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КРАТКА ОБОСНОВКА

В Европейския съюз марка може да бъде регистрирана или на национално равнище в 
бюрото по индустриална собственост на дадена държава членка (законодателствата на 
държавите членки относно марката са частично хармонизирани с Директива 
№ 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г., кодифицирана с Директива 
№ 2008/95/EО), или на равнище ЕС като марка на общността (въз основа на Регламент 
№ 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, кодифициран 
с Регламент № 207/2009). С регламента беше създадена Службата за хармонизация във 
вътрешния пазар (OHIM), която да отговаря за регистрацията и управлението на 
марките на Общността. Докато законодателството в областта на марките не е 
претърпяло значими изменения, бизнес средата се е променила из основи.

Цел на предложението

Марката на Общността е право върху интелектуална собственост, създадено въз основа 
на член 118, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС). Оценката на въздействието, извършена от Европейската комисия, показа, че 
отделни части от регламента се нуждаят от промяна с цел подобряване и 
рационализиране на системата на марката на Общността.

Общата цел на преразглеждането, предложено от Европейската комисия на 27 март 
2013 г., е: 

 модернизиране на системата на марките в Европа,

 ограничаване на различията между разпоредбите на съществуващата 
регулаторната рамка и 

 подобряване на сътрудничеството между ведомствата в областта на марките. 

Целта е да се даде възможност на предприятията от ЕС да подобрят своята 
конкурентоспособност:

 като им се предложи по-добър достъп до системите за защита на марките 
(намаляване на разходите, увеличаване на скоростта и по-добра 
предсказуемост),

 като им се гарантира правна сигурност и 

 като се осигури съвместното съществуване и взаимното допълване между 
системата на ЕС и националните системи.

По отношение на преразглеждането на регламента Комисията не предлага нова 
система, а целенасочено модернизиране на съществуващите разпоредби. По-конкретно 
става въпроса за:

 адаптиране на терминологията на регламента към Договора от Лисабон и 
неговите разпоредби по отношение на Общия подход относно 
децентрализираните агенции, 



PE516.700v02-00 4/14 PA\944732BG.doc

BG

 рационализиране на процедурите за подаване на заявка и регистрация на марки 
на Общността,

 някои разяснения от правен характер, 

 организация на сътрудничеството между OHMI и националните ведомства и 

 привеждане в съответствие с член 290 от ДФЕС относно делегираните актове.

Аспекти на вътрешния пазар

Съществуването на системата на марката на Общността и на националните марки е 
необходимо с оглед доброто функциониране на вътрешния пазар. Марката служи да 
отличава продуктите и услугите на едно предприятие, като му позволява да запази 
конкурентното си положение на пазара, като привлича клиенти и създава растеж. Броят 
на заявките за марка на общността, внесени в OHMI, постоянно нараства, като през 
2012 г. те са били повече от 107 900. Това развитие е съпътствано от нарастващи 
очаквания на заинтересованите страни по отношение на рационализацията и качеството 
на системите за регистрация на марките, които да са по-структурирани, 
общественодостъпни и да разполагат с най-новите технологии.  

По-конкретно, новият законодателен пакет съдържа също няколко разпоредби, които 
попадат в сферата на компетентност на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите: 

 уточнението, че притежателят на марката може да попречи на използването на 
неговата марка в сравнителна реклама, когато подобна сравнителна реклама не 
отговаря на изискванията на член 4 от Директива 2006/114/ЕО от 12 декември 
2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама; 

 уточнението, че стоките не могат да бъдат внесени в ЕС дори ако само 
изпращачът действа с търговска цел, за да се противодейства на поръчването и 
продажбата  на фалшифицирани стоки по интернет;

 възможност за титулярите на правата да възпрепятстват трети лица да внасят 
стоки от трети страни, върху които без тяхно разрешение е поставена марка, 
която по същество е идентична с марката, регистрирана за тези стоки на 
митническата територия на Съюза, независимо дали тези стоки са пуснати в 
свободно обращение.

