei similitudini, ci și în 
cazul unui semn identic utilizat pentru 
produse și servicii identice, numai dacă și 
în măsura în care funcția principală a 
mărcii este afectată.

Or. en

Amendamentul 11
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Principala funcție a unei mărci este 
de a garanta originea produsului pentru 
consumator sau utilizatorul final, 
permițându-i acestuia sa deosebească, 
fără vreo posibilitate de confuzie, între 
produsul respectiv și produse care au o 
altă origine.

Or. en

Amendamentul 12
Pier Antonio Panzeri
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Propunere de directivă
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Atunci când se stabilește dacă 
principala funcție a unei mărci este 
afectată în mod negativ, este necesar ca o 
astfel de dispoziție să fie interpretată 
ținând seama de articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de articolul 10 din Convenția 
europeană a drepturilor omului, pentru a 
garanta dreptul fundamental al libertății 
de exprimare.

Or. en

Amendamentul 13
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Drepturile exclusive conferite de o 
marcă nu ar trebui să permită titularului 
să interzică utilizarea semnelor sau a 
indicațiilor care sunt folosite dintr-un 
motiv întemeiat pentru a permite 
consumatorilor să realizeze comparații și 
să exprime opinii sau dacă marca nu este 
utilizată în sens comercial.

Or. en

Amendamentul 14
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Din principiul liberei circulații a 
mărfurilor reiese că titularul unei mărci nu 
trebuie să fie îndreptățit să interzică unei 
părți terțe utilizarea mărcii pentru produse 
care au fost comercializate în cadrul 
Uniunii, sub marca respectivă, de către el 
însuși sau cu consimțământul său, cu 
excepția cazului în care titularul are motive 
legitime de a se opune continuării 
comercializării produselor.

(26) Din principiul liberei circulații a 
mărfurilor reiese că titularul unei mărci nu 
trebuie să fie îndreptățit să interzică unei 
părți terțe utilizarea mărcii pentru produse 
care au fost comercializate, sub marca 
respectivă, de către el însuși sau cu 
consimțământul său, cu excepția cazului în 
care titularul are motive legitime de a se 
opune continuării comercializării 
produselor.

Or. de

Justificare

Actuala situație juridică permite limitarea epuizării drepturilor asupra mărcilor la Uniunea 
Europeană. Amendamentul vizează o epuizare „internațională” în beneficiul consumatorilor 
europeni, pentru a contracara o politică de prețuri pe două niveluri, întrucât pe piața internă 
se mențin încă restricții semnificative în acest domeniu.

Amendamentul 15
Adam Bielan

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
accesul la protecția mărcilor și pentru a 
spori securitatea juridică și previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă și 
transparentă și ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
Prin urmare, pentru a institui un sistem al 
mărcilor coerent și echilibrat atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, toate 
oficiile centrale din domeniul proprietății 
industriale din statele membre ar trebui să 
se limiteze, în examinările ex officio pe 
care le întreprind pentru a decide dacă o 
marcă este eligibilă pentru înregistrare, 

(34) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
accesul la protecția mărcilor și pentru a 
spori securitatea juridică și previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă și 
transparentă și ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
Prin urmare, pentru a institui un sistem al 
mărcilor coerent și echilibrat atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, toate 
oficiile centrale din domeniul proprietății 
industriale din statele membre ar trebui să 
se limiteze, în examinările ex officio pe 
care le întreprind pentru a decide dacă o 
marcă este eligibilă pentru înregistrare, 
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doar la absența motivelor absolute de refuz. 
Această abordare nu ar trebui, totuși, să 
aducă atingere dreptului oficiilor respective 
de a furniza, la cererea solicitanților, 
căutări ale unor drepturi anterioare pe o 
bază pur informativă și fără a aduce 
atingere procesului ulterior de înregistrare 
sau fără a-i conferi acestuia un caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 
procedurile ulterioare de opoziție.

doar la absența motivelor absolute de refuz. 
Această abordare nu ar trebui, totuși, să 
aducă atingere dreptului oficiilor respective 
de a furniza, la cererea solicitanților sau 
dacă respectivele oficii consideră adecvat,
căutări ale unor drepturi anterioare pe o 
bază informativă și fără a aduce atingere 
procesului ulterior de înregistrare, inclusiv 
în ceea ce privește procedurile ulterioare de 
opoziție.

