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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения на законодателен текст

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките 
(преработен текст)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0162),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0088/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
11 юли 2013 г.1,

– като взе предвид становището на Европейски надзорен орган по защита на данните 
от 11 юли 2013 г.,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове2,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по международна търговия и комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 
изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 
съществуващите актове, без промяна по същество;

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своите заключения от 25 май 
2010 г. относно бъдещото 
преразглеждане на системата на 
търговските марки в Европейския съюз 
Съветът призова Комисията да 
представи предложения във връзка с 
преразглеждането на Регламент (ЕО) 
№ 207/2009 и на Директива 2008/95/EО. 
В процеса на преразглеждане на 
директивата следва да се предвидят 
мерки за по-пълното й хармонизиране с 
Регламент (ЕО) № 207/2009, с което се 
очаква да бъдат намалени случаите на 
разминаване в уредбата на системата на 
марките в Европа като цяло.

(5) В своите заключения от 25 май 
2010 г. относно бъдещото 
преразглеждане на системата на 
търговските марки в Европейския съюз 
Съветът призова Комисията да 
представи предложения във връзка с 
преразглеждането на Регламент (ЕО) 
№ 207/2009 и на Директива 2008/95/EО. 
В процеса на преразглеждане на 
директивата следва да се предвидят 
мерки за по-пълното й хармонизиране с 
Регламент (ЕО) № 207/2009, с което се 
очаква да бъдат намалени случаите на 
разминаване в уредбата на системата на 
марките в Европа като цяло, като 
същевременно се поддържа 
националната закрила на 
търговските марки като 
привлекателен вариант за 
заявителите. В този контекст следва 
да бъде гарантирано отношението на 
взаимно допълване между системата 
на търговските марки на Европейския 
съюз и националните системи на 
търговските марки.

Or. en

Обосновка

Важно е да се отбележи допълващият характер на закрилата на търговските марки 
на национално и европейско равнище.
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От изключително важно значение е 
да се гарантира, че регистрираните 
марки се ползват с една и съща защита в
правните системи на всички държави 
членки и че защитата на марките на 
национално равнище е същата като 
защитата на европейските марки.
Подобно на разширената защита, 
предоставена на европейските марки, 
които се ползват с репутация в Съюза, 
разширена защита следва да бъде 
предоставена и на национално равнище 
за всички регистрирани марки, които се 
ползват с известност в съответната 
държава членка.

(10) От изключително важно значение е 
да се гарантира, че регистрираните 
марки се ползват с една и съща защита в
правните системи на всички държави 
членки и че защитата на марките на 
национално равнище е същата като 
защитата на марките на Европейския 
съюз. Подобно на разширената защита, 
предоставена на марките на 
Европейския съюз, които се ползват с 
репутация в Съюза, разширена защита 
следва да бъде предоставена и на 
национално равнище за всички 
регистрирани марки, които се ползват с 
известност в съответната държава 
членка.
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Промяна, за да се отрази промяната в наименованието, предложено в рамките на 
регламента.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За тази цел е необходимо да бъдат 
изброени примери за знаци, които могат 
да съставляват марка, при условие че 
тези знаци могат да послужат за 
разграничаване на стоките или услугите 

(13) За тази цел е необходимо да бъдат 
изброени примери за знаци, които могат 
да съставляват марка, при условие че 
тези знаци могат да послужат за 
разграничаване на стоките или услугите 
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на едно предприятие от тези на други 
предприятия. С оглед да се постигнат 
целите на системата за регистрация на 
марки, а именно за да се гарантират 
нужните правна сигурност и добро 
управление, също така е от особено 
важно значение да се заложи 
изискването знакът да може да бъде 
представен по начин, който позволява 
да се определи точният обект на 
защитата. Поради това следва да бъде 
разрешено даден знак да бъде 
представен чрез всяка подходяща 
форма, а не непременно чрез графични 
средства, доколкото представянето дава 
достатъчно гаранции за тази цел.

на едно предприятие от тези на други 
предприятия. С оглед да се постигнат 
целите на системата за регистрация на 
марки, а именно за да се гарантират 
нужните правна сигурност и добро 
управление, също така е от особено 
важно значение да се заложи 
изискването знакът да може да бъде 
представен в регистъра по начин, който 
позволява да се определи точният обект 
на защитата. Поради това следва да бъде 
разрешено даден знак да бъде 
представен чрез всяка подходяща 
форма, а не непременно чрез графични 
средства, доколкото представянето
използва широко разпространена 
технология и дава достатъчно гаранции 
за тази цел.

Or. en

Обосновка

Следва да се уточни, че представянето може да бъде във всякаква форма, доколкото 
използва широко разпространена технология.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) 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 
дадена марка се предоставя защита 
само ако и доколкото основната 
функция на марката, която се състои 
в гарантиране на търговския произход 
на стоките или услугите, е засегната 
по неблагоприятен начин.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Заличаване поради заличаване в член 10.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С цел укрепване на защитата на 
марките и по-ефективна борба с 
фалшифицирането притежателят на 
регистрирана марка следва да има право 
да забрани на трети лица да внасят 
стоки на митническата територия на 
държавата членка 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 марката, регистрирана по 
отношение на такива стоки.

