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Ändringsförslag 10
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att skapa rättslig säkerhet och 
tydlighet är det nödvändigt att klargöra att 
inte bara vid likhet utan också i fråga om 
ett identiskt lika tecken som används för 
identiskt lika varor eller tjänster bör skydd 
beviljas ett varumärke endast om och i den 
utsträckning varumärkets viktigaste 
funktion, som är att garantera varornas 
eller tjänsternas kommersiella ursprung,
påverkas negativt.

(19) För att skapa rättslig säkerhet och 
tydlighet är det nödvändigt att klargöra att 
inte bara vid likhet utan också i fråga om 
ett identiskt lika tecken som används för 
identiskt lika varor eller tjänster bör skydd 
beviljas ett varumärke endast om och i den 
utsträckning varumärkets viktigaste 
funktion påverkas negativt.

Or. en

Ändringsförslag 11
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Ett varumärkes viktigaste funktion 
är att garantera konsumenten eller 
slutanvändaren en produkts ursprung 
genom att ge honom eller henne möjlighet 
att utan risk för sammanblandning skilja 
den aktuella produkten från produkter 
med annat ursprung. 

Or. en

Ändringsförslag 12
Pier Antonio Panzeri
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Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Vid avgörandet av huruvida 
varumärkets huvudfunktion påverkas 
negativt måste denna bestämmelse tolkas 
mot bakgrund av artikel 11 i stadgan om 
Europeiska unionens grundläggande 
rättigheter och artikel 10 i 
Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna så att den grundläggande 
rätten till yttrandefrihet garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 13
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) De exklusiva rättigheter ett 
varumärke ger bör inte ge innehavaren 
rätt att förbjuda användning av tecken 
eller upplysningar som används av en 
skälig anledning för att konsumenter ska 
kunna göra jämförelser, för att uttrycka 
åsikter eller om märket inte används i 
kommersiellt syfte.

Or. en

Ändringsförslag 14
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det följer av principen om fri rörlighet 
för varor att innehavaren av ett varumärke 
inte ska ha rätt att förbjuda att tredjeman 
använder det med avseende på varor som 
har satts i omlopp inom unionen med detta 
varumärke, antingen av innehavaren själv 
eller med dennes medgivande, om 
innehavaren inte har väl grundade skäl att 
motsätta sig fortsatt marknadsföring av 
varorna.

(26) Det följer av principen om fri rörlighet 
för varor att innehavaren av ett varumärke 
inte ska ha rätt att förbjuda att tredjeman 
använder det med avseende på varor som 
har satts i omlopp med detta varumärke, 
antingen av innehavaren själv eller med 
dennes medgivande, om innehavaren inte 
har väl grundade skäl att motsätta sig 
fortsatt marknadsföring av varorna.

Or. de

Motivering

I den gällande lagstiftningen begränsas utövandet av de rättigheter som är knutna till ett 
varumärke till EU. Ändringsförslaget syftar till att skapa ett ”internationellt” utövande som 
skyddar de europeiska konsumenterna mot prissättning på två nivåer, eftersom det 
fortfarande finns tydliga hinder på den inre marknaden i detta avseende.

Ändringsförslag 15
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att förbättra och underlätta 
tillgången till varumärkesskydd och öka 
den rättsliga säkerheten och 
förutsebarheten bör förfarandet för 
registrering av varumärken i 
medlemsstaterna vara effektivt och öppet 
och bör följa liknande regler som de som 
gäller för europeiska varumärken. För att 
ett konsekvent och väl avvägt 
varumärkessystem ska kunna åstadkommas 
både på nationell nivå och unionsnivå bör 
medlemsstaternas centrala myndigheter för 
industriell äganderätt därför begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 

(34) För att förbättra och underlätta 
tillgången till varumärkesskydd och öka 
den rättsliga säkerheten och 
förutsebarheten bör förfarandet för 
registrering av varumärken i 
medlemsstaterna vara effektivt och öppet 
och bör följa liknande regler som de som 
gäller för europeiska varumärken. För att 
ett konsekvent och väl avvägt 
varumärkessystem ska kunna åstadkommas 
både på nationell nivå och unionsnivå bör 
medlemsstaternas centrala myndigheter för 
industriell äganderätt därför begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
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registreringsberättigad till avsaknaden av 
absoluta registreringshinder. Detta bör 
dock inte påverka rätten för dessa 
myndigheter att på sökandenas begäran 
tillhandahålla sökningar efter äldre 
rättigheter i rent informationssyfte och utan 
att det påverkar eller har någon bindande 
effekt på den fortsatta 
registreringsprocessen, inklusive senare 
invändningsförfaranden.

