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Изменение 15
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вследствие на влизането в сила на 
Договора от Лисабон терминологията на 
Регламент (ЕО) № 207/2009 следва да се 
актуализира. Това предполага замяната 
на термина „марка на Общността“ с 
„европейска марка“. В съответствие с 
Общия подход относно 
децентрализираните агенции, договорен 
през юли 2012 г. от Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, 
названието „Служба за хармонизация 
във вътрешния пазар (марки, дизайни и 
модели)“ следва да се замени с 
„Агенция на Европейския съюз за 
марките, дизайните и моделите“ 
(наричана по-долу „Агенцията“).

(2) Вследствие на влизането в сила на 
Договора от Лисабон терминологията на 
Регламент (ЕО) № 207/2009 следва да се 
актуализира. Това предполага замяната 
на термина „марка на Общността“ с 
„марка на Европейския съюз“. В 
съответствие с Общия подход относно 
децентрализираните агенции, договорен 
през юли 2012 г. от Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, 
названието „Служба за хармонизация 
във вътрешния пазар (марки, дизайни и 
модели)“ следва да се замени с 
„Агенция на Европейския съюз за 
марките, дизайните и моделите“ 
(наричана по-долу „Агенцията“).

Or. es

Изменение 16
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед осигуряване на повече 
гъвкавост, като същевременно се 
гарантира по-голяма правна сигурност 
по отношение на средствата за 
представяне на марките, изискването за 

(9) С оглед на осигуряването на повече 
гъвкавост, като същевременно се 
гарантира по-голяма правна сигурност 
по отношение на средствата за 
представяне на марките, изискването за 
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графично изобразяване следва да бъде 
заличено от определението за 
европейска марка. Следва да бъде 
разрешено даден знак да бъде 
представен чрез всяка подходяща 
форма, а не непременно чрез графични 
средства, доколкото представянето
позволява на компетентните органи и на 
обществеността да определи точно и 
ясно конкретния предмет на защита.

графично изобразяване следва да бъде 
заличено от определението за 
европейска марка. Следва да бъде 
разрешено даден знак да бъде 
представен чрез всяка подходяща 
форма, а не непременно чрез графични 
средства, с условието, когато се 
публикува и вписва в регистъра, 
знакът да може да се представи по 
начин, който позволява на 
компетентните органи и на 
обществеността да определи точно и 
ясно конкретния предмет на защита.

Or. es

Изменение 17
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Срещу регистрацията на 
марката може да бъде направено 
възражение също така от всяко 
физическо или юридическо лице и 
всяка група или орган, 
представляващи фабриканти, 
производители, доставчици на услуги, 
търговци или потребители, които 
представят доказателства, че по своя 
характер марката заблуждава 
обществеността, например по 
отношение на естеството, 
качеството или географския произход 
на стоките или услугите;

Or. en

Изменение 18
Пиер Антонио Панцери
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се гарантира правната 
сигурност и за по-голяма яснота е 
необходимо да се поясни, че не само в 
случай на сходство, но също така и в 
случай на идентичен знак, използван за 
идентични стоки или услуги, на 
европейска марка следва да се 
предостави защита само ако и 
доколкото основната функция на 
европейската марка, която се състои в 
гарантиране на търговския произход 
на стоките или услугите, е засегната 
по неблагоприятен начин.

(15) С цел да се гарантира правната 
сигурност и за по-голяма яснота е 
необходимо да се поясни, че не само в 
случай на сходство, но също така и в 
случай на идентичен знак, използван за 
идентични стоки или услуги, на 
европейска марка следва да се 
предостави защита само ако и 
доколкото основната функция на 
европейската марка е засегната по 
неблагоприятен начин.

Or. en

Изменение 19
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Основната функция на 
търговската марка е да гарантира 
произхода на продукта пред 
потребителя или крайния ползвател, 
като му помага да направи разлика, 
без да има възможност за объркване 
на този продукт с продукти, които 
имат друг произход;

Or. en

Изменение 20
Пиер Антонио Панцери
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Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) При определянето дали 
основната функция на марката е 
засегната по неблагоприятен начин е 
необходимо тази разпоредба да се 
тълкува в светлината на член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 10 от 
Европейската конвенция за правата 
на човека, за да се гарантира 
основното право на свобода на 
изразяване.