Or. pl

Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
accesul la protecția mărcilor și pentru a 
spori securitatea juridică și previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă și 
transparentă și ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
Prin urmare, pentru a institui un sistem al 
mărcilor coerent și echilibrat atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, toate 
oficiile centrale din domeniul proprietății 
industriale din statele membre ar trebui să 
se limiteze, în examinările ex officio pe 
care le întreprind pentru a decide dacă o 
marcă este eligibilă pentru înregistrare, 
doar la absența motivelor absolute de refuz. 
Această abordare nu ar trebui, totuși, să 
aducă atingere dreptului oficiilor respective 
de a furniza, la cererea solicitanților,
căutări ale unor drepturi anterioare pe o 
bază pur informativă și fără a aduce 
atingere procesului ulterior de înregistrare 
sau fără a-i conferi acestuia un caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 

(34) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
accesul la protecția mărcilor și pentru a 
spori securitatea juridică și previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă și 
transparentă și ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
Prin urmare, pentru a institui un sistem al 
mărcilor coerent și echilibrat atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, toate 
oficiile centrale din domeniul proprietății 
industriale din statele membre ar trebui să 
se limiteze, în examinările ex officio pe 
care le întreprind pentru a decide dacă o 
marcă este eligibilă pentru înregistrare, 
doar la absența motivelor absolute de refuz. 
Această abordare nu ar trebui totuși să 
aducă atingere dreptului oficiilor respective 
de a furniza, ex officio sau la cerere,
căutări ale unor drepturi anterioare, 
precum și notificări către titularii unor 
drepturi anterioare pe o bază pur 
informativă și fără a aduce atingere 
procesului ulterior de înregistrare sau fără 
a-i conferi acestuia un caracter obligatoriu, 
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procedurile ulterioare de opoziție. inclusiv în ceea ce privește procedurile 
ulterioare de opoziție.

Or. en

Justificare

Această propunere include o clarificare, precum și o modificare substanțială și ar trebui să 
fie interpretată conexat cu articolul 41. Deși ar trebui să fie abolită examinarea ex officio 
dacă aceasta se bazează pe motive relative, ar fi rezonabil să se permită oficiilor să furnizeze 
căutări ale unor drepturi anterioare solicitanților și notificări privind drepturi anterioare 
titularilor, atât ex officio, cât și la cerere. Aceste căutări și notificări ar trebui, totuși, să fie 
pur informative și să nu aibă niciun efect obligatoriu asupra procesului de înregistrare.

Amendamentul 17
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie reprezentate într-un mod care să 
permită autorităților competente și 
publicului să stabilească cu precizie 
obiectul protecției conferite titularului.

(b) să fie reprezentate, în forma publicată 
și în înscrierea din registru, într-un mod 
care să permită autorităților competente și 
publicului să stabilească cu precizie 
obiectul protecției conferite titularului.

Or. es

Amendamentul 18
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) semnul este identic cu marca și este 
utilizat pentru produse sau servicii identice 
cu cele pentru care aceasta este înregistrată 
și în cazul în care o astfel de utilizare 
afectează sau poate afecta funcția mărcii de 
a garanta pentru consumatori originea 

(a) semnul este identic cu marca și este 
utilizat pentru produse sau servicii identice 
cu cele pentru care aceasta este înregistrată 
și în cazul în care o astfel de utilizare 
afectează sau poate afecta funcția mărcii de 
a garanta pentru consumatori originea 
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produselor sau a serviciilor; produselor sau a serviciilor, permițându-le 
să deosebească, fără vreo posibilitate de 
confuzie, între produsul respectiv și 
produse care au o altă origine;

Or. en

Amendamentul 19
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Titularul unei mărci înregistrate este, 
de asemenea, îndreptățit să interzică 
importul de produse în temeiul alineatului 
(3) litera (c) în măsura în care numai 
expeditorul de produse acționează în 
scopuri comerciale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 20
Regina Bastos

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Titularul unei mărci înregistrate este, de 
asemenea, îndreptățit să interzică importul 
de produse în temeiul alineatului (3) litera 
(c) în măsura în care numai expeditorul de 
produse acționează în scopuri comerciale.

(4) Titularul unei mărci înregistrate 
europene este, de asemenea, îndreptățit să 
interzică, cu sprijinul autorităților 
naționale, importul de produse în temeiul 
alineatului (3) litera (c) sau oferirea de 
produse în temeiul alineatului (3) 
litera (b) în măsura în care expeditorul, 
intermediarul, agentul sau furnizorul de 
servicii de vânzare online a mărfii 
acționează în scopuri comerciale.

