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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 към проект на акт

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 регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на 
Общността
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0161),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 118, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7–0087/2013),

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

– като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните 
от 11 юли 2013 г.1, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

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

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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. призовава Комисията да вземе мерки за кодифициране на регламента след 
приключване на законодателната процедура;

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2
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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
интелектуална собственост“
(наричана по-долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът, придобит от създаването на (5) Опитът, придобит от създаването на 
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системата на марката на Общността 
показа, че предприятията от Съюза и от 
трети страни са приели системата и че 
тя се е превърнала в успешна и 
жизнеспособна алтернатива на защитата 
на марките на равнището на държавите 
членки.

системата на марката на Общността 
показа, че предприятията от Съюза и от 
трети страни са приели системата и че 
тя се е превърнала в успешна и 
жизнеспособна допълваща алтернатива 
на защитата на марките на равнището на 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че съществуват успоредно две нива на защита.

Изменение 3

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 
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.

(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 
графично изобразяване следва да бъде 
заличено от определението за марка на 
Европейския съюз. Следва да бъде 
разрешено даден знак да бъде 
представен в регистъра на марките на 
Европейския съюз чрез всяка 
подходяща форма, а не непременно чрез 
графични средства, доколкото 
представянето използва общодостъпна 
технология и позволява на 
компетентните органи и на 
обществеността да определи точно и 
ясно конкретния предмет на защита.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че марката следва да може да бъде вписана в регистъра като използваща 
общодостъпна технология.
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Изменение 4

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението се отнася до заличаването в член 9

Изменение 5

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 

(18) С цел укрепване на защитата на 
марките и по-ефективна борба с 
фалшифицирането притежателят на 
марка на Европейския съюз 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 марката на 
Европейския съюз, регистрирана по 
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стоки. отношение на такива стоки. За да не се 
възпрепятстват законните потоци 
от стоки, това правило трябва да се 
прилага само ако притежателят на 
марката на Европейския съюз е в 
състояние да докаже, че марката е 
действително регистрирана и в 
държавата на местоназначение. Това 
не следва да засяга правото на Съюза 
да насърчава достъпа на трети 
държави до лекарства.

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се приведе в съответствие с предложеното 
изменение на член 9, параграф 5.

Изменение 6

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
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, за да се приведе в съответствие с предложеното 
изменение на член 9, параграф 4.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел насърчаване на сближаването 
на практиките и разработването на общи 
инструменти, е необходимо да се 
създаде подходяща рамка за 
сътрудничество между Агенцията и 
ведомствата на държавите членки, с 
която ясно да се определят областите
на сътрудничество и да се позволи на 
Агенцията да координира съответните 
общи проекти от интерес за Съюза и да 
финансира, до определен максимален 
размер, тези общи проекти посредством 
безвъзмездни средства. Тези дейности 
за сътрудничество следва да бъдат от 
полза за предприятията, които използват 
системите на марките в Европа. За 
ползвателите, попадащи в обхвата на 
режима на Съюза, установен в
настоящия регламент, общите проекти, 
особено базите данни, създадени с цел
търсене и консултация, трябва да 
предоставят допълнителни, 
всеобхватни, ефикасни и безплатни
инструменти за осигуряване спазването 
на специфичните изисквания, 
произтичащи от единния характер на
европейската марка.

(40) С цел насърчаване на сближаването 
на практиките и разработването на общи 
инструменти, е необходимо да се 
създаде подходяща рамка за 
сътрудничество между Агенцията и 
ведомствата на държавите членки, с 
която да се определят ключовите 
области на сътрудничество и да се 
позволи на Агенцията да координира 
съответните общи проекти от интерес за 
Съюза и да финансира, до определен 
максимален размер, тези общи проекти 
посредством безвъзмездни средства.
Тези дейности за сътрудничество следва 
да бъдат от полза за предприятията, 
които използват системите на марките в
Съюза. За ползвателите, попадащи в 
обхвата на режима на Съюза, установен 
в Регламент (ЕО) № 207/2009, общите 
проекти, особено базите данни,
използвани за търсене и консултация, 
трябва да предоставят безплатно
допълнителни, всеобхватни и ефикасни 
инструменти за осигуряване спазването 
на специфичните изисквания, 
произтичащи от единния характер на
марката на Европейския съюз. За 
държавите членки не следва да бъде 
задължително да прилагат 
резултатите от такива общи 
проекти. Въпреки че е важно всички 
заинтересовани страни да 
допринасят за успеха на общите 
проекти, не на последно място чрез 
обмен на най-добри практики и опит, 
строго задължение за държавите 
членки да прилагат резултатите от 
общи проекти, дори ако, например, 
държава членка счита, че вече 
разполага с по-добър ИТ или подобен 
инструмент, не би било нито 
пропорционално, нито в най-добрия 
интерес на потребителите.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) Структурата на таксите е 
определена в Регламент (ЕО) 
№ 2869/95 на Комисията1. Въпреки 
това структура на таксите е основен 
аспект на функционирането на 
системата на марките на Съюза и е 
била преразглеждана само два пъти 
от своето създаване, и само след 
съществени политически 
разисквания. Следователно 
структурата на таксите следва да се 
регулира пряко в Регламент (ЕО) 
№ 207/2009. Регламент (ЕО) № 2869/95 
следва съответно да се отмени и 
разпоредбите относно структурата 
на таксите, съдържащи се в 
Регламент на Комисията (ЕО) 
№ 2868/952, следва да бъдат заличени.
___________
1 Регламент № 2869/95 на Комисията 
от 13 декември 1995 г. относно 
таксите, събирани от Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар 
(марки и дизайн) (ОВ L 303, 
15.12.1995 г., стр. 33).
2 Регламент на Комисията (ЕО) 
№ 2868/95 от 13 декември 1995 г. за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 
на Съвета относно марката на 
Общността (ОВ L 303, 15.12.1995 г., 
стр. 1).

Or. en

Обосновка

Структурата на таксите е важен елемент от системата на марките на ЕС и 
следователно трябва да се регулира пряко в регламента, а не да се оставя на 
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делегирани актове. Докладчикът изтъква, че въпросът за другите делегирани 
правомощия, съдържащи се в предложението на Комисията, ще бъде разгледан в 
рамките на процедурата по член 37а.

Изменение 9

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 разрешаване 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, 
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 
и подробностите, свързани с
плащането на таксите.