Or. en

Изменение 21
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Изключителните права, 
предоставени от марката, не следва 
да дават право на притежателя да 
забранява използването на знаци или 
означения, които се използват поради
основателна причина, за да се даде 
възможност на потребителите да 
правят сравнения, да изразяват 
мнението си, или когато марката не 
се използва с търговско 
предназначение.

Or. en

Изменение 22
Пабло Ариас Ечеверия



AM\1004420BG.doc 7/28 PE519.751v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) С цел да се гарантира ефективен и 
ефикасен метод за решаване на спорове, 
да се гарантира съответствието с 
езиковия режим, предвиден в Регламент 
(ЕО) № 207/2009, бързото 
постановяване на решения по прости 
казуси, както и ефективната и ефикасна 
организация на апелативните състави, 
както и за да се гарантира подходящо и 
реалистично равнище на таксите, които 
следва да се събират от Агенцията, при 
спазване на бюджетните принципи, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 207/2009, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка с определянето на 
подробностите относно езиците, 
които следва да се използват пред
Агенцията, случаите, в които решенията 
във връзка с възражения и искания за 
заличаване следва да се вземат от един-
единствен член, подробностите относно 
организацията на апелативните състави, 
размерът на таксите, дължими на 
Агенцията, и подробностите, свързани с 
тяхното плащане.

(45) С цел да се гарантира ефективен и 
ефикасен метод за решаване на спорове, 
да се гарантира съответствието с 
езиковия режим, предвиден в Регламент 
(ЕО) № 207/2009, бързото 
постановяване на решения по прости 
казуси, както и ефективната и ефикасна 
организация на апелативните състави, 
както и за да се гарантира подходящо и 
реалистично равнище на таксите, които 
следва да се събират от Агенцията, при 
спазване на бюджетните принципи, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 207/2009, на Комисията следва да
бъде делегирано правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка с определянето на правилата за 
прилагане на езиковия режим, който 
следва да се използва в Агенцията, 
случаите, в които решенията във връзка 
с възражения и искания за заличаване 
следва да се вземат от един-единствен 
член, подробностите относно 
организацията на апелативните състави, 
размерът на таксите, дължими на 
Агенцията, и подробностите, свързани с 
тяхното плащане.

Or. es

Изменение 23
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 9 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) знакът е идентичен с европейската 
марка и е използван за стоки или 
услуги, идентични с тези, за които е 
регистрирана европейската марка, и 
когато това използване засяга или е в 
състояние да засегне функцията на 
европейската марка да гарантира на 
потребителите произхода на стоките 
или услугите;

а) знакът е идентичен с европейската 
марка и е използван за стоки или 
услуги, идентични с тези, за които е 
регистрирана европейската марка, и 
когато това използване засяга или е в 
състояние да засегне функцията на 
европейската марка да гарантира на 
потребителите произхода на стоките 
или услугите, като им помага да 
направят разлика, без да имат 
възможност за объркване на този 
продукт с продукти, които имат друг 
произход;

Or. en

Изменение 24
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Притежателят на европейска марка 
има също така право да 
възпрепятства вноса на стоките, 
посочени в параграф 3, буква в), дори 
когато само изпращачът на стоките 
действа с търговска цел.

заличава се

Or. en

Изменение 25
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 12
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Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Притежателят на европейска марка има 
също така право да възпрепятства вноса 
на стоките, посочени в параграф 3, 
буква в), дори когато само изпращачът 
на стоките действа с търговска цел.

Притежателят на европейска марка има 
също така право да възпрепятства, с 
помощта на националните органи,
вноса на стоките, посочени в 
параграф 3, буква в), или предлагането 
на стоки съгласно параграф 3, 
буква б), дори когато изпращачът на 
стоките, посредникът, агентът или 
доставчикът на онлайн продажбени 
услуги действа с търговска цел.

Or. pt

Изменение 26
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
 Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Притежателят на европейска марка 
също така има право да 
възпрепятства въвеждането от 
всички трети лица, в контекста на 
търговска дейност, на стоки на 
митническата територия на Съюза 
без да бъдат пуснати в свободно 
обращение на тази територия, 
когато такива стоки, включително 
опаковки, идват от трети страни и 
върху тях е поставена без разрешение 
марка, която е идентична с 
европейската марка, регистрирана по 
отношение на такива стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от тази марка.