Позиция на докладчика

Докладчикът като цяло изразява задоволство от предложението на Европейската 
комисия, особено по отношение на няколко разпоредби, свързани със сферата на 
компетентността на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. 
Измененията, представени в проектодоклада се отнасят преди всичко до:

 укрепването на ролята на националните органи в системата за защита на марките 
и в борбата срещу фалшифицирането,
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 премахването на възможността подаването на заявка за марка на Общността да 
се извършва само пред Агенцията,

 уточнението на знаците, които могат да съставляват европейска марка,

 подробностите относно определянето и класификацията на стоките и услугите, 

 задачите на Агенцията,

 състава на Управителния съвет и

 таксите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел укрепване на защитата на 
марките и по-ефективна борба с 
фалшифицирането притежателят на 
европейска марка следва да има право 
да възпрепятства въвеждането от трети 
лица на стоки на митническата 
територия на Съюза без да бъдат 
пуснати в свободно обращение на тази 
територия, когато такива стоки идват от 
трети страни и върху тях е поставена без 
разрешение марка, която по същество е 
идентична с европейската марка, 
регистрирана по отношение на такива 
стоки.

(18) С цел укрепване на защитата на 
марките и по-ефективна борба с 
фалшифицирането притежателят на 
европейска марка следва да има право 
да възпрепятства, с помощта на 
националните органи, въвеждането от 
трети лица на стоки на митническата 
територия на Съюза без да бъдат 
пуснати в свободно обращение на тази 
територия, когато такива стоки идват от 
трети страни и върху тях е поставена без 
разрешение марка, която по същество е 
идентична с европейската марка, 
регистрирана по отношение на такива 
стоки.

Or. xm

Обосновка

Помощта на националните органи е необходима, за да се приложи тази мярка.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел по-ефективно да се 
предотвратява въвеждането на стоки, 
предмет на нарушение, особено в 
контекста на продажбите по интернет, 
притежателят следва да има право да 
забрани вноса на посочените стоки в 
Съюза в случаите, при които само 
изпращачът на стоките действа с 
търговска цел.

(19) С цел по-ефективно да се 
предотвратява въвеждането на стоки, 
предмет на нарушение, особено в 
контекста на продажбите по интернет, 
притежателят следва да има право да 
забрани, с помощта на националните 
органи, вноса на посочените стоки в 
Съюза в случаите, при които дори само 
изпращачът на стоките действа с 
търговска цел. 

Or. xm

Обосновка

Помощта на националните органи е необходима, за да се приложи тази мярка.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед на постепенното 
намаляване и незначителния брой 
заявки за марка на Общността, 
депозирани в централните ведомства 
за интелектуална собственост на 
държавите членки („ведомствата на 
държавите членки“), подаването на 
заявка за европейска марка следва да 
се извършва единствено в Агенцията.

заличава се

Or. xm

Обосновка

Целта е да се улесни животът на лицата и предприятията, съответно трябва да се 
запазят всички възможности за регистрация на марки на европейско равнище. 
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Съответно следва да продължи да е възможно да се третират заявки пред 
националните ведомства, действащи единствено като посредници на Агенцията. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Точка 9 –
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) бъдат представени по начин, който 
дава възможност на компетентните 
органи и на обществеността да 
определят точния обект на защитата, 
която се дава на притежателя на 
марката.

б) бъдат представени по начин, който 
дава възможност на компетентните 
органи и на обществеността да 
определят ясно и точно обекта на 
защитата, която се дава на притежателя 
на марката.

Or. xm

Обосновка

Целта е съставните елементи на една европейска марка да бъдат ясно и точно 
представени. 

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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, 

5. Притежателят на европейска марка 
също така има право да възпрепятства, с 
помощта на националните органи,
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 
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регистрирана по отношение на такива 
стоки, или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от тази 
марка.

идентична с европейската марка, 
регистрирана по отношение на такива 
стоки, или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от тази 
марка.

Or. xm

Обосновка

Помощта на националните органи е необходима, за да се приложи тази мярка.

Изменение 6

Предложение за регламент
Точка 25 
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявки за европейска марка се подават в 
Агенцията.

Заявки за европейска марка се подават в 
Агенцията и пред Службата.

Or. xm

Обосновка

Целта е да се улесни животът на лицата и предприятията, съответно трябва да се 
запазят всички възможности за регистрация на марки на европейско равнище. 
Съответно следва да продължи да е възможно да се третират заявките пред 
националните ведомства, действащи единствено като посредници на Агенцията. 