Or. en

Обосновка

Структурата на таксите е важен елемент от системата на марките на ЕС и 
следователно трябва да се регулира пряко в регламента, а не да се оставя на 
делегирани актове. Докладчикът изтъква, че въпросът за другите делегирани 
правомощия, съдържащи се в предложението на Комисията, ще бъде разгледан в 
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рамките на процедурата по член 37а. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В целия регламент думите „марка на 
Общността“ се заменят с думите
„европейска марка“ и се нанасят 
необходимите граматични промени;

(2) В целия регламент думите „марка на 
Общността“ се заменят с думите „марка
на Европейския съюз“ и се нанасят 
необходимите граматични промени;
(Настоящото изменение се прилага 
навсякъде в текста. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Тъй като значението на думата „европейски“ е по-широко от територията на 
Европейския съюз, би било по-точно да се използва терминът „марка на Европейския 
съюз“. Освен това терминът „европейски“ се използва в момента (по-конкретно в 
защитата на патенти), за да обозначи защита, което не е единна, а се отнася по-
скоро до набор от национални права.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В целия регламент думите „съд за 
марките на Общността“ се заменят с 
думите „съд за европейските марки“ и 
се нанасят необходимите граматични 
промени;

(3) В целия регламент думите „съд за 
марките на Общността“ се заменят с 
думите „съд за марките на 
Европейския съюз“ и се нанасят 
необходимите граматични промени;
(Настоящото изменение се прилага 
навсякъде в текста. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en
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Обосновка

Тъй като значението на думата „европейски“ е по-широко от територията на 
Европейския съюз, би било по-точно да се използва терминът „съд за марките на 
Европейския съюз“. Той също отразява наименованието на Съда на Европейския съюз.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В целия регламент думите
„колективна марка на Общността“ се 
заменят с думите „европейска
колективна марка“ и се нанасят 
необходимите граматични промени;

(4) В целия регламент думите „марка на 
Общността“ се заменят с думите
„колективна марка на Европейския 
съюз“ и се нанасят необходимите 
граматични промени;
(Настоящото изменение се прилага 
навсякъде в текста. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Тъй като значението на думата „европейски“ е по-широко от територията на 
Европейския съюз, би било по-точно да се използва терминът „колективна марка на 
Европейския съюз“.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Агенция на Европейския 
съюз за марките, дизайните и 
моделите, наричана по-долу
„Агенцията“.

1. Създава се Агенция на Европейския 
съюз за интелектуална собственост, 
наричана по-долу „Агенцията“.

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

Or. en

Обосновка

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отличат стоките или услугите на едно 
предприятие от тези на други 
предприятия;

а) отличат стоките или услугите на едно 
предприятие от тези на други 
предприятия; и

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че трябва да е изпълнено само едно от условията в букви а) и б).

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

марките на Европейския съюз по 
начин, който дава възможност на 
компетентните органи и на 
обществеността да определят точния 
обект на защитата, която се дава на 
притежателя на марката.

Or. en

Обосновка

Това е за поясняване, че марката трябва да може да бъде вписана в регистъра.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква б)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) само в една част на Съюза; а) само в една част на Съюза; или

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че трябва да е изпълнено само едно от условията в букви а) и б).

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – точка 11 – буква а)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 8 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато тя е заявена за регистрация от 
агента или представителя на 
притежателя на марката, от негово 
собствено име и без разрешението на 
притежателя, освен ако този агент или 
представител не обоснове действията 
си;

а) когато тя е заявена за регистрация от 
агента или представителя на 
притежателя на марката, от негово 
собствено име и без разрешението на 
притежателя, освен ако този агент или 
представител не обоснове действията 
си; или

Or. en
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Обосновка

Следва да се изясни, че трябва да е изпълнено само едно от условията в букви а) и б).

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 9 – параграф 2 – буква а)

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 марката на 
Европейския съюз и е използван за 
стоки или услуги, идентични с тези, за 
които е регистрирана марката на 
Европейския съюз;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 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.

Притежателят на марка на Европейския 
съюз има също така право да 
възпрепятства вноса на стоките, дори 
когато само изпращачът на стоките 
действа с търговска цел и стоките, 
включително опаковките, носят без 
разрешение марка, която е идентична 
на марка на Европейския съюз, 
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регистрирана за същите стоки, или 
която не може да бъде различена в 
основните си аспекти от марката на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Въпреки че е необходимо противопоставяне на фалшифицирането, предложената 
разпоредба отива твърде далеч и обхваща също вноса от отделни граждани на стоки, 
които са били законно пуснати на пазара извън ЕС. Разпоредбата следва да се 
ограничи до фалшифицирани стоки.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – 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, 
регистрирана по отношение на такива 
стоки, или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от тази 
марка.

5. Притежателят на марка на 
Европейския съюз 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 трета 
страна и върху тях е поставена без 
разрешение марка, която е идентична с
марката на Европейския съюз,
действително регистрирана по 
отношение на такива стоки, или която 
не може да бъде отличена в основните 
си аспекти от тази марка, при условие 
че притежателят докаже, че 
марката е също действително 
регистрирана в страната по 
местоназначение.

Or. en
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Обосновка

Въпреки че е важно да се предприемат мерки  срещу фалшифицирането, 
предложението на Комисията относно транзитните стоки отива твърде далеч, с 
които би ограничило законната международна търговия. Следователно трябва да 
зависи от притежателя на регистрираната марка да докаже, че марката е също 
така валидно регистрирана в страната по местоназначение.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 9а – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) поставянето в търговската дейност на 
знак, идентичен или сходен с марката 
на Европейския съюз, върху опаковка, 
етикети, маркировка, защитни 
елементи, устройства за 
автентичност или всякакви други 
средства, върху които може да бъде 
поставяна марката;

Or. en

Обосновка

Терминът „оформление“, използван в тази разпоредба, е правен термин в областта 
на изкуството и не е приложим във всички юрисдикции в ЕС. С цел да се повиши 
ефективността на тази разпоредба, формулировката, която се използва за описване 
на етикетите, опаковката и други елементи следва да бъде изяснена, за да се 
гарантира, че повечето общи елементи и компоненти на опаковката, използвани от 
фалшификаторите, се включват в разпоредбата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 9а – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

пазара, или складирането за тези цели, 
или вноса или износа, опаковката, 
етикета, маркировката,защитни 
елементи, устройства за 
автентичност или всякакви други 
средства, върху които е поставена 
марката.