(22) С цел укрепване на защитата на 
марките и по-ефективна борба с 
фалшифицирането притежателят на 
регистрирана марка следва да има право 
да забрани на трети лица да внасят
фалшифицирани стоки на 
митническата територия на държавата 
членка 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 
марката, регистрирана по отношение на 
такива стоки. За да не се 
възпрепятстват законните потоци 
от стоки, настоящото правило 
следва да се прилагат само ако 
притежателят на търговска марка 
може да докаже, че марката е 
валидно регистрирана също така и в 
държавата по местоназначение. 
Настоящото правило не следва да 
засяга правото на Съюза да насърчава 
достъпа на трети държави до 
лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо с цел привеждане в съответствие с изменението на член 
10, параграф 5.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) 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.

(23) С цел по-ефективно да се 
предотвратява въвеждането на
фалшифицирани стоки, 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 фалшифицираните 
стоки действа с търговска цел.

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо с цел привеждане в съответствие с изменението на член 
10, параграф 4.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел да се подобри и улесни 
достъпът до защита на марките и да се 
повиши правната сигурност и 
предвидимост, производството за 
регистрация на марки в държавите 
членки следва да бъде ефикасно и 
прозрачно и да се придържа към 
правила, сходни с приложимите за 
европейските марки правила. С цел да 
се постигне съгласувана и балансира 
система на марките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза, 
всички централни ведомства в областта 
на интелектуалната собственост на 
държавите членки следва да сведат 
извършваното от тях служебно 

(34) С цел да се подобри и улесни 
достъпът до защита на марките и да се 
повиши правната сигурност и 
предвидимост, производството за 
регистрация на марки в държавите 
членки следва да бъде ефикасно и 
прозрачно и да се придържа към 
правила, сходни с приложимите за 
европейските марки правила. С цел да 
се постигне съгласувана и балансира 
система на марките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза, 
всички централни ведомства в областта 
на интелектуалната собственост на 
държавите членки следва да сведат 
извършваното от тях служебно 
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разглеждане във връзка с определяне на 
това дали дадена марка отговаря на 
условията за регистрация само до 
отсъствието на абсолютни основания за 
отказ. Това обаче не следва да бъде в 
ущърб на правото на тези ведомства по 
искане на заявителите да търсят по-
ранни права с чисто информативна цел 
и без с това да се накърнява или това да 
има обвързващо действие за 
последващия процес на регистрация, в 
т.ч. произтичащите от него 
производства по опозиция.

разглеждане във връзка с определяне на 
това дали дадена марка отговаря на 
условията за регистрация само до 
отсъствието на абсолютни основания за 
отказ. Това обаче не следва да бъде в 
ущърб на правото на тези ведомства
служебно или по искане да търсят по-
ранни права, както и да предоставят 
уведомления на притежателите на 
по-ранни права, с чисто информативна 
цел и без с това да се накърнява или 
това да има обвързващо действие за 
последващия процес на регистрация, в 
т.ч. произтичащите от него 
производства по опозиция.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение включва изясняване, както и значителна промяна, и следва 
да се тълкува заедно с член 41. Въпреки че служебното разглеждане на относителни 
основания следва да се премахне, би било разумно да се позволи на ведомствата да 
провеждат търсения за заявителите и да предоставят на притежателите на по-
ранни права уведомления не само при поискване, а и служебно. Тези търсения и 
уведомления следва обаче да бъдат с чисто информационен характер и без 
въздействие върху процеса на регистрация.

Изменение 8

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз
, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114, параграф 1 от 
него,

Or. en

Обосновка

Позоваването следва да бъде на пълното правно основание.
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага към 
всички марки за стоки или услуги, които 
са предмет на регистрация или на 
заявяване за регистрация като 
индивидуална, колективна, гаранционна 
или сертификатна марка в отделна
държава членка, или които подлежат 
на регистрация или на заявяване за 
регистрация в Бюрото за интелектуална 
собственост на Бенелюкс или на 
международна регистрация, която има 
действие в отделна държава членка.

Настоящата директива се прилага към 
всички марки за стоки или услуги, които 
са предмет на регистрация или на 
заявяване за регистрация в отделна 
държава членка като индивидуална, 
колективна, гаранционна или 
сертификатна марка или които подлежат 
на регистрация или на заявяване за 
регистрация в Бюрото за интелектуална 
собственост на Бенелюкс или на 
международна регистрация, която има 
действие в отделна държава членка.