заличава се

Or. en
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Изменение 27
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 12
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Притежателят на европейска марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица, в 
контекста на търговска дейност, на
стоки на митническата територия на 
Съюза без да бъдат пуснати в 
свободно обращение на тази 
територия, когато такива стоки, 
включително опаковки, идват от 
трети страни и върху тях е 
поставена без разрешение марка, 
която е идентична с европейската 
марка, регистрирана по отношение на 
такива стоки, или която не може да 
бъде отличена в основните си 
аспекти от тази марка.

Притежателят на европейска марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица на 
стоки, нарушаващи европейската 
марка на митническата територия на 
Съюза, когато такива стоки, 
включително опаковки:

а) идват от трети държави и върху 
тях е поставена без разрешение 
марка, която е идентична с 
европейската марка, регистрирана за 
тези стоки, или която не може да 
бъде отличена по основните си 
аспекти от тази марка;
б) са предназначени да бъдат обект на 
търговска дейност, без да са 
допуснати за свободно обращение на 
тази територия.
Когато стоките, посочени в първата
алинея, влизат и се придвижват в 
митническата територия на Съюза в 
рамките на митническата 
транзитна система и когато тези 
стоки се превозват до трета 
държава, в която марката не е 
регистрирана, вносителят е длъжен 
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да докаже, че въпросните стоки са 
действително предназначени за 
потребителите на пазара на 
споменатата трета държава.

Or. fr

Обосновка

Каналите за търговия с фалшифицирани и контрабандни стоки обикновено следват 
каналите за законна международна търговия. Тъй като за някои престъпни мрежи е 
сравнително лесно да подправят митнически документи, по-специално по отношение 
на произхода и предназначението на стоките, комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите счита, че е необходимо да се подчертае значението на 
защитата на вътрешния пазар и правата, здравето и безопасността на 
потребителите чрез контролиране на търговските потоци.

Изменение 28
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само 
когато използването от третото лице се 
извършва в съответствие с почтените 
практики в областта на производството 
или търговията.

Настоящият параграф се прилага 
само когато използването от третото 
лице се извършва в съответствие с 
почтените практики в областта на 
производството или търговията.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да изясни, че изискването за почтено използване се 
отнася за букви а), б) и в), а не само за буква а).

Изменение 29
Пиер Антонио Панцери
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Марката не дава право на 
притежателя да забрани на трето 
лице да я използва поради
основателна причина във връзка с:
а) реклама или промоция, която 
позволява на потребителите да 
сравняват стоки или услуги; или
б) идентифициране и пародия, 
критика или коментиране на 
притежателя на марката или на 
стоките или услугите на 
притежателя на марката; или
в) всяка употреба на марката, която 
не е с търговска цел.

Or. en

Изменение 30
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нищо в настоящия регламент не 
ограничава правото на всички лица, 
включително юридически лица, 
публично да се изразяват чрез 
всякакви средства или медии, които 
изберат, при условие че не нарушават 
правата, предоставени с член 9.
Това включва, но не се ограничава до, 
изразяване за целите на политически 
или социален коментар, преподаване, 
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научни изследвания, журналистика, 
артистична изява, лична 
комуникация, критика или обзор, 
сравнения на продукти или услуги, 
карикатура, пародия или творческа 
имитация.

Or. en

Изменение 31
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В член 13, параграф 1 думите „в 
Общността“ се заменят с „в 
Европейското икономическо 
пространство“.;

(15) В член 13, параграф 1 думите „в 
Общността“ се заличават;

Or. de

Обосновка

Настоящата правно положение предвижда обхващането на правата върху 
търговската марка да бъде ограничено до Европейската общност. Целта на 
изменението е да има „международно“ обхващане в полза на европейските 
потребители, за да се предотврати двойната ценова политика, тъй като в тази 
област все още остават значителни ограничения на вътрешния пазар.

Изменение 32
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
 Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 15, параграф 1 първата алинея 
се заменя със следното:
Ако в срок от пет години, считано от 
регистрацията, марката на 
Общността не е била реално 
използвана от притежателя в дадена 
държава членка или част от нея във 
връзка със стоките или услугите, за 
които тя е била регистрирана, или 
ако такова използване е било 
прекратено за непрекъснат 
петгодишен период, марката на 
Общността е предмет на санкциите, 
предвидени в настоящия регламент, 
освен ако има основателна причина за 
неизползване.