registreringsberättigad till avsaknaden av 
absoluta registreringshinder. Detta bör 
dock inte påverka rätten för dessa 
myndigheter att på sökandenas begäran, 
eller om de anser det lämpligt,
tillhandahålla sökningar efter äldre 
rättigheter i rent informationssyfte och utan 
att det påverkar eller har någon bindande 
effekt på den fortsatta 
registreringsprocessen, inklusive senare 
invändningsförfaranden.

Or. pl

Ändringsförslag 16
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att förbättra och underlätta 
tillgången till varumärkesskydd och öka 
den rättsliga säkerheten och 
förutsebarheten bör förfarandet för 
registrering av varumärken i 
medlemsstaterna vara effektivt och öppet 
och bör följa liknande regler som de som 
gäller för europeiska varumärken. För att 
ett konsekvent och väl avvägt 
varumärkessystem ska kunna åstadkommas 
både på nationell nivå och unionsnivå bör 
medlemsstaternas centrala myndigheter för 
industriell äganderätt därför begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
absoluta registreringshinder. Detta bör 
dock inte påverka rätten för dessa 
myndigheter att på sökandenas begäran 
tillhandahålla sökningar efter äldre 
rättigheter i rent informationssyfte och utan 
att det påverkar eller har någon bindande 
effekt på den fortsatta 
registreringsprocessen, inklusive senare 

(34) För att förbättra och underlätta 
tillgången till varumärkesskydd och öka 
den rättsliga säkerheten och 
förutsebarheten bör förfarandet för 
registrering av varumärken i 
medlemsstaterna vara effektivt och öppet 
och bör följa liknande regler som de som 
gäller för europeiska varumärken. För att 
ett konsekvent och väl avvägt 
varumärkessystem ska kunna åstadkommas 
både på nationell nivå och på unionsnivå 
bör medlemsstaternas centrala myndigheter 
för industriell äganderätt därför begränsa 
sin obligatoriska granskning av huruvida 
en varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
absoluta registreringshinder. Detta bör 
dock inte påverka rätten för dessa 
myndigheter att på eget initiativ eller på 
begäran tillhandahålla sökningar efter äldre 
rättigheter och underrättelser till 
innehavare av äldre rättigheter i rent 
informationssyfte och utan att det påverkar 
eller har någon bindande effekt på den 
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invändningsförfaranden. fortsatta registreringsprocessen, inklusive 
senare invändningsförfaranden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller både ett förtydligande och en väsentlig ändring och bör 
läsas tillsammans med artikel 41. Även om den obligatoriska granskningen på relativa 
grunder bör slopas vore det rimligt att låta myndigheter förse sökande med sökningar och 
innehavare av äldre rättigheter med underrättelser, också på eget initiativ och inte bara på 
begäran. Dessa sökningar och underrättelser bör dock göras i rent informationssyfte och 
utan att det har någon bindande verkan på registreringsprocessen.

Ändringsförslag 17
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) återges på ett sätt som gör det möjligt 
för de behöriga myndigheterna och 
allmänheten att avgöra exakt vilken typ av 
skydd som ges innehavaren av varumärket.

b) återges både vid offentliggörandet och 
vid registreringen på ett sätt som gör det 
möjligt för de behöriga myndigheterna och 
allmänheten att avgöra exakt vilken typ av 
skydd som ges innehavaren av varumärket.