Or. en

Обосновка

С цел да се изясни, че терминът „в отделна държава членка“ се отнася както за 
регистрацията, така и за заявката, е необходимо той да бъде преместен.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „Агенция“ е Агенцията на 
Европейския съюз за марките, 
дизайните и моделите, учредена в 
съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) 
№ 207/2009;

б) „Агенция“ е Агенцията на 
Европейския съюз за интелектуална 
собственост, учредена в съответствие с 
член 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009;

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en
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Обосновка

Промяна, за да се отрази промяната в името на Агенцията.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – буква в а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) „по-ранни марки“ означава:

i) марки, датата на заявка за 
регистрация на които е по-ранна от 
датата на заявката за регистрация 
на марката, като се вземат предвид 
по целесъобразност приоритетите, 
претендирани по отношение на тези 
марки:

 марки на Европейския съюз;

 марки, регистрирани в 
държавата членка, а за Белгия, 
Люксембург или Нидерландия — в 
Бюрото за интелектуална 
собственост на Бенелюкс;

 международно регистрирани марки, 
имащи действие в държавата членка;
ii) европейски марки, които 
основателно претендират 
предходност в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 207/2009 по 
отношение на марка по подточка i), 
второ и трето тире, дори и когато 
последната марка е била обект на 
отказ от права или е с изтекъл срок 
на защита;
iii) заявки за марки по подточки i) и 
ii), ако те бъдат регистрирани;
iv) марки, които към датата на 
подаване на заявка за регистрация на 
марката или по целесъобразност на 
приоритета, претендиран по 
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отношение на заявката за 
регистрация на марката, са 
общоизвестни в държавата членка по 
смисъла, в който понятието 
„всеобщо известна“ е използвано в 
член 6а от Парижката конвенция.

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст 
определението, съдържащо се в предложения член 5, параграф 2, е преместено в 
член 2 относно определенията.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) „гаранционна или сертификатна 
марка“ е марка, която е посочена
като такава при подаване на 
заявката и годна да отличава 
стоките или услугите, които са 
сертифицирани от притежателя на 
марката по отношение на 
географския произход, материала, 
метода на производство на стоките 
или способа на предоставяне на 
услугите, качеството, точността 
или други характеристики, от 
стоките и услугите, които не са 
сертифицирани по този начин;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст 
определенията, съдържащи се в предложения член 28, са преместени в член 2 относно 
определенията.



PR\944364BG.doc 15/36 PE516.713v01-00

BG

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) „колективна марка“ е марка, 
която е описана като такава при 
заявяването й и е способна да 
отличава стоките или услугите на 
членовете на сдружение, което е 
притежател на марката, от 
стоките или услугите на други 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст 
определенията, съдържащи се в предложения член 28, са преместени в член 2 относно 
определенията.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да отличават стоките или услугите на 
едно предприятие от тези на други 
предприятия;

a) да отличават стоките или услугите на 
едно предприятие от тези на други 
предприятия и

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че и двете условия по букви а) и б) трябва да бъдат изпълнени.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Марката следва да може да бъде представена не само като цяло, но и в регистър, 
който е достъпен за други, с цел да се постигне правна яснота.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) марките, които съдържат или се 
състоят от по-ранно сортово 
наименование, регистрирано за същия 
вид продукт в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета 
от 27 юли 1994 г. относно правната 
закрила на Общността на сортовете 
растения.
______
1 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Предложението за изменение на Регламента относно марките вече предвижда в 
член 7, параграф 1, буква л), че правната закрила на сортовете растения е абсолютно 
основание за отказ. Това правило не е включено в директивата, но изглежда 
подходящо да се отрази регламентът.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага, независимо 
че мотивите за отказ съществуват:

заличава се

a) в държави членки извън онези, в 
които е подадена заявката за 
регистрация;
б) само когато марка на чужд език е 
преведена или транскрибирана на 
произволна писменост или официален 
език на държавите членки.

Or. en

Обосновка

Би било непропорционално и практически неприложимо да се изисква от 
националните ведомства да проверяват абсолютните основания за отказ във всички 
национални юрисдикции и на всички езици на Съюза. Това би било и в противоречие с 
принципа на териториалност на правата. За потребителите би имало много малка 
или почти никаква добавена стойност, ако заявката бъде проверена за пречки за 
регистрацията на други територии, различни от тази, за която ще действа.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „По-ранни марки“ по смисъла на 
параграф 1 са:

заличава се

a) марки, датата на заявка за 
регистрация на които е по-ранна от 
датата на заявката за регистрация 
на марката, съответно с оглед на 
приоритетите, претендирани по 
отношение на тези марки, и които 
марки принадлежат към следните 
категории:
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i) европейски марки ;
ii) марки, регистрирани в 
държавата членка, а за Белгия, 
Люксембург или Нидерландия — в 
Бюрото за интелектуална 
собственост на Бенелюкс;
iii) международно регистрирани 
марки, имащи действие в 
държавата членка;
б) европейски марки , които 
основателно претендират 
предходност в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 207/2009 207/2009 
по отношение на марка по буква а), 
подточки ii) и iii), дори и когато 
последната марка е била обект на 
отказ от права или е с изтекъл срок 
на защита;
в) заявки за марки по букви а) и б), ако 
те бъдат регистрирани;
г) марки, които към датата на 
подаване на заявка за регистрация на 
марката, или съответно на 
приоритета, претендиран по 
отношение на заявката за 
регистрация на марката, са 
общоизвестни в държавата членка по 
смисъла, в който понятието 
„всеобщо известна“ е използвано в 
член 6а, от Парижката конвенция.