Or. en

Обосновка

Препоръчително е думите „в Общността“ да се заменят с думите „в дадена 
държава членка или част от нея“. След като се използва „реално“, би следвало да е 
достатъчно, за да се отхвърли иск за отмяна на основание на неизползване на марка 
на ЕС, ако използването е ограничено до една единствена държава членка или част от 
нея.

Изменение 33
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Датата на подаване на заявка за 
европейска марка е датата, на която 
документите, съдържащи 
информацията, посочена в член 26, 
параграф 1, са подадени в Агенцията от 
заявителя, при условие че бъде платена 

Датата на подаване на заявка за 
европейска марка е датата, на която 
документите, съдържащи 
информацията, посочена в член 26, 
параграф 1, са подадени в Агенцията от 
заявителя, при условие че бъде платена 
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таксата за подаване на заявка, като 
платежното нареждане трябва да е 
направено най-късно на тази дата.

таксата за подаване на заявка в срок от 
един месец след подаване на 
гореспоменатите документи.

Or. en

Обосновка

Сегашният гратисен период от един месец следва да се запази, за да се даде 
възможност на кандидатите да оттеглят и отново да подават заявки, без да се 
налага да плащат таксата два пъти. Това е особено важно за малките и средните 
предприятия, които по-често представят грешни заявки и ще бъдат доста ощетени, 
ако трябва да заплатят такса два пъти.

Изменение 34
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 28 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Притежателите на европейски марки, за 
които е подадена заявка преди 22 юни 
2012 г. и които са регистрирани 
единствено по отношение на цяло 
заглавие на клас от Класификацията от 
Ница, могат да декларират, че 
намерението им към датата на подаване 
е било да търсят защита за стоки или 
услуги извън тези, обхванати от 
буквалния смисъл на заглавието на този 
клас, при условие че така определените 
стоки или услуги са включени в 
азбучния списък за посочения клас на 
изданието на Класификацията от Ница, 
което е било в сила към датата на 
подаване.

Притежателите на европейски марки, за 
които е подадена заявка преди 22 юни 
2012 г. и които са регистрирани по 
отношение на цяло заглавие на клас от 
Класификацията от Ница, могат да 
декларират, че намерението им към 
датата на подаване е било да търсят 
защита за стоки или услуги извън тези, 
обхванати от буквалния смисъл на 
заглавието на този клас, при условие че 
така определените стоки или услуги са 
включени в азбучния списък за 
посочения клас на изданието на 
Класификацията от Ница, което е било в 
сила към датата на подаване.

Or. en

Обосновка

Прозорецът за промяна на заглавия на клас не следва да се прилага само за 
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регистрации, които са съставени единствено от заглавия на клас, но и за тези, които 
се състоят от цяло заглавие на клас, както и някои други стоки/услуги.

Изменение 35
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 28 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Декларацията се подава в Агенцията в 
срок от четири месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
и в нея се посочват по ясен, точен и 
конкретен начин стоките и услугите 
извън тези, които недвусмислено са 
обхванати от буквалния смисъл на 
означенията в заглавието на класа, за 
които се е отнасяло първоначалното 
намерение на притежателя. Агенцията 
взема подходящи мерки за нанасяне на 
съответни промени в регистъра. Тази 
възможност не засяга прилагането на 
член 15, член 42, параграф 2, член 51, 
параграф 1, буква а) и член 57, параграф 
2.

Декларацията се подава в Агенцията в 
срок от дванадесет месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
и в нея се посочват по ясен, точен и 
конкретен начин стоките и услугите 
извън тези, които недвусмислено са 
обхванати от буквалния смисъл на 
означенията в заглавието на класа, за 
които се е отнасяло първоначалното 
намерение на притежателя. Агенцията 
взема подходящи мерки за нанасяне на 
съответни промени в регистъра. Тази 
възможност не засяга прилагането на 
член 15, член 42, параграф 2, член 51, 
параграф 1, буква а) и член 57, параграф 
2.

Or. en

Обосновка

Срокът от четири месеца не изглежда достатъчен, за да могат притежателите на 
търговски марки да направят необходимите корекции, тъй като те ще трябва да 
вземат решения относно точната формулировка на стоките и услугите, която ще 
бъде дадена в допълнение към заглавието на класа. Особено притежателите на по-
голямо портфолио от търговски марки ще имат нужда от повече време.

