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Predlog spremembe 10
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(19) Za zagotovitev pravne varnosti in 
jasnosti je treba pojasniti, da je treba 
zaščito tako za podoben kot za enak znak, 
ki se uporablja za enako blago ali storitve,
dodeliti blagovni znamki le pod pogojem 
in samo takrat, ko so glavno funkcijo
blagovne znamke, ki zagotavlja tržno 
poreklo blaga in storitev, prizadeli 
škodljivi učinki.

(19) Za zagotovitev pravne varnosti in 
jasnosti je treba pojasniti, da je treba 
zaščito ne le za podoben, temveč tudi za 
enak znak, ki se uporablja za enako blago 
ali storitve, blagovni znamki dodeliti le pod 
pogojem in samo takrat, ko je okrnjena 
glavna funkcija blagovne znamke.

Or. en

Predlog spremembe 11
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(19a) Glavna funkcija blagovne znamke 
je, da potrošniku ali končnemu 
uporabniku zagotavlja poreklo proizvoda, 
tako da mu omogoči, da brez možnosti 
zamenjave razlikuje med tem proizvodom 
in proizvodi z drugačnim poreklom.

Or. en

Predlog spremembe 12
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)
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Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(19b) Pri ugotavljanju, ali je okrnjena 
glavna funkcija blagovne znamke, je treba 
to določbo razlagati ob upoštevanju 
člena 11 Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije in člena 10 Evropske 
konvencije o človekovih pravicah, da se 
zagotovi temelja pravica do svobode 
izražanja.

Or. en

Predlog spremembe 13
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(25a) Izključne pravice iz blagovne 
znamke imetniku ne bi smele omogočati, 
da prepove uporabo znakov ali označb, ki 
se uporabljajo iz upravičenih razlogov, da 
se potrošnikom omogoči primerjava ali 
izražanje mnenj ali če se znamka ne 
uporablja komercialno.

Or. en

Predlog spremembe 14
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(26) Iz načela prostega pretoka blaga 
izhaja, da imetnik blagovne znamke ne sme 
imeti pravice, da tretji osebi prepove 
uporabo blaga, ki ga je imetnik dal v 

(26) Iz načela prostega pretoka blaga 
izhaja, da imetnik blagovne znamke ne sme 
imeti pravice, da tretji osebi prepove 
uporabo te blagovne znamke za blago, ki 
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promet v Uniji ali se je to zgodilo z 
njegovim soglasjem, razen če obstajajo 
utemeljeni razlogi, da nasprotuje nadaljnji 
komercializaciji blaga.

ga je imetnik dal v promet ali je bilo dano
v promet z njegovim soglasjem, razen če 
obstajajo utemeljeni razlogi, da nasprotuje 
nadaljnji komercializaciji blaga.

Or. de

Obrazložitev

Sedanji pravni položaj predvideva omejitev izčrpanja pravic iz blagovnih znamk na EU. 
Namen predloga spremembe je „mednarodno“ izčrpanje, ki je v interesu evropskih 
potrošnikov zaradi dvostopenjske politike cen, saj na tem področju na notranjem trgu še 
vedno obstajajo znatne omejitve.

Predlog spremembe 15
Adam Bielan

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(34) Za boljši in lažji dostop do zaščite 
blagovnih znamk ter povečanja pravne 
varnosti in predvidljivosti bi moral biti 
postopek za registracijo blagovnih znamk v 
državah članicah učinkovit in pregleden, 
zajemati pa bi moral pravila, podobna 
tistim, ki se uporabljajo za evropske 
blagovne znamke. Z namenom doseganja 
usklajenega in uravnoteženega sistema 
blagovne znamke na nacionalni ravni in 
ravni EU bi morali vsi centralni uradi za 
industrijsko lastnino držav članic omejiti
preverjanje po uradni dolžnosti tega, ali je 
prijava blagovne znamke ustrezna za 
registracijo le ob odsotnosti absolutnih 
razlogov za zavrnitev. To pa ne bi smelo 
posegati v pravico navedenih uradov glede 
zagotovitve poizvedb o prejšnjih pravicah 
na zahtevo prijaviteljev in na izključno
informativni osnovi ter brez poseganja ali 
zavezujočega učinka na nadaljnji postopek 
registracije, vključno s posledičnimi
postopki ugovora.