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст 
определението, съдържащо се в предложения член 5, параграф 2, е преместено в 
член 2 относно определенията.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – буква а)



PR\944364BG.doc 19/36 PE516.713v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако е идентична или сходна с по-
ранна марка , независимо дали стоките 
или услугите, за които тя е заявена или 
регистрирана , са идентични, сходни 
или не са сходни с тези, за които е 
регистрирана по-ранната марка , ако по-
ранната марка се ползва с известност
в държава членка или, в случай на 
европейска марка, се ползва с 
известност в Съюза и използването без 
основание на по-късната марка би 
довело до несправедливо 
облагодетелстване от отличителния 
характер или известността на по-
ранната марка или би им навредило;

a) ако е идентична или сходна с по-
ранна марка , независимо дали стоките 
или услугите, за които тя е заявена или 
регистрирана , са идентични, сходни 
или не са сходни с тези, за които е 
регистрирана по-ранната марка , ако по-
ранната марка се ползва с известност
в държавата членка, по отношение на 
която е подадена заявка за 
регистриране или в която марката е 
регистрирана, или, в случай на 
европейска марка, се ползва с 
известност в Съюза и използването без 
основание на по-късната марка би 
довело до несправедливо 
облагодетелстване от отличителния 
характер или известността на по-
ранната марка или би им навредило;

Or. en

Обосновка

Изглежда има редакционна грешка, тъй като разпоредбата не е в съответствие с 
разпоредбата на член 10, параграф 2, буква в). Редакцията би могла да се тълкува в 
смисъл, че дадена марка с известност в друга държава членка би била пречка за марка 
в държавата членка, по отношение на която е подадена заявка за регистрация (дори и 
тази марка да не се ползва с известност в тази държава членка). Настоящото 
изменение изяснява, че има пречка само поради известност на националните марки в 
рамките на една и съща държава членка.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определени обстоятелства 
държавите членки могат да разрешат
регистрацията да не се отказва или 
марката да не се обявява за 
недействителна, ако притежателят на 
по-ранната марка или друго по-ранно 

5. При определени обстоятелства 
държавите членки разрешават
регистрацията да не се отказва или 
марката да не се обявява за 
недействителна, ако притежателят на 
по-ранната марка или друго по-ранно 
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право се съгласи с регистрацията на по-
късната марка.

право се съгласи с регистрацията на по-
късната марка.

Or. en

Обосновка

Би било разумно да се даде възможност за регистрация, основаваща се на липсата на 
относително основание за отказ, ако притежателят на по-ранно право се съгласи с 
регистрацията на марката. Не би било необходимо тази разпоредба да се прилага от 
държавите членки по избор.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 8 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато заявката за обявяване на 
недействителност се основава на член 5, 
параграф 3 и по-ранната марка не се е 
ползвала с известност по смисъла на 
член 5, параграф 3 към датата на 
депозиране или датата на приоритет на 
регистрираната марка.

в) когато заявката за обявяване на 
недействителност се основава на член 5, 
параграф 3, буква а) и по-ранната марка 
не се е ползвала с известност по 
смисъла на член 5, параграф 3, буква а)
към датата на депозиране или датата на 
приоритет на регистрираната марка.

Or. en

Обосновка

Тъй като тази буква се отнася до известността на търговската марка, позоваването 
следва да бъде само на член 5, параграф 3, буква а).

Изменение 22

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в една държава членка 
притежателят на по-ранна марка по 
смисъла на член 5, параграфи 2 и 3 в 
продължение на пет последователни 
години е търпял използването на по-
късна марка, регистрирана в тази 
държава членка, като е знаел за това 

1. Когато в една държава членка 
притежателят на по-ранна марка по 
смисъла на член 5, параграф 2 и член 5, 
параграф 3, буква а) в продължение на 
пет последователни години е търпял 
използването на по-късна марка, 
регистрирана в тази държава членка, 
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използване, той няма право да поиска 
обявяване на по-късната марка за 
недействителна на основата на по-
ранната марка по отношение на стоките 
или услугите, за които е използвана по-
късната марка, освен ако заявката за 
регистриране на по-късната марка е 
подадена недобросъвестно.

като е знаел за това използване, той 
няма право да поиска обявяване на по-
късната марка за недействителна на 
основата на по-ранната марка по 
отношение на стоките или услугите, за 
които е използвана по-късната марка, 
освен ако заявката за регистриране на 
по-късната марка е подадена 
недобросъвестно.