Изменение 36
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Исканията за установяване на 
приоритет се представят заедно със 
заявката за европейска марка и 
включват датата, номера и 
държавата на предходната заявка.

Заявителят, който иска да се 
възползва от приоритета на 
предходна заявка, е длъжен да 
представи декларация за приоритет и 
едно копие от предходна заявка. Ако 
езикът на последната не е един от 
езиците на Агенцията, заявителят е 
длъжен да представи превод на 
предходната заявка на един от тези 
езици.

Or. en

Обосновка

Според Регламента за прилагане на РМО правото на приоритет може да се поиска 
или в заявката, или в срок от два месеца от датата на нейното подаване. В резултат 
на действието на правото на приоритет, датата на приоритет се счита като дата 
на подаване на заявката за целите на определянето на поредността на правата. Тази 
промяна има за цел да се запази сегашната формулировка на член 30, като по този 
начин се запазва гратисният период от два месеца.

Изменение 37
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези лица и групи или организации не 
придобиват качеството на страни в 
производството пред Агенцията.

заличава се

Or. en
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Изменение 38
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39a (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 41 – параграф 5 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) В член 41 се добавя следният 
параграф 5:
5. Срещу регистрацията на марката 
може да бъде направено възражение 
също така от всяко физическо или 
юридическо лице и всяка група или 
орган, представляващи фабриканти, 
производители, доставчици на услуги, 
търговци или потребители, които 
представят доказателства, че по своя 
характер марката заблуждава 
обществеността, например по 
отношение на естеството, 
качеството или географския произход 
на стоките или услугите;

Or. en

Изменение 39
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 40a (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 42 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) Член 42, параграф 4 се заменя със 
следното:
Агенцията може, ако счита за 
необходимо, да покани страните да се 
помирят, за предпочитане преди 
официалното начало на процедурата 
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по възражение. При тези си действия
Агенцията включва информация 
относно наличните процедури по 
медиация и специализирани 
посреднически услуги, в това число 
услуги, предоставяни от външни 
посредници, акредитирани от 
Агенцията. 
Когато страните решат да се 
споразумеят по време на процедурата 
по възражение, Агенцията 
предоставя на двете страни разумно 
удължаване на срока за приключване 
на процедурата по медиация.

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка на член 42, параграф 4: „Ако го сметне за необходимо, 
службата може да покани страните да се помирят“. Посредническите услуги, 
предоставяни от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), се 
ограничават до производството по обжалване и само нейните служители могат да 
действат като медиатори. Броят на проведените до този момент медиации е 
минимален. С цел да се повиши привлекателността на медиацията, страните следва 
да бъдат насърчавани да се възползват от нея на по-ранен етап. Страните следва 
също така да имат право да избират външни посредници.

Изменение 40
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 50a (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) Член 57, параграф 4 се заменя със 
следното:
Агенцията може, ако счита за 
необходимо, да покани страните да се 
помирят, за предпочитане преди 
официалното начало на процедурата 
по прекратяване. При тези си 
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действия Агенцията включва 
информация относно наличните 
процедури по медиация и 
специализирани посреднически услуги, 
в това число услуги, предоставяни от 
външни посредници, акредитирани от 
Агенцията.
Когато страните решат да се 
споразумеят по време на процедурата 
по възражение, Агенцията 
предоставя на двете страни разумно 
удължаване на срока за приключване 
на процедурата по медиация.

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка на член 57, параграф 4: „Ако го сметне за необходимо, 
службата може да покани страните да се помирят“. Посредническите услуги, 
предоставяни от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), се 
ограничават до производството по обжалване и само нейните служители могат да 
действат като медиатори. Броят на проведените до този момент медиации е 
минимален. С цел да се повиши привлекателността на медиацията, страните следва 
да бъдат насърчавани да се възползват от нея на по-ранен етап. Страните следва да 
имат право да избират външни посредници.