(34) Za boljši in lažji dostop do zaščite 
blagovnih znamk ter povečanje pravne 
varnosti in predvidljivosti bi moral biti
postopek za registracijo blagovnih znamk v 
državah članicah učinkovit in pregleden, 
zajemati pa bi moral pravila, podobna 
tistim, ki se uporabljajo za evropske 
blagovne znamke. Z namenom doseganja 
usklajenega in uravnoteženega sistema 
blagovne znamke na nacionalni ravni in 
ravni EU bi morali vsi centralni uradi za 
industrijsko lastnino držav članic 
preverjanje upravičenosti vloge za 
registracijo blagovne znamke po uradni 
dolžnosti omejiti zgolj na ugotavljanje
odsotnosti absolutnih razlogov za 
zavrnitev. To pa ne bi smelo posegati v 
pravico navedenih uradov do zagotavljanja
poizvedb o prejšnjih pravicah na zahtevo 
prijaviteljev ali če to štejejo za ustrezno ter 
na informativni osnovi in brez poseganja v
nadaljnji postopek registracije, vključno s
kasnejšimi postopki ugovora.
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Or. pl

Predlog spremembe 16
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(34) Za boljši in lažji dostop do zaščite 
blagovnih znamk ter povečanja pravne 
varnosti in predvidljivosti bi moral biti 
postopek za registracijo blagovnih znamk v 
državah članicah učinkovit in pregleden, 
zajemati pa bi moral pravila, podobna 
tistim, ki se uporabljajo za evropske 
blagovne znamke. Z namenom doseganja 
usklajenega in uravnoteženega sistema 
blagovne znamke na nacionalni ravni in 
ravni EU bi morali vsi centralni uradi za 
industrijsko lastnino držav članic omejiti
preverjanje po uradni dolžnosti tega, ali je 
prijava blagovne znamke ustrezna za 
registracijo le ob odsotnosti absolutnih 
razlogov za zavrnitev. To pa ne bi smelo 
posegati v pravico navedenih uradov glede 
zagotovitve poizvedb o prejšnjih pravicah 
na zahtevo prijaviteljev in na izključno 
informativni osnovi ter brez poseganja ali 
zavezujočega učinka na nadaljnji postopek 
registracije, vključno s posledičnimi
postopki ugovora.

(34) Za boljši in lažji dostop do zaščite 
blagovnih znamk ter povečanje pravne 
varnosti in predvidljivosti bi moral biti
postopek za registracijo blagovnih znamk v 
državah članicah učinkovit in pregleden, 
zajemati pa bi moral pravila, podobna 
tistim, ki se uporabljajo za evropske 
blagovne znamke. Z namenom doseganja 
usklajenega in uravnoteženega sistema 
blagovne znamke na nacionalni ravni in 
ravni EU bi morali vsi centralni uradi za 
industrijsko lastnino držav članic 
preverjanje upravičenosti vloge za 
registracijo blagovne znamke po uradni 
dolžnosti omejiti zgolj na ugotavljanje
odsotnosti absolutnih razlogov za 
zavrnitev. To pa ne bi smelo posegati v 
pravico navedenih uradov do zagotavljanja
poizvedb o prejšnjih pravicah in obvestil 
imetnikom prejšnjih pravic, pri čemer 
uradi navedeno zagotavljajo po uradni 
dolžnosti ali na zahtevo in na izključno 
informativni osnovi ter brez poseganja ali 
zavezujočega učinka na nadaljnji postopek 
registracije, vključno s kasnejšimi postopki 
ugovora.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog vključuje pojasnilo in bistveno spremembo, upoštevati pa bi ga bilo treba skupaj s 
členom 41. Čeprav bi bilo treba preverjanje pogojev po uradni dolžnosti na podlagi relativnih 
razlogov odpraviti, bi bilo uradom smiselno omogočiti, da prijaviteljem zagotovijo poizvedbe, 
imetnikom prejšnjih pravic pa obvestila tudi po uradni dolžnosti in ne le na zahtevo. Te 
poizvedbe in obvestila pa bi morali biti izključno informativne narave in ne bi smeli biti 
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zavezujoči v okviru postopka registracije.