Or. en

Обосновка

Позоваването следва да бъде само на член 5, параграф 3, буква а), тъй като става въпрос 
за по-ранните марки с известност.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) знакът е идентичен с марката и е 
използван за стоки или услуги, 
идентични с тези, за които марката е 
регистрирана;

Or. en

Обосновка

Въпреки че предложението от Комисията цели да създаде яснота, изглежда, че по-
скоро създава по-голяма правна несигурност.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Притежателят на регистрирана 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.

4. Притежателят на регистрирана марка 
има също така право да възпрепятства 
вноса на стоките дори когато само 
изпращачът на стоките действа с 
търговска цел и когато върху такива 
стоки, включително опаковки, е 
поставена без разрешение марка, 
която е идентична с регистрираната 
по отношение на такива стоки марка 
или която не може да бъде отличена 
в основните си аспекти от тази 
марка.

Or. en

Обосновка

Въпреки че следва да се води борба с фалшифицирането, предложената разпоредба 
отива твърде далеч, тъй като тя обхваща също така вноса от отделни граждани на 
стоки, които са били законно пуснати на пазара извън ЕС. Разпоредбата следва да се 
ограничи до фалшифицираните стоки.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Притежателят на регистрирана марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица, в 
контекста на търговска дейност, на 
стоки на митническата територия на 
държава членка, където марката е 
регистрирана, 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 
регистрираната по отношение на такива 
стоки марка или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от тази 

5. Притежателят на регистрирана марка 
също така има право да възпрепятства 
въвеждането от всички трети лица, в 
контекста на търговска дейност, на 
стоки на митническата територия на 
държава членка, където марката е 
регистрирана, без да бъдат пуснати в 
свободно обращение на тази територия, 
когато такива стоки, включително 
опаковки, идват от трета страна и 
върху тях е поставена без разрешение 
марка, която е идентична с валидно
регистрираната по отношение на такива 
стоки марка или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от тази 
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марка. марка, при условие че притежателят
на марката докаже, че марката е 
също така валидно регистрирана в 
държавата по местоназначение.

Or. en

Обосновка

Въпреки че е важно да се предприемат мерки срещу фалшифицирането, 
предложението на Комисията относно транзитните стоки отива твърде далеч, тъй 
като ограничава законната международна търговия. Следователно притежателят 
на регистрираната марка следва да докаже, че марката е също така валидно 
регистрирана в страната по местоназначение.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 11 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поставянето в търговската дейност на 
знак, идентичен или сходен с марката, 
върху оформление, опаковка или други 
средства, върху които може да бъде 
поставяна марката;

a) поставянето в търговската дейност на 
знак, идентичен или сходен с марката, 
върху опаковки, етикети, маркировки, 
защитни елементи, устройства за 
автентичност или всякакви други 
средства, върху които може да бъде 
поставяна марката;

Or. en

Обосновка

Терминът „оформление“, използван в настоящата разпоредба, е правен термин от 
областта на изкуството, който не е приложим във всички юрисдикции в ЕС. С цел да 
се повиши ефективността на настоящата разпоредба, формулировката, използвана 
за описване на етикетите, опаковката и другите елементи, следва да бъде разяснена, 
за да се гарантира, че по-общите елементи и компоненти на опаковките, използвани 
от фалшификаторите, се включват в разпоредбата.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 11 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предлагането или пускането на 
пазара, или складирането за тези цели, 
или вноса или износа на оформление, 
опаковка или други средства, върху 
които е поставена марката.

б) предлагането или пускането на 
пазара, или складирането за тези цели, 
или вноса или износа опаковки, 
етикети, маркировки, защитни 
елементи, устройства за 
автентичност или всякакви други 
средства, върху които е поставена 
марката.

Or. en

Обосновка

Терминът „оформление“, използван в настоящата разпоредба, е правен термин от 
областта на изкуството, който не е приложим във всички юрисдикции в ЕС. С цел да 
се повиши ефективността на настоящата разпоредба, формулировката, използвана 
за описване на етикетите, опаковката и другите елементи, следва да бъде разяснена, 
за да се гарантира, че по-общите елементи и компоненти на опаковките, използвани 
от фалшификаторите, се включват в разпоредбата.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Датата, на която започва да тече 
срокът от пет години, посочен в 
параграфи 1, 2 и 3, се вписва в 
регистъра.

Or. en

Обосновка

Различните начини за изчисляване на началната дата на петгодишния срок създават 
проблем за други потребители с оглед определяне на продължителността на този 
срок. Въвеждането на началната дата в регистъра ще даде на потребителите лесен 
достъп до тази информация.
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без с това да се засяга разпоредбата 
на параграф 2, прехвърлянето на 
регистрацията на марката се оформя 
писмено и изисква договорът да бъде 
подписан от страните, с изключение 
на случаите, в които то произтича 
от съдебно решение; в противен 
случай то се счита за 
недействително.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо или не води до добавена стойност да има изискване по отношение на 
формата на прехвърляне на марката. Това би нарушило свободата на страните 
свободно да избират формата, под която желаят да сключат тези договорености. 
Въпреки че на практика това вероятно ще бъде общият начин на действие, това по-
специално би могло да доведе до ненужна пречка за електронната търговия. Подробни 
изисквания по отношение на формата за прехвърляне на собственост са също така 
много рядко срещани в националното законодателство на много държави членки.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При поискване от една от страните, 
прехвърлянето се вписва в регистъра и 
се публикува.