Изменение 41
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 98
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 1а – член 123в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията определя, разработва и 
координира общи проекти от интерес за 
Съюза по отношение на областите, 
посочени в параграф 1. Определянето на 
проекта съдържа специфични 
задължения и отговорности за всяко 
участващо ведомство за индустриална 
собственост на държавите членки и за 
Бюрото за интелектуална собственост на 

Агенцията определя – съвместно със 
службите на държавите членки –
разработва и координира общи проекти 
от интерес за Съюза по отношение на 
областите, посочени в параграф 1. 
Определянето на проекта съдържа 
специфични задължения и отговорности 
за всяко участващо ведомство за 
индустриална собственост на държавите 
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Бенелюкс. членки и за Бюрото за интелектуална 
собственост на Бенелюкс.

Or. pl

Изменение 42
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 2 – член 124 – параграф 1 – буква ка) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) управителният съвет одобрява 
правилата за медиация и арбитраж, 
както и правилата, които уреждат 
функционирането на Центъра, 
създаден за тази цел, въз основа на 
проект, представен от 
изпълнителния директор в 
съответствие с член 128, параграф 4, 
буква о); 

Or. pt

Изменение 43
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 3 – член 128 – параграф 4 – буква оа) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) той изготвя проект за медиация и 
правила за арбитраж, както и 
правила за функционирането на 
Центъра, създаден за тази цел, и ги 
представя на управителния съвет за 
приемане;
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Or. pt

Изменение 44
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 3 – член 129 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор се назначава 
от управителния съвет от списък с 
кандидати, предложени от 
Комисията след открита и прозрачна 
процедура за подбор. Преди да бъде 
назначен избраният от управителния 
съвет кандидат може да бъде поканен да 
направи изявление пред компетентна 
комисия в Европейския парламент и да 
отговори на поставените от нейните 
членове въпроси. За целите на 
сключване на договора с изпълнителния 
директор, Агенцията се представлява от 
председателя на управителния съвет.

Изпълнителният директор се назначава 
от управителния съвет след открита и 
прозрачна процедура за подбор. Преди 
да бъде назначен избраният от 
управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентна комисия в Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
от нейните членове въпроси. За целите 
на сключване на договора с 
изпълнителния директор, Агенцията се 
представлява от председателя на 
управителния съвет.

Or. pl

Изменение 45
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 3 – член 129 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор се назначава 
от управителния съвет от списък с 
кандидати, предложени от Комисията 
след открита и прозрачна процедура за 
подбор. Преди да бъде назначен 

Изпълнителният директор се назначава 
от управителния съвет от списък с 
кандидати, предложени от Комисията 
след открита и прозрачна процедура за 
подбор от комисия за подбор, 
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избраният от управителния съвет 
кандидат може да бъде поканен да 
направи изявление пред компетентна 
комисия в Европейския парламент и да 
отговори на поставените от нейните 
членове въпроси. За целите на 
сключване на договора с изпълнителния 
директор, Агенцията се представлява от 
председателя на управителния съвет.

съставена от двама представители 
на държавите членки и 
представители на Комисията и на 
Европейския парламент. Преди да 
бъде назначен избраният от 
управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентна комисия в Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
от нейните членове въпроси. За целите 
на сключване на договор с 
изпълнителния директор, Агенцията се 
представлява от председателя на 
управителния съвет.

Or. pt

Изменение 46
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 3 – член 129 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
решение на управителния съвет по 
предложение на Европейската 
комисия.

Изпълнителният директор може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
решение на управителния съвет.

Or. pl

Изменение 47
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 3 – член 129 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор може да
бъде отстранен от поста си
единствено с решение на управителния 
съвет по предложение на Европейската 
комисия.

Отстраняването на изпълнителния
директор от поста му може да се случи
единствено с решение на управителния 
съвет, взето с мнозинство от две 
трети от неговите членове и по 
предложение на Европейската комисия.

Or. pt

Изменение 48
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 3 – член 129 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мандатът на изпълнителния директор е
пет години. Преди да изтече този срок 
Комисията прави оценка, при която 
взема предвид оценката на 
резултатите от работата на 
изпълнителния директор и бъдещите 
задачи и предизвикателства пред 
Агенцията.

Изпълнителният директор 
упражнява мандат със срок пет 
години. Мандатът на изпълнителния 
директор може да бъде продължен 
еднократно от управителния съвет 
за срок от пет години или до 
навършване на пенсионна възраст, ако 
тя се навършва по време на мандата.