Predlog spremembe 17
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(b) blago ali storitve predstavijo na način, 
ki pristojnim organom in javnosti omogoči
določitev natančnega predmeta zaščite, ki
jo zagotovi njegov imetnik.

(b) tako v svoji objavljeni obliki kot glede 
na vpis v register predstavitev na način, ki 
pristojnim organom in javnosti omogoča 
natančno določitev predmeta zaščite, ki je 
podeljena imetniku blagovne znamke.

Or. es

Predlog spremembe 18
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

(a) je znak enak blagovni znamki in se 
uporablja za enako blago ali storitve, za 
katere je registrirana blagovna znamka , ter 
če taka uporaba vpliva ali lahko vpliva na 
funkcijo blagovne znamke, ki za stranke
zagotavlja poreklo blaga in storitev ;

(a) je znak enak blagovni znamki in se 
uporablja za enako blago ali storitve, za 
katere je registrirana blagovna znamka, ter 
če taka uporaba vpliva ali lahko vpliva na 
funkcijo blagovne znamke, da 
potrošnikom zagotavlja poreklo blaga in 
storitev, tako da jim omogoča, da brez 
možnosti zamenjave razlikuje med tem 
proizvodom in proizvodi z drugačnim 
poreklom;

Or. en

Predlog spremembe 19
Christian Engström
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

4. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima pravico, da prepreči uvoz blaga v 
skladu z odstavkom 3(c), kadar v 
komercialne namene trži le pošiljatelj.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 20
Regina Bastos

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

4. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima pravico, da prepreči uvoz blaga v 
skladu z odstavkom 3(c), kadar v 
komercialne namene trži le pošiljatelj.

4. Imetnik evropske blagovne znamke ima 
pravico, da s pomočjo nacionalnih 
organov prepreči uvoz blaga v skladu z
odstavkom 3(c) ali ponujanje blaga v 
skladu z odstavkom 3(b), kadar iz 
komercialnih razlogov deluje le pošiljatelj, 
posrednik, zastopnik ali ponudnik storitev 
prodaje blaga prek spleta.

Or. pt

Predlog spremembe 21
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

5. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima tudi pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga v okviru trgovske 
dejavnosti na carinsko območje države 
članice, kadar je blagovna znamka tam 
registrirana, vendar ni dana v promet, 
kadar tako blago, vključno z embalažo, 

črtano
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prihaja iz tretjih držav in je označeno z 
nedovoljeno blagovno znamko, ki je 
enaka registrirani blagovni znamki za 
tako blago, ali katerega osnovnih 
značilnosti ni mogoče razlikovati od take 
navedene blagovne znamke.

Or. en

Predlog spremembe 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

5. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima tudi pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga v okviru trgovske 
dejavnosti na carinsko območje države 
članice, kadar je blagovna znamka tam 
registrirana, vendar ni dana v promet, 
kadar tako blago, vključno z embalažo, 
prihaja iz tretjih držav in je označeno z
nedovoljeno blagovno znamko, ki je enaka 
registrirani blagovni znamki za tako blago, 
ali katerega osnovnih značilnosti ni 
mogoče razlikovati od take navedene
blagovne znamke.

5. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima tudi pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga v okviru trgovske 
dejavnosti na carinsko območje države 
članice, kadar je blagovna znamka tam 
registrirana, vendar ni dana v promet, 
kadar tako blago, vključno z embalažo, 
prihaja iz tretjih držav in je brez dovoljenja
označeno z blagovno znamko, ki je enaka
veljavno registrirani blagovni znamki za 
tako blago ali katere osnovnih značilnosti 
ni mogoče razlikovati od osnovnih 
značilnosti veljavno registrirane blagovne 
znamke.

Or. en

Obrazložitev

Določba imetnikom zagotavlja večjo možnost preprečevanja ponarejanja in piratstva ter tako 
s preprečevanjem uvoza nezakonitih zdravil, žganih pijač ali tobaka pozitivno vpliva na javno 
zdravje. Poleg tega bodo imeli carinski organi večje pristojnosti za varovanje pravic 
industrijske lastnine, zaradi česar bodo bolj osredotočeni na preprečevanje vstopa 
ponarejenih blagovnih znamk na carinsko območje EU. Namen predloga spremembe je zgolj 
pojasniti besedilo.
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Predlog spremembe 23
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

5. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima tudi pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga v okviru trgovske 
dejavnosti na carinsko območje države 
članice, kadar je blagovna znamka tam 
registrirana, vendar ni dana v promet,
kadar tako blago, vključno z embalažo, 
prihaja iz tretjih držav in je označeno z 
nedovoljeno blagovno znamko, ki je 
enaka registrirani blagovni znamki za 
tako blago, ali katerega osnovnih 
značilnosti ni mogoče razlikovati od take 
navedene blagovne znamke.

5. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima tudi pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga, ki krši pravice te 
registrirane blagovne znamke, na carinsko 
območje države članice, kadar je blagovna 
znamka tam registrirana, kadar tako blago, 
vključno z embalažo:

(a) prihaja iz tretjih držav in je brez 
dovoljenja označeno z blagovno znamko, 
ki je enaka registrirani blagovni znamki 
za tako blago ali ki je po njenih bistvenih 
značilnostih ni mogoče razlikovati od 
navedene blagovne znamke;
(b) in je namenjeno trgovinski dejavnosti, 
vendar ni dano v promet na tem območju.
Kadar blago iz prvega pododstavka vstopi 
na carinsko območje države članice in se 
giblje po njem na podlagi sistema 
carinskega tranzita ter kadar se to blago 
prepelje v tretjo državo, v kateri blagovna 
znamka ni registrirana, je uvoznik dolžan 
dokazati, da je zadevno blago dejansko 
namenjeno potrošnikom na trgu navedene 
tretje države.

Or. fr

Obrazložitev

Kanali za trgovanje s ponarejenim in tihotapskim blagom sledijo kanalom zakonite 
mednarodne trgovine. Ker je za nekatere kriminalne mreže razmeroma enostavno ponarediti 
carinske dokumente, zlasti v zvezi s poreklom blaga in namembnim krajem, Odbor za notranji 
trg in varstvo potrošnikov meni, da je treba ponovno poudariti pomen varovanja notranjega 
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trga, pravic potrošnikov, zdravja in varnosti z nadzorovanjem trgovinskih tokov.

Predlog spremembe 24
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 12 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Člen 12 a
Svoboda izražanja

Ta direktiva ne omejuje pravice oseb, 
vključno s pravnimi osebami, do 
njihovega javnega izražanja na kateri koli 
način ali prek katerega koli medija, ki ga 
izberejo, če ne kršijo pravic, ki jih 
zagotavlja člen 10.
To med drugim vključuje izražanje za 
namene političnega ali družbenega 
komentiranja, poučevanja, znanstvenega 
raziskovanja, novinarstva, umetniškega 
izražanja, osebne komunikacije, kritike ali 
ocene, primerjav proizvodov ali storitev, 
karikature, parodije ali imitacije.