Or. en

Обосновка

Терминът „оформление“, използван в тази разпоредба, е правен термин в областта 
на изкуството и не е приложим във всички юрисдикции в ЕС. С цел да се повиши 
ефективността на тази разпоредба, формулировката, която се използва за описване 
на етикетите, опаковката и други елементи следва да бъде изяснена, за да се 
гарантира, че повечето общи елементи и компоненти на опаковката, използвани от 
фалшификаторите, се включват в разпоредбата.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 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) Член 13, параграф 1 се заменя със 
следното:

„1. Марката на Европейския съюз не 
дава право на притежателя да 
забрани използването й във връзка със 
стоки, които са пуснати на пазара в 
Европейското икономическо 
пространство с тази марка от самия 
притежател или с негово съгласие.“

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – точка 26 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Заявката за марка на Европейския 
съюз подлежи на такса за подаване на 
заявка. Таксата за подаване на заявка 
включва:
а) една основна такса;
б) такса за всеки клас извън първия, 
към който принадлежат стоките и 
услугите съгласно член 28;
в) където е приложимо, таксата за 
търсене, посочена в член 38, 
параграф 2.
Заявителят следва да даде нареждане 
за плащане на таксата за подаване на 
заявка не по-късно от датата, на 
която подава заявката.“;

Or. en

Обосновка

Структурата на таксите е важен елемент от системата на марките на 
Европейския съюз и следователно трябва да се регулира пряко в регламента. Затова 
правило 4 от Регламент (ЕО) № 2868/95 се включва в Регламент (ЕО) № 207/2009.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 27
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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 
таксата за подаване на заявка, като
платежното нареждане трябва да е 
направено най-късно на тази дата.“

Датата на подаване на заявка за марка
на Европейския съюз е датата, на която 
документите, съдържащи 
информацията, посочена в член 26, 
параграф 1, са подадени в Агенцията от 
заявителя, при условие че е дадено 
нареждане да бъде платена таксата за 
подаване на заявка. В случай на 
забавено платежно нареждане за 
дата на подаване се счита датата, на 
която е дадено платежното 
нареждане.“

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че в случаите, когато заявителят дава забавено платежно 
нареждане, датата на подаване е датата, на която заявителят дава платежното 
нареждане.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – точка 28
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 28 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато заявителят поиска 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 поиска регистрация 
за повече от един клас, заявителят 
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 групирането на класовете е задължение на заявителя.
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Изменение 27

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

Вероятно това ще доведе до още доста работа за ползвателите; ето защо би било 
разумно малко да се удължи срокът, за да се даде допълнително време за анализ на 
ситуацията на потребителите.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – точка 29
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 29 — параграф 5 — добавено изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Ако е необходимо, изпълнителният 
директор на Агенцията поисква от 
Комисията да отправи запитване дали 

Ако е необходимо, изпълнителният 
директор на Агенцията поисква от 
Комисията да проучи дали държавата по 
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държавата по смисъла на първото 
изречение предоставя такова 
реципрочно третиране.;

смисъла на първото изречение 
предоставя такова реципрочно 
третиране.

Or. en

Обосновка

Изразът „отправи запитване“ е недостатъчно категоричен. Така или иначе 
Комисията не е задължена да удовлетвори искане за запитване.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – точка 40
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 42  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В член 42, параграф 2, първо 
изречение думите „през петте 
години, предхождащи публикуването“ 
се заменят с „през петте години, 
предхождащи датата на подаване 
или датата на приоритета“;

(40) Член 42, параграф 2 се заменя със 
следното:

„2. По молба на заявителя 
притежателят на по-ранна марка на 
Европейския съюз, който е направил 
възражение, представя 
доказателства, че през петте години, 
предхождащи датата на подаването 
или датата на приоритета на 
заявката за марка на Европейския 
съюз, по-ранната марка на 
Европейския съюз е била реално 
използвана в Съюза за стоките или 
услугите, за които тя е регистрирана, 
и на които се обосновава 
възражението, или че съществуват 
основателни причини за 
неизползването, доколкото към тази 
дата по-ранната марка на 
Европейския съюз е била 
регистрирана преди не по-малко от 
пет години. При липса на такива 
доказателства възражението се 
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отхвърля. Ако по-ранната марка на 
Европейския съюз е била използвана 
само за една част от стоките или 
услугите, за които тя е регистрирана, 
тя се смята за регистрирана, за 
целите на разглеждането на 
възражението, само за тази част от 
стоките или услугите“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – точка 43 а (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 47 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) В член 47 се добавя следният 
параграф:
„1а. Платимата такса за подновяване 
на марка на Европейския съюз 
включва:
а) основна такса;
б) такса за всяка категория над 
първата, по отношение на която е
подадено искане за подновяване; и
в) по целесъобразност допълнителна 
такса за закъсняло плащане на 
таксата за подновяване или забавено 
подаване на искането за подновяване 
по параграф 3“;

Or. en
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Обосновка

Структурата на таксите е важен елемент от системата на марките на 
Европейския съюз и следователно трябва да се регулира пряко в регламента. Затова 
правило 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95 се включва в Регламент (ЕО) 
№ 207/2009.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 50 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отказът се обявява писмено пред 
Агенцията от притежателя на марката.
Отказът има действие само след като 
бъде вписан в регистъра. Валидността 
на отказа от европейска марка, който е 
обявен пред Агенцията след подаването 
на искане за отмяна на тази марка 
съгласно член 56, параграф 1, зависи от 
окончателното отхвърляне или 
оттегляне на искането за отмяна.

2. Отказът се обявява писмено пред 
Агенцията от притежателя на марката.
Отказът има действие само след като 
бъде вписан в регистъра. Валидността 
на отказа от марка на Европейския 
съюз, който е обявен пред Агенцията 
след подаването на искане за отмяна
или декларация за недействителност
на тази марка съгласно член 56, 
параграф 1, зависи от окончателното 
отхвърляне или оттегляне на искането 
за отмяна или декларацията за 
недействителност.

Or. en

Обосновка

Комисията предложи да се измени член 50 по начин, който да възпрепятства 
притежателите на марки на Европейския съюз, които са предмет на процедури за 
заличаване за неизползване, да поискат тяхното превръщане в една или няколко 
национални марки, преди да бъде взето решение по отношение на искането за 
заличаване. Всъщност такава практика дава нов срок от 5 години, през който 
притежателят ще може основателно да се въздържа от използване на марката, 
като заобикаля на закона. Обхватът на същата разпоредба следва да бъде разширен 
за случаите, когато марката на Европейския съюз е предмет на иск за обявяване на 
недействителност.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 — точка 48
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 54 — параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В член 54, параграфи 1 и 2 думите 
„нито“ и „да се противопоставя на 
използването на последващата 
марка“ се заличават;

(48) В член 54 параграфи 1 и 2 се 
заменят със следното:

„1. Когато притежател на марка на 
Европейския съюз, който е търпял в 
продължение на пет последователни 
години, използването на последваща 
марка на Европейския съюз в Съюза, 
като е знаел за това използване, не 
може повече да иска обявяването й за 
недействителна [...], за стоките или 
услугите, за които последващата 
марка е била използвана [...], освен 
ако заявката за регистрация на 
последващата марка на Европейския 
съюз е била извършена 
недобросъвестно.
2. Когато притежателят на по-ранна 
национална марка, както е посочено 
в член 8, параграф 2 или на друг по-
ранен знак, посочен в член 8, 
параграф 4, който е търпял в 
продължение на пет последователни 
години използването на последваща 
марка на Европейския съюз в 
държавата членка, в която тази по-
ранна марка или друг по-ранен знак е 
защитен, като е знаел за това 
използване, повече не може, на 
основание на по-ранна марка или на 
друг по-ранен знак [...] да подаде 
заявка за обявяване на последващата 
марка за недействителна [...], за 
стоките или услугите за които е била 
използвана последваща марка, освен 
ако регистрацията на заявката за 
марка на Европейския съюз е била 
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извършена недобросъвестно.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – точка 50
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 57 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) В член 57, параграф 2, второ 
изречение думите „датата на 
публикуването на заявката за марка 
на Общността“ се заменят с думите 
„датата, на която е направена 
заявката, или датата на приоритета 
на заявката за европейска марка“;

(50) Член 57, параграф 2 се заменя със 
следното:

„2. По молба на притежателя на 
марката на Европейския съюз, 
притежателят на по-ранна марка на 
Европейския съюз, като страна по 
производството за обявяване на 
недействителност, представя 
доказателства, че през петгодишния 
период, който предхожда датата на 
искането за обявяване на 
недействителността, по-ранната 
марка на Европейския съюз е била 
реално използва в Съюза за стоките 
или за услугите, за които тя е 
регистрирана, и на които се основава 
искането за обявяване на 
недействителността, или че 
съществуват основателни причини за 
неизползването, доколкото към тази 
дата, по-ранната марка на 
Европейския съюз е била 
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регистрирана най-малко отпреди пет 
години. Освен това ако по-ранната 
марка на Европейския съюз е била 
регистрирана най-малко преди пет 
години към датата на подаването на 
заявката за марка на Европейския 
съюз или датата на приоритета на 
заявката за европейска марка, 
притежателят на по-ранната марка на 
Европейския съюз представя също 
доказателства, че условията, 
установени в член 42, параграф 2, са 
били изпълнени към тази дата. При 
липса на такива доказателства 
искането за обявяване на 
недействителност се отхвърля. Ако 
по-ранната марка на Европейския 
съюз е била използвана само за част 
от стоките или услугите, за която тя е 
регистрирана, тя се счита за 
регистрирана само за тази част от 
стоките и услугите за целите на 
разглеждането на искането за 
обявяване на недействителност.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 67  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) В член 67, параграф 1 думите „в 
рамките на определения срок“ се 
заменят с „в рамките на срока, 
определен в съответствие с 
член 74а“;

(60) Член 67, параграф 1 се заменя със 
следното:
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„1. Заявителят на колективна марка 
на Европейския съюз трябва да 
представи правила за използването й 
в рамките на срока, определен в 
съответствие с член 74а.“;

Or. en

Обосновка
Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – точка 61 a (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 71  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) Член 71, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Писмени бележки в съответствие 
с член 69 могат да бъдат подавани и 
по отношение на изменените правила 
за използване.“;

Or. en

Обосновка

Това изменение изяснява значението на изречението „член 69 се прилага за изменените 
правила за използване“. Свързано с изменението на член 74е, параграф 3.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – точка 63
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 47е  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Член 74д се прилага за изменените 
правила за използване.

3. Писмени бележки в съответствие с 
член 74д могат да бъдат подавани и 
по отношение на изменените правила 
за използване.

Or. en

Обосновка

Това изменение изяснява смисъла на позоваването на член 74д. Свързано с 
изменението на член 71, параграф 3.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – точка 68
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 79г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията коригира всички езикови 
грешки или грешки в транскрипцията и 
явни пропуски в решенията на 
Агенцията или технически грешки по 
вина на Агенцията при регистрирането 
на марката или публикуването на 
нейната регистрация.

Агенцията коригира всички езикови 
грешки или грешки в транскрипцията и 
явни пропуски в решенията на 
Агенцията или технически грешки по 
вина на Агенцията при регистрирането 
на марката или публикуването на 
нейната регистрация. Агенцията води 
записи на такива корекции.

Or. en

Обосновка

Възможността Агенцията да коригира грешки е полезна, но следва винаги да има 
документация, в която се отбелязва кои са корекциите, така че да могат да бъдат 
проследени.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – точка 69 – буква а)
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 80 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 1, първо изречение 
думите „решение, което съдържа 
явна процедурна грешка“ се заменят с 
думите „решение, което съдържа 
явна грешка“;

а) параграф 1 се заменя със следното:

'1. Когато Агенцията е извършила 
вписване в регистъра или е взела 
решение, което съдържа явна [...] 
грешка по вина на Агенцията, тя 
прави нужното вписването да бъде 
заличено или решението да бъде 
отменено. В случаите, когато има 
само една страна в производството, 
чиито права се засягат от 
вписването или решението, 
заличаването на вписването или 
отмяната на решението се 
постановяват, макар за страната 
грешката да не е била явна.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – точка 69 – буква б)
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 80 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 2, второто изречение се 
заменя със следния текст:

б) параграф 2 се заменя със следното:

„Заличаването на вписването в 
регистъра или отмяната на решението се 
осъществява в срок от една година от 

„2. Заличаването на вписването или 
отмяната на решението, така както са 
посочени в параграф 1, се 
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датата, на която е извършено 
вписването в регистъра или е било взето 
решението, след консултация със 
страните в производството и с 
евентуалните притежатели на права 
върху въпросната европейска марка, 
които са вписани в регистъра.“;

постановяват, служебно или по 
искане на една от страните в 
производството, от отдела, който е 
извършил вписването или е взел 
решението. „Заличаването на 
вписването в регистъра или отмяната на 
решението се осъществява в срок от 
една година от датата, на която е 
извършено вписването в регистъра или е 
било взето решението, след консултация 
със страните в производството и с 
евентуалните притежатели на права 
върху въпросната марка на 
Европейския съюз, които са вписани в 
регистъра. Агенцията води записи за 
всяко такова прекратяване или 
отнемане.“;

Or. en

Обосновка

Включването на първото изречение е техническо изменение, не промяна по същество. 
В интерес на яснотата, замяната на цели текстови единици се предпочита пред 
замяната на само едно или повече изречения (вж. точка 18.12.1 от Общото 
практическо ръководство за съставянето на общностното законодателство). 
Добавено е последното изречение: Тези прекратявания/отнемания следва да бъдат 
включени в регистъра, за да са проследими.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – точка 73
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 85 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) В член 85, параграф 1 думите „при 
условията, установени в регламента 
за прилагане“ се заменят с думите 
„при условията, установени съгласно 
член 93а, буква й).“;