4. При поискване от една от страните, 
прехвърлянето се вписва в регистъра и 
се публикува, ако отправилата 
искането страна предостави на 
ведомството писмени доказателства 
за прехвърлянето.

Or. en
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Обосновка

Изглежда разумно да се даде възможност на ведомството да изисква някакъв вид 
документация.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 22 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Докато прехвърлянето не бъде
вписано в регистъра, неговият 
правоприемник няма право да 
противопоставя правата, произтичащи 
от регистрацията на марката, на трети 
лица.

5. Докато заявката за регистрация на
прехвърлянето не бъде вписана в 
регистъра, правоприемникът няма 
право да противопоставя правата, 
произтичащи от регистрацията на 
марката, на трети страни.

Or. en

Обосновка

Не изглежда целесъобразно новият притежател на марката да бъде поставен в 
зависимост от скоростта, с която ведомството за марките ще впише прехвърлянето 
в регистъра. След придобиването на правата върху марката и подаването на 
съответна заявка във ведомството за марките, новият притежател на марката 
следва да може да упражнява своите права срещу трети страни.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 28 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Определения

По смисъла на настоящия раздел се 
прилагат следните определения:
(1) „гаранционна или сертификатна 
марка“ е марка, която е посочена 
като такава при подаване на 
заявката и годна да отличава 
стоките или услугите, които са 
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сертифицирани от притежателя на 
марката по отношение на 
географския произход, материала, 
метода на производство на стоките 
или способа на предоставяне на 
услугите, качеството, точността 
или други характеристики, от 
стоките и услугите, които не са 
сертифицирани по този начин.
(2) „колективна марка“ е марка, 
която е описана като такава при 
заявяването Й и е способна да 
отличава стоките или услугите на 
членовете на сдружение, което е 
притежател на марката, от 
стоките или услугите на други 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение. В интерес на създаване на добре структуриран текст 
определенията, съдържащи се в предложения член 28, са преместени в член 2 относно 
определенията.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 40 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато заявителят иска регистрация 
за повече от един клас, стоките и 
услугите се групират според класовете 
от Класификацията от Ница, като всяка 
група се предшества от номера на класа, 
към който принадлежи тази група стоки 
или услуги, и се представя съгласно 
поредността на класовете.

6. Когато заявителят иска регистрация 
за повече от един клас, той групира
стоките и услугите според класовете от 
Класификацията от Ница, като всяка 
група се предшества от номера на класа, 
към който принадлежи тази група стоки 
или услуги, и ги представя съгласно 
поредността на класовете.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че заявителят, а не ведомството, групира стоките и услугите според 
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класовете.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ведомствата свеждат извършваното от 
тях служебно разглеждане на това дали 
дадена заявка отговаря на условията за 
нейното регистриране до проверка за 
отсъствието на изброените в член 4 
абсолютни основания за отказ.

Ведомствата свеждат извършваното от 
тях служебно разглеждане на това дали 
дадена заявка отговаря на условията за 
нейното регистриране до проверка за 
отсъствието на изброените в член 4 
абсолютни основания за отказ. 
Настоящата разпоредба се прилага, 
без да се засяга възможността на 
ведомствата за извършване на 
търсения и предоставяне на 
уведомления по отношение на по-
ранни права, с чисто информативна 
цел и при условие че такива търсения 
и уведомления нямат обвързващо 
действие за последващия процес на 
регистрация, включително 
произтичащите от него производства 
по опозиция.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение включва изясняване, както и значителна промяна, и следва 
да се тълкува заедно със съображение 34. Въпреки че служебното разглеждане на 
относителни основания следва да се премахне, би било разумно да се позволи на 
ведомствата да провеждат търсения за заявителите и да предоставят на 
притежателите на по-ранни права уведомления не само при поискване, а и служебно. 
Тези търсения и уведомления следва обаче да бъдат с чисто информационен характер 
и без въздействие върху процеса на регистрация.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 45 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административното производство по 
параграф 1 предвижда като минимум 
притежателят на по-ранно право по член 
5, параграфи 2 и 3 да има възможност 
да подаде опозиция.

2. Административното производство по 
параграф 1 предвижда като минимум 
притежателят на по-ранно право по член 
5, параграф 2 и член 5, параграф 3, 
буква а) да има възможност да подаде 
опозиция. Опозицията може да се 
подаде въз основа на едно или повече 
по-ранни права, при условие че те 
принадлежат на един и същи 
притежател, и въз основа на част 
или на всички стоки или услуги, по 
отношение на които по-ранното 
право е регистрирано или заявено, и 
може да бъде насочена срещу част 
или срещу всички стоки или услуги, по 
отношение на които е подадена 
заявка за оспорваната марка.