Or. en

Predlog spremembe 25
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

3a. Blagovna znamka imetniku ne daje 
pravice, da tretji osebi prepove uporabo 
blagovne znamke iz upravičenih razlogov 
v zvezi z:
(a) oglaševanjem ali promocijo, ki 
potrošnikom omogoča primerjavo blaga 
ali storitev; ali
(b) opredeljevanjem in parodiranjem, 
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kritiziranjem ali komentiranjem glede 
imetnika blagovne znamke ali blaga ali 
storitev imetnika blagovne znamke; ali
(c) katero koli nekomercialno uporabo 
znamke.

Or. en

Predlog spremembe 26
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Blagovna znamka imetniku ne daje 
pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi 
z blagom, ki je bilo dano na trg Unije 
označeno s to blagovno znamko s strani 
imetnika ali z njegovim soglasjem.

1. Blagovna znamka imetniku ne daje 
pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi 
z blagom, ki je bilo s strani imetnika ali z 
njegovim soglasjem dano na trg označeno 
s to blagovno znamko.

Or. de

Obrazložitev

Sedanji pravni položaj predvideva omejitev izčrpanja pravic iz blagovnih znamk na EU. 
Namen predloga spremembe je „mednarodno“ izčrpanje, ki je v interesu evropskih 
potrošnikov zaradi dvostopenjske politike cen, saj na tem področju na notranjem trgu še 
vedno obstajajo znatne omejitve.

Predlog spremembe 27
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Uradi omejijo preverjanje pogojev po 
uradni dolžnosti glede na to, ali je prijava 
blagovne znamke upravičena do 
registracije brez absolutnih razlogov za 
zavrnitev iz člena 4.

Uradi omejijo preverjanje upravičenosti 
vloge za registracijo blagovne znamke po 
uradni dolžnosti na ugotavljanje 
odsotnosti absolutnih razlogov za zavrnitev 
iz člena 4. Ta določba se uporablja brez 
poseganja v pravico teh uradov do 
opravljanja preverjanj, če menijo, da so 
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potrebna, ali na zahtevo prijaviteljev.

Or. pl

Predlog spremembe 28
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Uradi omejijo preverjanje pogojev po 
uradni dolžnosti glede na to, ali je prijava 
blagovne znamke upravičena do 
registracije brez absolutnih razlogov za 
zavrnitev iz člena 4.

Uradi omejijo preverjanje upravičenosti 
vloge za registracijo blagovne znamke po 
uradni dolžnosti na ugotavljanje 
odsotnosti absolutnih razlogov za zavrnitev 
iz člena 4. Ta določba ne posega v 
možnost, da uradi zagotavljajo poizvedbe 
in obvestila v zvezi s prejšnjimi pravicami 
na izključno informativni osnovi in ob 
pogoju, da take poizvedbe in obvestila 
nimajo zavezujočega učinka na nadaljnji 
postopek registracije, vključno s 
kasnejšimi postopki ugovora.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog vključuje pojasnilo in bistveno spremembo, upoštevati pa bi ga bilo treba skupaj z 
uvodno izjavo 34. Čeprav bi bilo treba preverjanje pogojev po uradni dolžnosti na podlagi 
relativnih razlogov odpraviti, bi bilo uradom smiselno omogočiti, da prijaviteljem zagotovijo 
poizvedbe, imetnikom prejšnjih pravic pa obvestila tudi po uradni dolžnosti in ne le na 
zahtevo. Te poizvedbe in obvestila pa bi morali biti izključno informativne narave in ne bi 
smeli vplivati na postopek registracije.

Predlog spremembe 29
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 1
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Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Pred registracijo blagovne znamke lahko 
vsaka fizična ali pravna oseba ter vsaka 
skupina ali organ, ki predstavlja 
izdelovalce, proizvajalce, dobavitelje
storitev, trgovce ali potrošnike, uradu 
predloži pisna stališča, v katerih razloži, na 
podlagi katerih razlogov iz člena 4 se 
blagovna znamke ne registrira po uradni 
dolžnosti. Te osebe ali skupne niso 
stranke v postopku pred uradom.