Or. es

Ändringsförslag 18
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tecknet är identiskt med varumärket och 
används med avseende på varor och 
tjänster som är identiska med dem för vilka 
varumärket är registrerat och om sådan 
användning påverkar eller kan påverka 
varumärkets grundläggande funktion, det 

a) tecknet är identiskt med varumärket och 
används med avseende på varor och 
tjänster som är identiska med dem för vilka 
varumärket är registrerat och om sådan 
användning påverkar eller kan påverka 
varumärkets grundläggande funktion, det 
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vill säga att garantera varornas eller 
tjänsternas ursprung för konsumenterna,

vill säga att garantera varornas eller 
tjänsternas ursprung för konsumenterna,
genom att ge honom eller henne möjlighet 
att utan risk för sammanblandning skilja 
den aktuella produkten från produkter 
med annat ursprung,

Or. en

Ändringsförslag 19
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett registrerat 
varumärke ska också ha rätt att hindra 
import av varor i enlighet med punkt 3 c 
om endast avsändaren av varorna agerar i 
kommersiellt syfte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20
Regina Bastos

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att hindra import av varor 
i enlighet med punkt 3 c om endast
avsändaren av varorna agerar i 
kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett europeiskt varumärke 
ska också ha rätt att med hjälp av de 
nationella myndigheterna hindra import 
av de varor som avses i punkt 3 c, eller 
utbjudande av varor som avses i punkt 3 b
om avsändaren, mellanledet, försäljaren 
eller leverantören av tjänster för 
internetförsäljning av varorna agerar i 
kommersiellt syfte.

Or. pt
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Ändringsförslag 21
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett registrerat 
varumärke ska också ha rätt att förhindra 
tredje man från att i samband med 
kommersiell verksamhet föra in varor i 
tullområdet för den medlemsstat där 
varumärket är registrerat utan att ha 
övergått till fri omsättning, om dessa 
varor, inbegripet emballage, kommer från 
tredjeland och utan tillstånd har försetts 
med ett varumärke som är identiskt med 
det varumärke som registrerats för sådana 
varor, eller som i väsentliga drag inte kan 
särskiljas från det varumärket.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att förhindra tredje man 
från att i samband med kommersiell 
verksamhet föra in varor i tullområdet för 
den medlemsstat där varumärket är 
registrerat utan att ha övergått till fri 
omsättning, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det 
varumärke som registrerats för sådana 
varor, eller som i väsentliga drag inte kan 
särskiljas från det varumärket.

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att förhindra tredje man 
från att i samband med kommersiell 
verksamhet föra in varor i tullområdet för 
den medlemsstat där varumärket är 
registrerat utan att ha övergått till fri 
omsättning, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det 
varumärke som registrerats på vederbörligt 
sätt för sådana varor, eller som i väsentliga 
drag inte kan särskiljas från det 
varumärket.
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Or. en

Motivering

Genom denna bestämmelse får innehavarna större möjlighet att bekämpa förfalskning och 
piratkopiering. Bestämmelsen har därför positiv effekt på folkhälsan eftersom den förhindrar 
import av illegala läkemedel, spridrycker och tobak. Tullmyndigheterna kommer dessutom att 
få större befogenheter att skydda industriella äganderätter och därmed fokusera på att 
förhindra införsel av förfalskade varumärken i EU:s tullområde. Syftet med den föreslagna 
ändringen är endast att förtydliga texten.

Ändringsförslag 23
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att förhindra tredje man 
från att i samband med kommersiell 
verksamhet föra in varor i tullområdet för 
den medlemsstat där varumärket är 
registrerat utan att ha övergått till fri 
omsättning, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
utan tillstånd har försetts med ett 
varumärke som är identiskt med det 
varumärke som registrerats för sådana 
varor, eller som i väsentliga drag inte kan 
särskiljas från det varumärket.

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke 
ska också ha rätt att förhindra tredje man 
från att föra in varor som inkräktar på det 
registrerade varumärket i tullområdet för 
den medlemsstat där varumärket är 
registrerat, om dessa varor, inbegripet 
emballage,

a) kommer från ett tredjeland och utan 
tillstånd har försetts med ett varumärke 
som är identiskt med det varumärke som 
registrerats för sådana varor och
b) är avsedda att göras till föremål för 
kommersiell verksamhet även om de inte 
har övergått till fri omsättning på 
territoriet.
När varor som nämns i första stycket 
kommer in i och börjar befordras inom 
tullområdet för den medlemsstat där 
varumärket är registrerat enligt ett 
transiteringsförfarande, och när dessa 
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varor ska sändas till ett tredjeland där 
varumärket inte är registrerat, ska 
importören kunna bevisa att de aktuella 
varorna faktiskt är avsedda för 
konsumenter på marknaden i detta 
tredjeland.