(73) Член 85, параграф 1 се заменя със 
следното:

„1. Губещата страна в производство 
по възражение, производство по 
отмяна, производство по обявяване 
на недействителност или 
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производство по обжалване заплаща 
всички разноски, направени от 
другата страна, както и, без да се 
засягат разпоредбите на член 119, 
параграф 6, всички разноски, 
направени от нея, за нуждите на 
производството, включително и 
пътните разходи и разходите по 
престоя и възнаграждението на агент, 
консултант или адвокат, в рамките 
на тарифите, определени за всяка 
категория разноски при условията, 
установени съгласно член 93а, 
буква й).“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – точка 82 – буква б)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 „Регламент (ЕО) 
№ 44/2001“ се заменя с „правилата на 
Съюза относно компетентността, 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и 
търговски дела“;

б) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Освен ако не е предвидено друго в 
настоящия регламент, правилата на 
Съюза относно компетентността, 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и 
търговски дела се прилагат по 
отношение на производствата 
относно марките на Европейския съюз
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и заявките за марки на Европейския 
съюз, както и по отношение на 
производствата относно 
едновременно или последователно 
предявени искове, във връзка с 
марките на Европейския съюз или с 
националните марки.“;

Or. en

Обосновка

Това представлява техническа промяна, а не промяна по същество. С цел по-голяма 
яснота замяната на цели текстови единици е за предпочитане пред замяната на една 
или повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за 
съставянето на общностното законодателство).

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – точка 88
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 113 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) В член 113, параграф 3 текстът 
„заедно с формалните условия, 
определени в регламента за 
прилагане“ се заменя със „заедно с 
формалните условия, определени в 
съответствие с член 114а“;

(88) Член 113, параграф 3 се заменя със 
следното:

„3. Агенцията проверява дали 
поисканото преобразуване отговаря 
на условията, определени в 
настоящия регламент, и по-специално 
в член 112, параграфи 1, 2, 4, 5 и 6 и 
параграф 1 от настоящия член, заедно 
с формалните условия, определени в 
съответствие с член 114а. Ако тези 
условия са изпълнени, Агенцията
изпраща молбата за преобразуване до 
службите за индустриална 
собственост на държавите членки, 
посочени в него.“;
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Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – точка 89
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 114 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) В член 114, параграф 2 думите 
„регламента за прилагане“ се заменят
с „делегираните актове, приети в 
съответствие с настоящия 
регламент“;

(89) Член 114, параграф 2 се заменя със 
следното:

„2. Заявката за марка на Европейския 
съюз или марката на Европейския 
съюз, препратена в съответствие с 
член 113, не може по отношение на 
формата й да се подчинява от 
националното законодателство на 
условия, различни от тези, които са 
предвидени в настоящия регламент 
или в делегираните актове, приети 
съгласно настоящия регламент.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – точка 92
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Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

(92) В член 117 думите „по отношение 
на Службата“ се заменят с „по 
отношение на Агенцията и нейния 
персонал“;

(92) Член 117 се заменя със следното:

„Протоколът за привилегиите и 
имунитетите на Европейския съюз се 
прилага по отношение на Агенцията 
и нейния персонал.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – точка 94
Регламент (ЕО) № 207/2009 ЕО
Член 120 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) В член 120, параграф 1 думите 
„регламента за прилагане“ се заменят 
с „делегиран акт, приет в 
съответствие с настоящия 
регламент“;

(94) Член 120, параграф 1 се заменя със 
следното:

„1. Заявка за марка на Европейския 
съюз, както е описано в член 26, 
параграф 1 и цялата останала 
информация, чието публикуване е 
предписано от настоящия регламент 
или от делегиран акт, приет в 
съответствие с настоящия 
регламент, се публикуват на всички 
официални езици на Европейския 
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съюз.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – точка 98
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 123в – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това сътрудничество обхваща следните 
области на дейност:

Това сътрудничество обхваща наред с 
другото следните области на дейност:

Or. en

Обосновка

Този списък не следва да бъде изчерпателен, тъй като това би могло да ограничи 
възможността за гъвкаво иницииране на проекти в бъдеще.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – точка 98
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 123в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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 

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

Бюрото за интелектуална собственост на 
Бенелюкс. На всички етапи на 
общите проекти Агенцията се 
консултира с представители на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Тъй като общите проекти имат за цел да осигурят допълнителна стойност за 
потребителите, изглежда разумно те да бъдат включени в процеса. Това следва да 
отразява и настоящата практика.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – точка 98
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 123в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ведомствата за индустриална 
собственост на държавите членки и 
Бюрото за интелектуална собственост на 
Бенелюкс участват ефективно в общите 
проекти, посочени в параграф 2, с цел да 
се осигури тяхното развитие, 
функциониране, оперативна 
съвместимост и актуалност.

3. Ведомствата за индустриална 
собственост на държавите членки и 
Бюрото за интелектуална собственост на 
Бенелюкс участват ефективно в общите 
проекти, посочени в параграф 2, с цел да 
се осигури тяхното развитие, 
функциониране, оперативна 
съвместимост и актуалност. Участието 
в такива общи проекти не налага 
задължения на държавите членки за 
прилагане на резултатите от тях на 
съответните им територии. 

Or. en

Обосновка

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
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users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – точка 98
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 123в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията предоставя финансова 
подкрепа за общите проекти от интерес 
за Съюза, посочени в параграф 2, 
доколкото това е необходимо за
осигуряване на ефективното участие на 
ведомствата за индустриална 
собственост на държавите членки и 
Бюрото за интелектуална собственост на 
Бенелюкс в проектите по смисъла на 
параграф 3. Тази финансова подкрепа 
може да бъде предоставена под формата 
на безвъзмездни средства. Общият 
размер на финансирането не трябва да 
превишава 10 % от годишните приходи 
на Агенцията. Бенефициери на 
безвъзмездните средства са ведомствата 
за индустриална собственост на 
държавите членки и Бюрото за 
интелектуална собственост на 
Бенелюкс. Безвъзмездните средства 
могат да се отпускат без покани за 
представяне на предложения в 
съответствие с финансовите правила, 
приложими спрямо Агенцията, и с 
принципите на процедурите относно 
безвъзмездните средства, които се 
съдържат във Финансовия регламент 
(ЕС) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета (***) и в 
делегирания Регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията (****).