Or. pt
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Amendamentul 21
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptățit să împiedice toate părțile terțe 
să introducă, în contextul unei activități 
comerciale, produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, fără a le pune în liberă circulație 
în statul respectiv, atunci când acele 
produse, inclusiv ambalajele, provin din 
țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o 
marcă identică cu marca înregistrată 
pentru respectivele produse sau care nu 
poate fi diferențiată, în aspectele sale 
esențiale, de acea marcă.

eliminat

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptățit să împiedice toate părțile terțe 
să introducă, în contextul unei activități 
comerciale, produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, fără a le pune în liberă circulație în 
statul respectiv, atunci când acele produse, 
inclusiv ambalajele, provin din țări terțe și 
poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică 
cu marca înregistrată pentru respectivele 
produse sau care nu poate fi diferențiată, în 
aspectele sale esențiale, de acea marcă.

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptățit să împiedice toate părțile terțe 
să introducă, în contextul unei activități 
comerciale, produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, fără a le pune în liberă circulație în 
statul respectiv, atunci când acele produse, 
inclusiv ambalajele, provin din țări terțe și 
poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică 
cu marca înregistrată în mod valid pentru 
respectivele produse sau care nu poate fi 
diferențiată, în aspectele sale esențiale, de 
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acea marcă.

Or. en

Justificare

Dispoziția oferă titularilor mai multe posibilități de a combate contrafacerea și pirateria și, 
astfel, are un impact pozitiv asupra sănătății publice prin prevenirea importurilor de 
medicamente ilegale, băuturi spirtoase sau tutun. În plus, autoritățile vamale vor dispune de 
mai multe competențe pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală și, prin urmare, 
pentru a se axa pe prevenirea intrării mărcilor contrafăcute în zona vamală a UE. 
Modificarea propusă vizează numai clarificarea textului.

Amendamentul 23
Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptățit să împiedice toate părțile terțe 
să introducă, în contextul unei activități 
comerciale, produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, fără a le pune în liberă circulație 
în statul respectiv, atunci când acele 
produse, inclusive ambalajele, provin din 
țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o 
marcă identică cu marca înregistrată pentru 
respectivele produse sau care nu poate fi 
diferențiată, în aspectele sale esențiale, de 
acea marcă.

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptățit să împiedice toate părțile terțe 
să introducă produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, încălcând această marcă 
înregistrată, atunci când acele produse, 
inclusiv ambalajele:

(a) provin din țări terțe și poartă, fără a fi 
autorizate, o marcă identică cu marca 
înregistrată pentru respectivele produse sau 
care nu poate fi diferențiată, în aspectele 
sale esențiale, de acea marcă;
(b) și sunt destinate să facă obiectul 
activității comerciale fără a fi lansate în 
liberă circulație în acel teritoriu.
În cazurile în care produsele la care se 
face referire la primul paragraf ajung și 
circulă pe teritoriului vamal al statului 
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membru în baza sistemului de tranzit 
vamal și dacă acestea sunt transportate 
către o țară terță în care marca 
comercială nu este înregistrată, este 
responsabilitatea importatorului să 
dovedească că bunurile în cauză sunt 
într-adevăr destinate consumatorilor de 
pe piața respectivei țări terțe.

Or. fr

Justificare

Canalele comerțului cu produse contrafăcute și de contrabandă tind să le urmeze pe cele ale 
comerțului internațional legal. Întrucât pentru unele rețele infracționale este ușor să falsifice 
documente vamale, în special în ceea ce privește originea și destinația produselor, Comisia 
pentru piața internă și protecția consumatorilor consideră că este necesară reiterarea 
importanței protejării pieței interne și a drepturilor, sănătății și siguranței consumatorilor 
prin controlul fluxurilor comerciale.

Amendamentul 24
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Libertatea de exprimare

Nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu limitează dreptul tuturor persoanelor, 
inclusiv al persoanelor juridice, de a se 
exprima public, prin mijloacele și 
platformele media pe care le aleg, cu 
condiția respectării drepturilor acordate 
la articolul 10.
Aceasta include, dar fără a se limita la 
exprimări având ca scop observații 
politice sau sociale, predarea, cercetarea 
științifică, jurnalismul, expresia artistică, 
comunicarea personală, critica sau 
revizuirea, compararea de produse sau 
servicii, realizarea de caricaturi, parodii 
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sau pastișe.