Or. fr

Motivering

Handelsrutterna för förfalskningar och smuggelgods är ofta desamma som för den legitima 
internationella handeln. Förfalskade dokument som godkänns av tullen, framför allt 
dokument som gäller ursprung och destination, är för vissa illegala nätverk relativt lätta att 
ta fram. Utskottet för den inre marknaden måste därför påminna om att styrningen av 
handelsflöden är avgörande för att skydda den inre marknaden och konsumenternas 
rättigheter, hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag 24
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Yttrandefrihet

Inget i denna förordning ska begränsa 
alla personers, inklusive juridiska 
personers, rätt att yttra sig offentligt, på 
valfritt sätt eller via valfria medier, under 
förutsättning att de inte inkräktar på de 
rättigheter som avses i artikel 10.
Detta omfattar, men är inte begränsat till, 
uttalanden i politiska eller sociala frågor, 
undervisning, forskning, journalistik, 
konstnärliga uttryck, personlig 
kommunikation, kritik eller recensioner, 
jämförelser mellan produkter eller 
tjänster, karikatyrer, parodier eller 
pastischer.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varumärket ska inte ge innehavaren 
rätt att förbjuda tredje part att av skälig 
anledning använda varumärket i 
samband med
a) annonsering eller marknadsföring som 
gör det möjligt för konsumenter att 
jämföra varor eller tjänster, eller
b) identifiering och parodiering av, kritik 
mot eller synpunkter på varumärkets 
innehavare eller 
varumärkesinnehavarens varor eller 
tjänster, eller
c) all icke-kommersiell användning av ett 
varumärke.

Or. en

Ändringsförslag 26
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt 
att förbjuda användningen av varumärket 
för varor som av innehavaren eller med 
hans samtycke har förts ut på marknaden 
under varumärket inom unionen.

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt 
att förbjuda användningen av varumärket 
för varor som av innehavaren eller med 
hans samtycke har förts ut på marknaden 
under varumärket.

Or. de

Motivering

I den gällande lagstiftningen begränsas utövandet av de rättigheter som är knutna till ett 
varumärke till EU. Ändringsförslaget syftar till att skapa ett ”internationellt” utövande som 
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skyddar de europeiska konsumenterna mot en prissättning på två nivåer, eftersom det 
fortfarande finns tydliga hinder på den inre marknaden i detta avseende.

Ändringsförslag 27
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheterna ska begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
de absoluta registreringshinder som anges i 
artikel 4.

Myndigheterna ska begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
de absoluta registreringshinder som anges i 
artikel 4. Denna bestämmelse ska 
tillämpas utan inskränkning av
myndigheternas rätt att genomföra 
granskning om de anser det nödvändigt, 
eller om sökanden begär det.

Or. pl

Ändringsförslag 28
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheterna ska begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
de absoluta registreringshinder som anges i 
artikel 4.

Myndigheterna ska begränsa sin 
obligatoriska granskning av huruvida en 
varumärkesansökan är 
registreringsberättigad till avsaknaden av 
de absoluta registreringshinder som anges i 
artikel 4. Denna bestämmelse ska inte 
påverka myndigheternas möjlighet att 
tillhandahålla sökningar och 
underrättelser som avser äldre rättigheter 
i rent informationssyfte och under 
förutsättning att sådana sökningar och 
underrättelser inte har någon bindande 
effekt på den fortsatta 
registreringsprocessen, inklusive senare 
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invändningsförfaranden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller både ett förtydligande och en väsentlig ändring och bör 
läsas tillsammans med skäl 34. Även om den obligatoriska granskningen på relativa grunder 
bör slopas vore det rimligt att låta myndigheter förse sökande med sökningar och innehavare 
av äldre rättigheter med underrättelser, också på eget initiativ och inte bara på begäran. 
Dessa sökningar och underrättelser bör dock göras i rent informationssyfte och utan att det 
påverkar registreringsprocessen.

Ändringsförslag 29
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett varumärke registreras får 
fysiska eller juridiska personer och 
sammanslutningar, som företräder 
tillverkare, producenter, 
tjänsteleverantörer, näringsidkare eller 
konsumenter till myndigheten ge in 
skriftliga anmärkningar och i dem ange på 
vilka av de grunder som anges i artikel 4 
byrån på eget initiativ ska vägra 
registrering av varumärket. De ska inte 
betraktas som parter i förfarandet vid 
myndigheten.