Изменение 7

Предложение за регламент
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 

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

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

Or. xm

Обосновка

Датата на внасяне на заявките за европейска марка е тази, на която документите, 
съдържащи информацията, предвидена съгласно член 26, параграф 1, са внесени от 
заявителя пред Агенцията или пред националната служба.

Изменение 8

Предложение за регламент
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
при регистрацията на промените или 
при подновяването по ясен, точен и 
конкретен начин за 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. xm
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Обосновка

Ако регистрацията е извършена преди 22 юни 2012 г. всички законови изисквания, 
предвидени към този момент, са спазени. За да се избегнат нови и сложни действия, 
процедурата, предвидена тук не трябва да се прилага освен в случай на промяна на 
регистрацията или при искане за подновяване на марката.

Изменение 9

Предложение за регламент
Точка 98 
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 123 б– параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) управлението и насърчаването на 
защитени наименования за произход, 
защитени географски указания и на 
схемите за гарантирани традиционни 
специалитети, създадени с Регламент 
(ЕС) № 1151/2012; 

Or. xm

Обосновка

В момент, когато сме в процес на осъществяване на нарастваща хармонизация на 
европейско равнище на правилата относно интелектуалната собственост, е 
нормално всички стоки да бъдат защитени с едни и същи правила, което осигурява 
правна последователност.

Изменение 10

Предложение за регламент
Точка 98 
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 123 б – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) управлението и насърчаването на 
защитени географски указания, 
създадени с Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 и Регламент (ЕО)



PA\944732BG.doc 11/14 PE516.700v02-00

BG

№ 110/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета;

Or. xm

Обосновка

В момент, когато сме в процес на осъществяване на нарастваща хармонизация на 
европейско равнище на правилата относно интелектуалната собственост, е 
нормално всички стоки да бъдат защитени с едни и същи правила, което осигурява 
правна последователност. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Точка 98 
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 123 б – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) управлението и насърчаването на 
други права върху интелектуална 
собственост на европейско равнище, 
определени в съответствие с член 118 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. xm

Обосновка

В момент, когато сме в процес на осъществяване на нарастваща хармонизация на 
европейско равнище на правилата относно интелектуалната собственост, е 
нормално всички стоки да бъдат защитени с едни и същи правила, което осигурява 
правна последователност.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Точка 98 
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 123 б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да предоставя 
доброволни услуги по медиация с цел
подпомагане на страните за 
уреждане на спора по взаимно 
съгласие.

3. Агенцията може да предоставя 
доброволни услуги по медиация онлайн 
и офлайн с цел улесняване на достъпа 
до процедури за извънсъдебно 
решаване на спорове и за да 
благоприятства уреждането на 
спорове по взаимно съгласие, а именно 
чрез Директива № 2008/52/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2008 година относно някои 
аспекти на медиацията по 
гражданскоправни и търговскоправни 
въпроси1.
_____________
1 ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3.

Or. xm

Обосновка

Процедурата на медиация е важна, тъй като избягва по-високите разходи за съдебно 
производство и ускорява решаването на спорове.

Изменение 13

Предложение за регламент
Точка 99 
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 125 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от по 
един представител на всяка държава 
членка и от двама представители на 
Комисията, както и от техните 

1. Управителният съвет се състои от по 
един представител на всяка държава 
членка, един представител на 
Комисията и един представител на 
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заместници. Европейския парламент, както и от 
техните заместници.

Or. xm

Обосновка

Управителният съвет трябва да бъде съставен на принципа на паритета от по един 
представител на всяка държава членка, един представител на Европейската комисия 
и един представител на Европейския парламент, за да се осигури институционален 
баланс и да се даде възможност за ефективно участие на ЕП при осъществяването 
на контрол върху управлението на Службата.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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
извършва преглед в посока намаляване 
на равнището на таксите, ако 
периодично се появява значителен 
излишък. Когато е необходимо, 
значителният излишък, натрупан 
въпреки преразглеждането, се 
използва за целите на насърчаването 
и подобряването на системата на 
европейската марка.

Or. xm

Обосновка

Тъй като излишъкът произхожда от таксите, заплатени от заявителите за 
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регистрацията на марки и за тяхното подновяване, той трябва да се използва за 
подобряване на системата на европейската марка.