Or. en

Amendamentul 25
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Marca nu permite titularului său să 
interzică utilizarea acesteia de către terți 
dintr-un motiv întemeiat, legat de:
(a) publicitatea sau promovarea care 
permite consumatorilor să compare 
bunuri sau servicii; sau
(b) identificarea și parodierea, criticarea 
sau efectuarea unor observații cu privire 
la titularul mărcii sau la bunurile ori 
serviciile titularului mărcii; sau
(c) orice utilizare necomercială a unei 
mărci.

Or. en

Amendamentul 26
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Marca nu dă dreptul titularului său să 
interzică utilizarea acesteia pentru 
produsele care au fost introduse pe 
piața Uniunii sub această marcă de către 
titular sau cu consimțământul acestuia.

(1) Marca nu dă dreptul titularului său să 
interzică utilizarea acesteia pentru 
produsele care au fost introduse pe piață
sub această marcă de către titular sau cu 
consimțământul acestuia.

Or. de
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Justificare

Actuala situație juridică permite limitarea epuizării drepturilor asupra mărcilor la UE. 
Amendamentul vizează o epuizare „internațională” în beneficiul consumatorilor europeni, 
pentru a contracara o politică de prețuri pe două niveluri, întrucât pe piața internă se mențin 
încă restricții semnificative în acest domeniu.

Amendamentul 27
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 41 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea ex officio pe care oficiile o 
întreprind pentru a decide dacă o cerere de 
înregistrare a unei mărci este eligibilă 
pentru înregistrare se limitează la absența 
motivelor absolute de refuz prevăzute la 
articolul 4.

Examinarea ex officio pe care oficiile o 
întreprind pentru a decide dacă o cerere de 
înregistrare a unei mărci este eligibilă 
pentru înregistrare se limitează la absența 
motivelor absolute de refuz prevăzute la 
articolul 4. Această dispoziție se aplică 
fără a aduce atingere dreptului 
respectivelor oficii de a efectua examinări 
în cazul în care consideră că sunt 
necesare sau la cererea solicitanților. 

Or. pl

Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 41 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea ex officio pe care oficiile o 
întreprind pentru a decide dacă o cerere de 
înregistrare a unei mărci este eligibilă 
pentru înregistrare se limitează la absența 
motivelor absolute de refuz prevăzute la 
articolul 4.

Examinarea ex officio pe care oficiile o 
întreprind pentru a decide dacă o cerere de 
înregistrare a unei mărci este eligibilă 
pentru înregistrare se limitează la absența 
motivelor absolute de refuz prevăzute la 
articolul 4. Această dispoziție nu aduce 
atingere posibilității ca oficiile să 
furnizeze, pe o bază pur informativă, 
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căutări ale unor drepturi anterioare și 
notificări referitoare la drepturi 
anterioare, cu condiția ca respectivele 
căutări și notificări să nu aibă un efect 
obligatoriu asupra procesului ulterior de 
înregistrare și nici asupra procedurilor 
ulterioare de opoziție.

Or. en

Justificare

Această propunere include o clarificare, precum și o modificare substanțială și ar trebui să 
fie interpretată conexat cu considerentul (34). Deși ar trebui să fie abolită examinarea ex 
officio dacă aceasta se bazează pe motive relative, ar fi rezonabil să se permită oficiilor să 
furnizeze căutări ale unor drepturi anterioare solicitanților și notificări privind drepturi 
anterioare titularilor, atât ex officio, cât și la cerere. Aceste căutări și notificări ar trebui, 
totuși, să fie pur informative și să nu aibă niciun efect asupra procesului de înregistrare.

Amendamentul 29
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de înregistrarea unei mărci, 
orice persoană fizică sau juridică și orice 
grup sau organism care reprezintă 
fabricanții, producătorii, furnizorii de 
servicii, comercianții sau consumatorii pot 
prezenta Oficiului observații scrise, 
explicând care este motivul, dintre cele 
enumerate la articolul 4, pentru care marca 
nu trebuie să fie înregistrată ex officio. 
Aceștia nu dobândesc calitatea de părți în 
cadrul procedurii în fața Oficiului.