Or. en

Обосновка

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 47 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
административно производство пред 
техните ведомства във връзка с искане 
за отмяна или обявяване на 
недействителност на марка.

1. Държавите членки предвиждат
ефикасно и бързо административно 
производство пред техните ведомства 
във връзка с искане за отмяна или 
обявяване на недействителност на 
марка.

Or. en

Обосновка

Тази малка промяна отразява разпоредбата на член 45, в която се призовава за 
„ефикасна и бърза административна процедура...“.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 47 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Искането за отмяна или за 
обявяване на недействителност 
може да бъде насочено срещу част 
или срещу всички стоки или услуги, по 
отношение на които е регистрирана 
оспорваната марка.

Or. en

Обосновка

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.



PR\944364BG.doc 31/36 PE516.713v01-00

BG

Изменение 38

Предложение за директива
Член 47 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Искане за обявяване на 
недействителност може да се подаде 
въз основа на едно или повече по-ранни 
права, при условие че те 
принадлежат на един и същ 
притежател.

Or. en

Обосновка

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В хода на административно 
производство за обявяване на 
недействителност въз основа на 
регистрирана марка с по-ранна дата на 
подаване или дата на приоритет, в 
случай че притежателят на по-късната 
марка поиска това, притежателят на по-
ранната марка е длъжен да представи 
доказателства за реално използване в 
съответствие с член 16 на по-ранната 
марка през петте години, предхождащи 
датата на подаване на искането за 
обявяване на недействителност, за 

1. В хода на производството за 
обявяване на недействителност въз 
основа на регистрирана марка с по-
ранна дата на подаване или дата на 
приоритет, в случай че притежателят на 
по-късната марка поиска това, 
притежателят на по-ранната марка е 
длъжен да представи доказателства за 
реално използване в съответствие с член 
16 на по-ранната марка през петте 
години, предхождащи датата на 
подаване на искането за обявяване на 
недействителност, за стоките или 
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стоките или услугите, за които тя е 
регистрирана и на които той се позовава 
в подкрепа на своето искане, или за 
съществуване на основателни причини 
за неизползването, при условие че 
петгодишният период, в рамките на 
който по-ранната марка е трябвало 
реално да се използва, е изтекъл към 
датата на подаване на искането за 
обявяване на недействителност.

услугите, за които тя е регистрирана и 
на които той се позовава в подкрепа на 
своето искане, или за съществуване на 
основателни причини за 
неизползването, при условие че 
петгодишният период, в рамките на 
който по-ранната марка е трябвало 
реално да се използва, е изтекъл към 
датата на подаване на искането за 
обявяване на недействителност.

Or. en

Обосновка

С изменението се цели да се поясни, че основанията за неизползване на марка могат 
да бъдат използвани в административно или в съдебно производство.

Изменение 40

Предложение за директива
Глава 3 – раздел 3 а (нов) – член 51 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 3а 

КОНТАКТИ С ВЕДОМСТВОТО

Член 51 а
Контакти с ведомството

Страните в производството или, 
когато има назначени такива –
техните представители, посочват 
официален адрес в една от държавите 
членки за всички официални 
контакти с ведомството.

Or. en

Обосновка

Практиката на някои държави членки да изискват адрес за връчване в тяхната 
страна по отношение на уведомления от ведомството е ненужен източник на разходи 
и забавяне вследствие на необходимостта да се открие и назначи местен 
представител и да се заплатят услугите му. Такава тромава практика може да бъде 
пречка за подаване на заявки за национални марки и може да се противопостави на 
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баланса между единните и националните равнища на глобалната европейска система 
на търговските марки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Дългоочакваното предложение за преглед на системата на търговските марки в Европа 
беше представено от Комисията в края на март 2013 г., след като тя работи по 
предложението няколко години. Докладчикът се ангажира да работи интензивно с цел 
бързо приемане на тези предложения по време на настоящия законодателен мандат, но 
иска да припомни, че поради ограниченото време това няма да бъде лесна задача. 
Качеството на законодателния процес не може да бъде нарушено и възможността, 
която предоставя това преразглеждане, за модернизиране на системата на търговските 
марки в Европа не следва да бъде пропусната, с цел да се постигне бързо споразумение 
между институциите. При все това докладчикът получи от комисията по правни 
въпроси широка подкрепа за амбициозен график. Ограниченото време, което беше на 
разположение за изготвянето на настоящия доклад в светлината на този график, 
означава, че настоящият доклад обхваща повечето от основните въпроси, по отношение 
на които докладчикът констатира, че съществува необходимост от изменения на 
предложението на Комисията. Въпреки това докладчикът си запазва правото да 
представи допълнителни изменения и предложения по теми, които не са включени в 
настоящия доклад. 