4. Агенцията предоставя финансова 
подкрепа за общите проекти от интерес 
за Съюза, посочени в параграф 2, с цел
осигуряване на ефективното участие на 
ведомствата за индустриална 
собственост на държавите членки и 
Бюрото за интелектуална собственост на 
Бенелюкс в проектите по смисъла на 
параграф 3. Тази финансова подкрепа 
може да бъде предоставена под формата 
на безвъзмездни средства. Общият 
размер на финансирането не трябва да 
превишава 20 % от годишните приходи 
на Агенцията. Бенефициери на 
безвъзмездните средства са ведомствата 
за индустриална собственост на 
държавите членки и Бюрото за 
интелектуална собственост на 
Бенелюкс. Безвъзмездните средства 
могат да се отпускат без покани за 
представяне на предложения в 
съответствие с финансовите правила, 
приложими спрямо Агенцията, и с 
принципите на процедурите относно 
безвъзмездните средства, които се 
съдържат във Финансовия регламент 
(ЕС) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета (***) и в 
делегирания Регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията (****).

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да се поясни допълнително предлаганата система от 
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безвъзмездни средства за участие в проекти, осъществявани в сътрудничество. 
Изглежда разумно да се увеличи „таванът“ на възможното финансиране за тези 
проекти.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 1 – 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
заместници.

1. Управителният съвет се състои от по 
един представител на всяка държава 
членка, двама представители на 
Комисията и един представител на 
Европейския парламент и от 
съответните им заместници.

Or. en

Обосновка

Точка 10 от Общия подход спрямо агенциите гласи: „Съветът следва да включва: [...] 
– когато е целесъобразно, един член, назначен от Европейския парламент, без да се 
засягат съответните договорености за съществуващите агенции“. Поради това 
изглежда естествено поне един член на управителния съвет да бъде назначен от 
Европейския парламент.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 127 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет провежда 
редовно заседание един път годишно. 
В допълнение, той се свиква по 
инициатива на председателя или по 
искане на Комисията или на една трета 
от държавите членки.

3. Управителният съвет провежда 
редовно заседание два пъти годишно. В 
допълнение, той се свиква по 
инициатива на председателя или по 
искане на Комисията, на Европейския 
парламент или на една трета от 
държавите членки.
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Or. en

Обосновка

Изглежда разумно и трите институции да имат правото да свикват управителния 
съвет. Освен това управителният съвет следва да продължи да заседава два пъти 
годишно, каквато е понастоящем практиката за съответстващия административен 
съвет. Предложението за тази промяна се прави и поради това, че се предлага да се 
премахне изпълнителният съвет.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 127 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет взема 
решенията си с абсолютно мнозинство 
от своите членове. Въпреки това се 
изисква мнозинство от две трети от 
неговите членове за решенията, които 
управителният съвет е компетентен да 
приема по силата на член 124, параграф 
1, букви а) и б), член 126, параграф 1 и 
член 129, параграфи 2 и 4. И в двата 
случая всеки член разполага само с по 
един глас.

5. Управителният съвет взема 
решенията си с абсолютно мнозинство 
от своите членове. Въпреки това се 
изисква мнозинство от две трети от 
неговите членове за решенията, които 
управителният съвет е компетентен да 
приема по силата на член 124, параграф 
1, букви а) и б), член 126, параграф 1 и 
член 129, параграфи 2 и 3. И в двата 
случая всеки член разполага само с по 
един глас.

Or. en

Обосновка

Следствие от изменението в член 129, параграфи 3 и 4.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Дял ХІІ – раздел 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 2а заличава се
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Изпълнителен съвет
Член 127a
Създаване
Управителният съвет може да 
създаде изпълнителен съвет.
Член 127б
Функции и организация
1. Изпълнителният съвет подпомага 
управителния съвет.
2. Изпълнителният съвет има 
следните функции:
а) подготовка на решенията, които 
трябва да бъдат приети от 
управителния съвет;
б) осигуряване съвместно с 
управителния съвет на адекватни 
последващи действия във връзка с 
констатациите и препоръките, 
произтичащи от вътрешните или 
външните одитни доклади и оценки, 
както и от разследвания на 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF); 
в) без да се засягат функциите на 
изпълнителния директор, посочени в 
член 128, подпомага и съветва 
изпълнителния директор при 
изпълнението на решенията на 
управителния съвет с цел да се укрепи 
надзорът на административното 
управление.
3. Когато е необходимо при спешни 
случаи изпълнителният съвет може 
да приема временни решения от 
името на управителния съвет, 
особено по въпроси на 
административното управление, 
включително за оттегляне на 
делегираните правомощия на орган по 
назначаването.
4. Изпълнителният съвет се състои 
от председателя на управителния 
съвет, един представител на 
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Комисията в управителния съвет и 
трима други членове, назначени от 
управителния съвет измежду 
неговите членове. Председателят на 
управителния съвет е също така и 
председател на изпълнителния съвет. 
Изпълнителният директор взема 
участие в заседанията на 
изпълнителния съвет, но няма право 
на глас.
5. Мандатът на членовете на 
изпълнителния съвет е четири 
години. Мандатът на членовете на 
изпълнителния съвет изтича, когато 
те престанат да бъдат членове на 
управителния съвет.
6. Изпълнителният съвет провежда 
най-малко едно редовно заседание на 
всеки три месеца. В допълнение, той 
се свиква по инициатива на 
председателя или по искане на 
неговите членове.
7. Изпълнителният съвет спазва 
процедурния правилник, приет от 
управителния съвет.

Or. en

Обосновка

В съвместното изявление (точка 10) се заявява, че структурата на двустепенно 
управление следва да се въвежда в случаите, в които „това обещава по-голяма 
ефективност“. Явно няма убедителни доказателства за това, че такъв изпълнителен 
съвет ще осигури по-голяма ефективност в тази агенция, по-скоро съществува риск 
да се добави нов бюрократичен пласт и това да доведе до по-малко прозрачност за 
нечленовете на изпълнителния съвет, както и за потребителите.

Изменение 54

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

2. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет от 
списък с кандидати, предложен 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.

2. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет от 
списък с най-малко трима кандидати, 
предложен от комисия за 
предварителен подбор на 
управителния съвет, състояща се от 
представители на държавите членки, 
Комисията и Европейския парламент,
след открита и прозрачна процедура за 
подбор и публикуване на покана за 
изразяване на интерес в Официален 
вестник на Европейския съюз и в други 
издания. 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. en

Обосновка

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
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.

Изпълнителният директор може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
решение на управителния съвет по 
предложение на Европейската комисия, 
Европейския парламент или една 
трета от държавите членки.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент или значима част от държавите членки следва също да 
имат възможността да поискат отстраняване от поста на изпълнителния 
директор. Това подчертава допълнително съвместната отговорност на трите 
институции за Агенцията.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 129 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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.