1. Pred registracijo blagovne znamke lahko
vsaka fizična ali pravna oseba ter vsaka 
skupina ali organ, ki predstavlja 
izdelovalce, proizvajalce, ponudnike
storitev, trgovce ali potrošnike, uradu 
predloži pisna stališča, v katerih razloži, na 
podlagi katerih razlogov iz člena 4 se 
blagovna znamke po uradni dolžnosti ne 
registrira.

Or. en

Predlog spremembe 30
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

1. Države članice pred svojimi uradi
zagotovijo učinkovit in hiter upravni 
postopek ugovora v zvezi z registracijo
prijave blagovne znamke na podlagi 
razlogov iz člena 5.

1. Države članice zagotovijo učinkovit in 
hiter upravni postopek ugovora v zvezi z
vlogo za registracijo blagovne znamke pred 
svojimi uradi.

Or. es

Predlog spremembe 31
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

2. Upravni postopek iz odstavka 1 
zagotovi, da zahtevek za ugovor lahko 
vloži vsaj imetnik prejšnje pravice iz člena 
5(2) in (3).

2. Upravni postopek iz odstavka 1 
zagotovi, da zahtevek za ugovor lahko 
vloži vsaj imetnik prejšnje pravice iz člena
4(1)(i) ter člena 5(2) in (3).
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Or. es

Predlog spremembe 32
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 3 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

3a. Ugovor zoper registracijo blagovne 
znamke lahko v skladu s členom 5 vložita 
tudi katera koli fizična ali pravna oseba in 
katera koli skupina ali organ, ki 
predstavlja proizvajalce, izdelovalce, 
ponudnike storitev, trgovce ali potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 33
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da uradi
sodelujejo med seboj in z Agencijo, da se 
spodbudi konvergenca praks in orodij ter 
dosežejo usklajeni rezultati pri preverjanju 
in registraciji blagovnih znamk.

Države članice sprejmejo ukrepe za razvoj 
sodelovanja med uradi in z Agencijo, da se 
spodbudi konvergenca praks in orodij ter 
dosežejo usklajeni rezultati pri preverjanju 
in registraciji blagovnih znamk.

Or. pl

Predlog spremembe 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da uradi lahko 
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sodelujejo med seboj in z Agencijo, da se 
spodbudi konvergenca praks in orodij ter 
dosežejo usklajeni rezultati pri 
preverjanju in registraciji blagovnih 
znamk.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je določba brez opredelitve posebnega področja takega sodelovanja z vidika 
uporabnika iz države članice preširoka. Koristi za države članice se razlikujejo glede na 
področje sodelovanja. Zato bi bilo treba udeležbo v projektih, ki jih predlaga urad, 
prilagoditi potrebam nacionalnih organov in potrebam uporabnikov njihovih sistemov.

Predlog spremembe 35
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da uradi 
sodelujejo z Agencijo na vseh svojih
področjih delovanja, razen tistih iz 
člena 52, ki zadevajo zaščito blagovnih 
znamk v Uniji.

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da uradi sodelujejo z Agencijo 
na področjih delovanja, za katera menijo, 
da so pomembna za zaščito blagovnih 
znamk v Uniji, poleg tistih iz člena 52.

Or. pl

Predlog spremembe 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 1

Predlog spremembe Parlamenta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da uradi 
sodelujejo z Agencijo na vseh svojih 
področjih delovanja, razen tistih iz 
člena 52, ki zadevajo zaščito blagovnih 
znamk v Uniji.

Države članice zagotovijo, da uradi lahko 
sodelujejo z Agencijo na vseh svojih 
področjih delovanja, poleg tistih iz 
člena 52, ki zadevajo zaščito blagovnih 
znamk v Uniji.

Or. en
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Obrazložitev

Zdi se, da je določba brez opredelitve posebnega področja takega sodelovanja z vidika 
uporabnika iz države članice preširoka. Koristi za države članice se razlikujejo glede na 
področje sodelovanja. Zato bi bilo treba udeležbo v projektih, ki jih predlaga urad, 
prilagoditi potrebam nacionalnih organov in potrebam uporabnikov njihovih sistemov.