Резюме и въведение

Директивата, която хармонизира някои аспекти на правото за марките на държавите –
членки на Европейския съюз, вече действа повече от 20 години. Настоящият преглед 
дава възможност да се почерпи от най-добрите практики и да се укрепят допълнително 
хармонизиращите аспекти на материалното право за търговските марки и 
производствата, прилагани от националните ведомства за търговски марки. 

Докладчикът желае да стане ясно от самото начало, че този преглед следва да има за 
най-основополагащ ръководен принцип запазването и укрепването на дуалната система 
за закрила на търговските марки в Европа. Бизнес средите в Европейския съюз се 
състоят от над 20 милиона дружества с твърде различни нужди. Системата на 
търговските марки следва да бъде проста и достатъчно гъвкава, за да предостави на 
потребителите на системата достъп до закрила, която да отговаря на техните нужди. 

Някои потребители искат да търсят закрила само в една държава членка, докато други 
искат да търсят единна закрила в 28-те държавите – членки на Съюза. Следва обаче да 
се отбележи, че има и много потребители, които зависят от използването на 
националната система за закрила в няколко различни държави членки. Такъв може 
например да бъде случаят с потребители, които не могат да получат търговска марка на 
ЕС поради вече съществуващи права в една или няколко държави членки. Това може 
също така да бъде и обмисленият избор на дружество с дейност в малък брой държави 
или в граничен регион. 

С цел да се помогне на тези потребители, които разчитат на услугите на многобройни 
национални ведомства за тяхната закрила, е разумно да се хармонизират 
производствата, така че потребителите да не са принудени да прилагат напълно 
различните процедурни подходи в различните държави членки, в които търсят закрила. 
Въпреки че таксите, по-специално на Службата за хармонизация във вътрешния пазар 
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(СХВП), съставляват важен компонент на избора на стратегия за това, къде да бъде 
регистрирана марката, има много други фактори, които играят роля в този процес. 

Прилагането на най-добрите практики за производствата и материалното право следва  
да бъде съсредоточено върху превръщането на националните системи на търговските 
марки в по-привлекателни за потребителите. По тази причина също така би било 
разумно да се хармонизират редица допълнителни процедурни аспекти, които биха 
подобрили положението на потребителите, които търсят закрила на своите марки в 
многобройни национални ведомства. 

Докато като цяло са налице положителни перспективи за хармонизиране, следва да се 
отбележи също така, че някои от предложенията на Комисията отиват твърде далеч, 
като пренебрегват териториалния характер на предоставяната закрила. Други 
предложения се нуждаят от пояснения, за да се гарантира, че ще бъде запазени важни 
характеристики, по-конкретно за МСП. 

Разглеждане на абсолютните основания, член 4, параграф 2

Това е най-очевидният случай, в който предложението на Комисията отива твърде 
далеч, поради което докладчикът предлага да се заличи тази разпоредба в нейната 
цялост. Запазването на тази разпоредба би довело до това, разглеждането в 
националното ведомство да не се различава от разглеждането от страна на Агенцията. 
Тъй като правото, предоставено от националното ведомство, се отнася само до 
територията на съответната държава членка, не би било уместно да се изисква 
разглеждане на абсолютните основания по отношение на територии, които във всеки 
случай няма да бъдат обхванати от марката.  

Служебно разглеждане на относителните основания

Редица национални ведомства в Европейския съюз все още извършват служебно 
разглеждане на относителни основания. Комисията свърши добра работа, като подчерта 
усложненията, до които води тази процедура за заявителите, например поради 
значителни закъснения. Следва обаче да се отбележи, че много ведомства, които са 
премахнали служебното разглеждане на относителни основания, все още извършват 
служебно търсене за техните заявители и им предоставят резултатите от търсенето по 
отношение на по-ранни права, както и предоставят уведомления на притежателите на 
по-ранни права за заявки, които биха могли да бъдат в конфликт с техните права. 
Докладчикът счита, че е напълно възможно да се запази възможността на националните 
ведомства за предоставяне на това разглеждане, като се комбинира с добре 
обоснованото предложение на Комисията, за да не се допусне тези разглеждания да 
блокират производството за подаване на заявка от заявителя. 

Мерки за изпълнение

Комисията предлага да се въведе разпоредба относно внос, при който само изпращачът 
действа с търговска цел, а получателят е например отделен гражданин. Като се има 
предвид необходимостта от спиране на фалшифицирани продукти, разпоредбата се 
приветства, но тя следва да бъде ограничена до фалшифицираните продукти. 
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Комисията предлага също разпоредба относно транзитното преминаване на стоки. 
Въпреки че съществува необходимост от спиране на фалшифицираните продукти, 
които влизат на европейския вътрешен пазар, предложението също така би затруднило 
законната международна търговия. Поради това докладчикът би предложил редица 
промени, за да се осигури по-балансирано предложение.

Административно опростяване

Според докладчика все още има възможност за допълнителни предложения с цел 
засилване на привлекателността на националната система на марките чрез опростяване 
на някои процедурни правила. Страни по дадено производство в национално ведомство 
следва например да не бъдат принудени да посочват официален адрес в тази държава 
членка.