3. Мандатът на изпълнителния директор 
е пет години. Преди да изтече този срок,
управителният съвет прави оценка, 
при която взема предвид оценката на 
резултатите от работата на 
изпълнителния директор и бъдещите 
задачи и предизвикателства пред 
Агенцията. Продължителността на 
мандата на изпълнителния директор 
може да бъде удължена еднократно за 
не повече от пет години от 
управителния съвет след дадена 
положителна оценка от страна на 
управителния съвет. Преди да вземе 
решение за удължаване на 
продължителността на мандата на 
изпълнителния директор, 
управителният съвет се консултира с 
Комисията.
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Or. en

Обосновка

В Общия подход ясно се подчертава (точка 15), че изпълнителният директор се 
отчита на първо място и преди всичко пред управителния съвет. Следователно би 
било проява на непоследователност да се предостави на Комисията право на вето 
относно преназначаването на изпълнителния директор. Това право на вето би 
застрашило също така сериозно независимостта на изпълнителния директор и на 
Агенцията. Разумно е съветът, пред който се отчита изпълнителният директор, да 
прави оценка на работата му и да има правомощието да го преназначава.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 129 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. 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. en

Обосновка

Това изменение е необходимо вследствие на внесените изменения в член 129, параграф 
3.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – точка 99
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 129 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Заместник-изпълнителният директор 
или заместник-изпълнителните 
директори се назначават или 

6. Заместник-изпълнителният директор 
или заместник-изпълнителните 
директори се назначават или 
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освобождават от длъжност при 
условията, предвидени в параграф 2, 
след консултация с изпълнителния 
директор и, когато е приложимо, с 
избрания изпълнителен директор. 
Мандатът на заместник-изпълнителния 
директор е пет години. Той може да 
бъде продължен веднъж за не повече от 
пет години от управителния съвет по 
предложение на Комисията, както е 
предвидено в параграф 4, след 
консултация с изпълнителния директор.

освобождават от длъжност при 
условията, предвидени в параграф 2, 
след консултация с изпълнителния 
директор и, когато е приложимо, с 
избрания изпълнителен директор. 
Мандатът на заместник-изпълнителния 
директор е пет години. Той може да 
бъде продължен веднъж за не повече от 
пет години от управителния съвет, както 
е предвидено в параграф 3, след 
консултация с изпълнителния 
директор.“;

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда предложението в съответствие с процедурата, предвидена 
за преназначаване на изпълнителния директор в член129, параграф 3.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 1 – точка 108
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 139 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията изготвя два пъти годишно 
доклад до Комисията относно 
финансовото си положение. Въз основа 
на този доклад Комисията прави 
преглед на финансовото положение на 
Агенцията.

4. Агенцията изготвя два пъти годишно 
доклад до Европейския парламент, 
Съвета и Комисията относно 
финансовото си положение. Въз основа 
на този доклад Комисията прави 
преглед на финансовото положение на 
Агенцията.

Or. en

Обосновка

Би било разумно ясно да се заяви, че този доклад следва да бъде изпращан също и на 
Европейския парламент и на Съвета.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 1 – точка 108
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 139 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Агенцията осигурява резервен 
фонд, който да покрие оперативните 
й разходи за една година, за да се 
гарантира непрекъснатостта на 
нейната дейност.

Or. en

Обосновка

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 1 – 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 

2. Размерът на таксите, посочени в 
параграф 1, се определя съгласно 
равнищата, определени в приложение 
-І, така че приходите, идващи от тях, 
да дават възможност по принцип 
бюджетът на Агенцията да бъде 
балансиран, като същевременно се 
избягва натрупването на значителни 
излишъци.
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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.

Or. en

Обосновка

Структурата на таксите е важен елемент от системата на търговските марки на 
ЕС и поради това следва да бъде регулирана пряко в регламента, а не да се оставя на 
делегираните актове. Това означава, че Комисията няма да има възможността да 
преразглежда и променя равнищата на таксите сама. Следва също така да се 
отбележи, че не бива да има връщане на средства от Агенцията нито към бюджета 
на ЕС, нито към общите бюджети на държавите членки или пък техните национални 
служби, с изключение на безвъзмездните средства, свързани с проекти за 
сътрудничество и сближаване.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 1 – точка 111
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 144а – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) системата от такси, дължими на 
Агенцията в съответствие с член 144, 
включително размера на таксите,
начините на плащане, валутата, датата, 
на която е дължимо плащането на 
таксите, датата, която се счита за дата на 
плащане, последиците от липсата на 
плащане или закъсняло плащане и 
плащането на по-малка или по-голяма 
сума от дължимото, услугите, които 
могат да бъдат извършвани безплатно, и 
критериите, според които 
изпълнителният директор може да 
упражнява правомощията, посочени в 
член 144, параграфи 3 и 4.

г) системата от такси, дължими на 
Агенцията в съответствие с член 144, 
включително начините на плащане, 
валутата, датата, на която е дължимо 
плащането на таксите, датата, която се 
счита за дата на плащане, последиците 
от липсата на плащане или закъсняло 
плащане и плащането на по-малка или 
по-голяма сума от дължимото, услугите, 
които могат да бъдат извършвани 
безплатно, и критериите, според които 
изпълнителният директор може да 
упражнява правомощията, посочени в 
член 144, параграфи 3 и 4.

Or. en
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Обосновка

Структурата на таксите е важен елемент от системата на търговските марки на 
ЕС и поради това следва да бъде регулирана пряко в регламента, а не да се оставя на 
делегираните актове. Докладчикът посочва, че въпросът за другите правомощия, 
които се предоставят съгласно предложението на Комисията, ще бъде разгледан в 
рамките на процедурата съгласно член 37а. 