1. Innan ett varumärke registreras får 
fysiska eller juridiska personer och 
sammanslutningar, som företräder 
tillverkare, producenter, 
tjänsteleverantörer, näringsidkare eller 
konsumenter till myndigheten ge in 
skriftliga anmärkningar och i dem ange på 
vilka av de grunder som anges i artikel 4 
byrån på eget initiativ ska vägra 
registrering av varumärket.

Or. en

Ändringsförslag 30
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett 
effektivt och snabbt administrativt 
förfarande inför sina myndigheter för att 
invända mot registrering av en 
varumärkesansökan av de skäl som 
föreskrivs i artikel 5.

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett 
effektivt och snabbt administrativt 
förfarande inför sina myndigheter för att 
invända mot registrering av en 
varumärkesansökan.

Or. es

Ändringsförslag 31
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det administrativa förfarande som avses 
i punkt 1 ska föreskriva att åtminstone 
innehavaren av en äldre rättighet som avses 
i artikel 5.2 och 5.3 ska kunna inkomma 
med en invändning.

2. Det administrativa förfarande som avses 
i punkt 1 ska föreskriva att åtminstone 
innehavaren av en äldre rättighet som avses 
i artikel 4.1 i och artikel 5.2 och 5.3 ska 
kunna inkomma med en invändning.

Or. es

Ändringsförslag 32
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fysiska eller juridiska personer och 
sammanslutningar eller organ som 
företräder tillverkare, producenter, 
tjänsteleverantörer, näringsidkare eller 
konsumenter får invända mot registrering 
av en varumärkesansökan av de skäl som 
föreskrivs i artikel 5. 

Or. en
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Ändringsförslag 33
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att
myndigheterna samarbetar med varandra
och med byrån för att främja enhetliga 
metoder och verktyg och uppnå 
samstämmiga resultat i samband med 
granskning och registrering av varumärken.

Medlemsstaterna ska göra ansträngningar 
för att utveckla samarbetet mellan 
myndigheterna samt mellan dessa och 
byrån för att främja enhetliga metoder och 
verktyg och uppnå samstämmiga resultat i 
samband med granskning och registrering 
av varumärken.

Or. pl

Ändringsförslag 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna samarbetar med varandra 
och med byrån för att främja enhetliga 
metoder och verktyg och uppnå 
samstämmiga resultat i samband med 
granskning och registrering av varumärken. 

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna kan samarbeta med 
varandra och med byrån för att främja 
enhetliga metoder och verktyg och uppnå 
samstämmiga resultat i samband med 
granskning och registrering av varumärken.

Or. en

Motivering

Om inte det specifika syftet med sådant samarbete fastställs verkar bestämmelsen vara för 
omfattande för användarna i medlemsstaterna. Alla samarbetsområden ska inte ge samma 
fördelar för alla medlemsstater. Deltagandet i de projekt som harmoniseringsbyrån föreslår 
bör därför anpassas efter de nationella myndigheternas och systemanvändarnas behov.



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

SV

Ändringsförslag 35
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna samarbetar med byrån på 
alla verksamhetsområden av betydelse för 
skyddet av varumärken i unionen, utöver 
dem som nämns i artikel 52.

Medlemsstaterna ska göra ansträngningar 
för att myndigheterna ska samarbeta med 
byrån på de verksamhetsområden som de 
anser är av betydelse för skyddet av 
varumärken i unionen, utöver dem som 
nämns i artikel 52.

Or. pl

Ändringsförslag 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna samarbetar med byrån på 
alla verksamhetsområden av betydelse för 
skyddet av varumärken i unionen, utöver 
dem som nämns i artikel 52.

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna kan samarbeta med byrån 
på alla verksamhetsområden av betydelse 
för skyddet av varumärken i unionen, 
utöver dem som nämns i artikel 52.

Or. en

Motivering

Om inte det specifika syftet med sådant samarbete fastställs verkar bestämmelsen vara för 
omfattande för användarna i medlemsstaterna. Alla samarbetsområden ska inte ge samma 
fördelar för alla medlemsstater. Deltagandet i de projekt som harmoniseringsbyrån föreslår 
bör därför anpassas efter de nationella myndigheternas och systemanvändarnas behov.