(1) Înainte de înregistrarea unei mărci, 
orice persoană fizică sau juridică și orice 
grup sau organism care reprezintă 
fabricanții, producătorii, furnizorii de 
servicii, comercianții sau consumatorii pot 
prezenta Oficiului observații scrise, 
explicând care este motivul, dintre cele 
enumerate la articolul 4, pentru care marca 
nu trebuie să fie înregistrată ex officio.

Or. en

Amendamentul 30
Pablo Arias Echeverría



AM\1004419RO.doc 15/18 PE519.750v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd o procedură 
administrativă eficientă și rapidă la oficiile 
lor pentru formularea unei opoziții în ceea 
ce privește înregistrarea unei mărci din 
motivele prevăzute la articolul 5.

(1) Statele membre prevăd o procedură 
administrativă eficientă și rapidă la oficiile 
lor pentru formularea unei opoziții în ceea 
ce privește înregistrarea unei mărci.

Or. es

Amendamentul 31
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedura administrativă menționată la 
alineatul (1) prevede că cel puțin titularul 
unuia dintre drepturile anterioare 
enumerate la articolul 5 alineatele (2) și (3) 
trebuie să fie în măsură să prezinte un act 
de opoziție.

(2) Procedura administrativă menționată la 
alineatul (1) prevede că cel puțin titularul 
unuia dintre drepturile anterioare 
enumerate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (i) și articolul 5 alineatele (2) și (3) 
trebuie să fie în măsură să prezinte un act 
de opoziție.

Or. es

Amendamentul 32
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice persoană fizică sau juridică, 
precum și orice grup sau organism care 
reprezintă fabricanți, producători, 
prestatori de servicii, comercianți sau 
consumatori poate prezenta un act de 
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opunere față de înregistrarea unei mărci 
din motivele prevăzute la articolul 5.

Or. en

Amendamentul 33
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 52 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că oficiile
cooperează între ele, precum și cu agenția, 
pentru a promova convergența practicilor și 
a instrumentelor și pentru a obține rezultate 
coerente în examinarea și înregistrarea 
mărcilor.

Statele membre ar trebui să ia măsuri în 
vederea dezvoltării cooperării între oficii, 
precum și cu agenția, pentru a promova 
convergența practicilor și a instrumentelor
și pentru a obține rezultate coerente în 
examinarea și înregistrarea mărcilor.

Or. pl

Amendamentul 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 52 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că oficiile pot 
coopera între ele, precum și cu agenția, 
pentru a promova convergența practicilor și 
a instrumentelor și pentru a obține rezultate 
coerente în examinarea și înregistrarea 
mărcilor.

Or. en

Justificare

Fără a defini sfera specifică a acestei cooperări, dispoziția pare să fie prea amplă din punctul 
de vedere al utilizatorului dintr-un stat membru. Nu toate domeniile de cooperare vor aduce 
aceleași beneficii pentru toate statele membre. Prin urmare, participarea la proiectele 
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propuse de Oficiu ar trebui adaptate la nevoile autorităților naționale și la cele ale 
utilizatorilor sistemelor acestora.

Amendamentul 35
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 53 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că oficiile 
cooperează cu agenția în toate sectoarele în 
care își desfășoară activitatea, altele decât 
cele menționate la articolul 52, care sunt
relevante pentru protecția mărcilor în 
Uniune.

Statele membre iau măsuri pentru a se 
asigura că oficiile cooperează cu agenția în 
sectoarele de activitate pe care le 
consideră relevante pentru protecția 
mărcilor în Uniune, însă altele decât cele 
menționate la articolul 52.

Or. pl

Amendamentul 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 53 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că oficiile 
cooperează cu agenția în toate sectoarele în 
care își desfășoară activitatea, altele decât 
cele menționate la articolul 52, care sunt 
relevante pentru protecția mărcilor în 
Uniune.

Statele membre se asigură că oficiile pot 
coopera cu agenția în toate sectoarele în 
care își desfășoară activitatea, altele decât 
cele menționate la articolul 52, care sunt 
relevante pentru protecția mărcilor în 
Uniune.

Or. en

Justificare

Fără a defini sfera specifică a acestei cooperări, dispoziția pare să fie prea amplă din punctul 
de vedere al utilizatorului dintr-un stat membru. Nu toate domeniile de cooperare vor aduce 
aceleași beneficii pentru toate statele membre. Prin urmare, participarea la proiectele 
propuse de Oficiu ar trebui adaptate la nevoile autorităților naționale și la cele ale 
utilizatorilor sistemelor acestora.
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