Or. pt

Изменение 49
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Дял ХІІ – раздел 3 – член 129 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Управителният съвет, действайки 
по предложение на Комисията и като 
взема предвид оценката, посочена в 
параграф 3, може еднократно да 
удължи мандата на изпълнителния 
директор за не повече от пет години.

заличава се

Or. pt

Изменение 50
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 106a (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 137а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Център за арбитраж и медиация на 
търговски марки, дизайни и модели
1. В рамките на Агенцията се създава 
център за арбитраж на търговски 
марки, дизайни и модели (Центърът).
2. На Центъра се предоставят 
ресурси за медиация и арбитраж на 
спорове, свързани с две или повече 
страни по отношение на търговски 
марки, дизайни и модели, в 
съответствие с настоящия 
регламент и Регламент (ЕО) 
№ 6/2002, в проект на Общността.
3. Управителният съвет одобрява 
правилата за медиация и арбитраж, 
както и правилата, уреждащи 
работата на Центъра, въз основа на 
проект, представен от 
изпълнителния директор в 
съответствие с член 128, параграф 4, 
буква о). 
4. Когато спорът се отнася за 
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възражение, отмяна или спор между 
страните, участващите страни 
могат във всеки един момент и по 
взаимно съгласие да поискат 
процедурата да бъде спряна, така че 
да се стартира процес по медиация 
или арбитраж.
5. Агенцията и нейните съвети по 
обжалване могат, ако счетат за 
целесъобразно, да обсъдят със 
страните възможността за 
споразумение, което може да бъде 
постигнато и чрез медиация и/или 
арбитраж, като се използват 
ресурсите на Центъра. 
6. Центърът изготвя списък на 
медиаторите и арбитрите, които 
подпомагат страните при 
уреждането на техния спор.
7. Проверителите и членовете на 
отдела на Института или на 
апелативните състави не могат да 
участват в медиация или арбитраж 
относно случай, по отношение на
който имат:
а) предишно участие в процедурите, 
подлежащи на медиация или 
арбитраж;
б) личен интерес;
в) предишно участие като 
представител на една от страните;
8. Никое лице, извикано да 
свидетелства като член на 
арбитражен комитет или медиация, 
няма право да участва във 
възражението, отмяната или спора, 
които са довели до процеса по 
медиация или арбитраж.
9. Всяко споразумение, постигнато 
чрез използване на ресурсите на 
Центъра, включително чрез 
медиация, подлежи на изпълнение 
пред Агенцията или във всяка 
държава членка, без да се засягат 
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процедурите за прилагане, установени 
от правото на държавата членка, в 
която то се прилага. 

Or. pt

Изменение 51
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 110
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 144 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на таксите, посочени в 
параграф 1, се определя по такъв начин, 
че приходите, идващи от тях, да дават 
възможност по принцип бюджетът на 
Агенцията да бъде балансиран, като 
същевременно се избягва натрупването 
на значителни излишъци. Без да се 
засяга член 139, параграф 4, Комисията
преразглежда равнището на таксите, 
ако периодично се появява значителен 
излишък. Ако това преразглеждане не 
води до намаляване или промяна в 
равнището на таксите, което има за 
цел да не се допусне по-нататъшното 
натрупване на значителен излишък,
излишъкът, натрупан след 
преразглеждането се прехвърля към 
бюджета на Съюза.

Размерът на таксите, посочени в 
параграф 1, се определя по такъв начин, 
че приходите, идващи от тях, да дават 
възможност по принцип бюджетът на 
Агенцията да бъде балансиран, като 
същевременно се избягва натрупването 
на значителни излишъци. Без да се 
засяга член 139, параграф 4, Комисията
може да намали равнището на таксите, 
ако периодично се появява значителен 
излишък. Когато е необходимо, 
значителният излишък, натрупан 
въпреки преразглеждането, се 
използва за насърчаване на
хармонизацията, сближаването и 
високите постижения на защитата 
на правата върху интелектуалната 
собственост в Съюза.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да има право да намали размера на таксите чрез делегирани 
актове, тъй като това ще бъде от полза на заявителите. Не би следвало това да е 
задължение на Комисията в случаи на значителни излишъци. Увеличение на таксите 
следва да бъде възможно само чрез преразглеждане на основния правен акт. Всеки 
значителен излишък следва да се реинвестира в европейската система за 
интелектуална собственост, в която OHIM е важна част.
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