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 1 – точка 112
Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 145

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) В член 145 думите „неговите 
регламенти за прилагане“ се заменят 
с „делегираните актове, приети в 
съответствие с настоящия 
регламент“;

(112) Член 145 се заменя със следното:

„Освен ако настоящият дял не 
предвижда друго, настоящият 
регламент и делегираните актове, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, се прилагат по отношение 
на всяка заявка за международна 
регистрация съгласно Протокола за 
Мадридската спогодба за 
международна регистрация на 
марките, приет в Мадрид на 27 юни 
1989 г. (наричани по-нататък 
съответно „международна заявка“ и 
„Мадридския протокол“), въз основа 
на заявка за марка на Европейския 
съюз или въз основа на марка на 
Европейския съюз, както и по 
отношение на посочващи 
Европейския съюз регистрации на 
марки в международния регистър, 
поддържан от Международното бюро 
на Световната организация за 
интелектуална собственост (наричани 
по-нататък съответно „международна 
регистрация“ и „Международно 
бюро“).“;
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Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 1 – точка 119 – буква а)
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 156 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2 думите „шест месеца“
се заменят с „един месец“;

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Възражението се подава в срок от 
три месеца, който започва да тече 
един месец след датата на 
публикуването, предвидена в член 
152, параграф 1. Възражението не се 
счита за подадено, докато не бъде 
платена таксата за възражение.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 1 – точка 121 – буква б)
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 159 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 2 думите „или б) параграф 2 се заменя със следното:



PR\944386BG.doc 53/71 PE516.715v01-00

BG

Мадридската спогодба“ се заличават;
„2. Заявка за национална марка или 
посочването на държава членка, 
договаряща страна по Мадридския 
протокол [...], в резултат от 
превръщането на посочването на 
Европейския съюз чрез международна 
регистрация се ползват по отношение 
на въпросната държава-членка от 
датата на международната 
регистрация съгласно член 3, 
параграф 4 от Мадридския протокол 
или от датата на разширяването на 
действието й относно Европейския 
съюз съгласно член 3б, параграф 2 от 
Мадридския протокол, ако 
последното е било извършено след 
международната регистрация, или 
датата на приоритета на тази 
регистрация и когато това е уместно, 
след предходността на марка на тази 
държава, претендирана съгласно член 
153.“;

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, не промяна по същество. В интерес на яснотата, 
замяната на цели текстови единици се предпочита пред замяната на само една или 
повече думи (вж. точка 18.12.1 от Общото практическо ръководство за съставянето 
на общностното законодателство).

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 1 – точка 114
Регламент (ЕО) № 207/2009 
Член 148 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от датата на 
международната регистрация Агенцията 
нотифицира Международното бюро за 
факти и решения, които засягат 
валидността на заявката за европейска

В продължение на период от пет 
години от датата на международната 
регистрация Агенцията нотифицира 
Международното бюро за всички факти 
и решения, които засягат валидността на 
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марка или регистрацията на 
европейската марка, на която се 
основава международната регистрация.

заявката за марка на Европейския съюз 
или регистрацията на марката на 
Европейския съюз, на която се основава 
международната регистрация.

Or. en

Обосновка

С това изменение се разяснява, че периодът от пет години не представлява срок, а 
период, през който трябва да се нотифицират всички значими факти и решения.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 1 – точка 127 a (нова)
Регламент (ЕО) № 207/2009
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(127а) Създава се следното 
приложение:

„Приложение -І
Размери на таксите

Таксите, които следва да се заплащат 
на Агенцията съгласно Регламент 
(ЕО) № 2868/95, са следните:
1. Основна 
такса за заявка 
за индивидуална 
марка (член 26, 
параграф 2, 
правило 4, буква 
a)

925 EUR

1a. Такса за 
търсене за 
марка на 
Европейския 
съюз (член 38, 
параграф 2, 
правило 4, буква 
в)

Сумата от 
12 EUR, 
умножена по 
броя на 
централните 
служби за 
индустриална 
собственост, 
посочени в 
член 38, 
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параграф 2; 
тази сума и 
последващите 
промени се 
публикуват от 
Агенцията в 
официалния 
вестник на 
Агенцията

1б. Основна 
такса за заявка 
за индивидуална 
марка по 
електронен 
път (член 26, 
параграф 2, 
правило 4, буква 
a)

775 EUR

1в. Основна 
такса за заявка 
за индивидуална 
марка по 
електронен 
път, при 
използване на 
онлайн 
класификацион
ната база 
данни (член 26, 
параграф 2, 
правило 4, буква 
a)

725 EUR

2. Такса за 
индивидуална 
марка за втори 
клас стоки и 
услуги (член 26, 
параграф 2, 
правило 4, буква 
б)

50 EUR

2а. Такса за 
индивидуална 
марка за трети 
клас стоки и 
услуги (член 26, 
параграф 2, 

75 EUR
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правило 4, буква 
б)
2б. Такса за 
индивидуална 
марка за всеки 
клас стоки и 
услуги след 
трети клас 
(член 26, 
параграф 2, 
правило 4, буква 
б)

150 EUR

3. Основна 
такса за заявка 
за колективна 
марка (член 26, 
параграф 2 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 4, буква 
a) и правило 42)

1 000 EUR

3а. Основна 
такса за заявка 
за колективна 
марка по 
електронен 
път, при 
използване на 
онлайн 
класификацион
ната база 
данни (член 26, 
параграф 2 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 4, буква 
a) и правило 42)

950 EUR

4. Такса за 
колективна 
марка за втори 
клас стоки и 
услуги (член 26, 
параграф 2 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 4, буква 

50 EUR
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б) и правило 42)
4а. Такса за 
колективна 
марка за трети 
клас стоки и 
услуги (член 26, 
параграф 2 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 4, буква 
б) и правило 42)

75 EUR 

4б. Такса за 
колективна 
марка за всеки 
клас стоки и 
услуги след 
трети клас 
(член 26, 
параграф 2 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 4, буква 
б) и правило 42)

150 EUR

5. Такса за 
подаване на 
възражение 
(член 41, 
параграф 3; 
правило 17, 
параграф 1)

350 EUR

7. Основна 
такса за 
регистрация на 
индивидуална 
марка (член 45)

0 EUR

8. Такса за 
индивидуална 
марка за всеки 
клас стоки и 
услуги след 
трети клас 
(член 45)

0 EUR

9. Основна 
такса за 
регистрация на 

0 EUR
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колективна 
марка (член 45 
и член 66, 
параграф 3)
10. Такса за 
колективна 
марка за всеки 
клас стоки и 
услуги след 
трети клас 
(член 45 и член 
64, параграф 3)

0 EUR

11. 
Допълнителна 
такса за 
закъсняло 
плащане на 
такса за 
регистрация 
(член 162, 
параграф 2, 
точка 2)

0 EUR

12. Основна 
такса за 
подновяване на 
индивидуална 
марка (член 47, 
параграф 1, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква a)

1 150 EUR

12а. Основна 
такса за 
подновяване на 
индивидуална 
марка по 
електронен 
път (член 47, 
параграф 1, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква a)

1 000 EUR

13. Такса за 
подновяване на 
индивидуална 
марка за втори 

100 EUR
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клас стоки и 
услуги (член 47, 
параграф 1, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква б)
13а. Такса за 
подновяване на 
индивидуална 
марка за трети 
клас стоки и 
услуги (член 47, 
параграф 1, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква б)

150 EUR

13б. Такса за 
подновяване на 
индивидуална 
марка за всеки 
клас стоки и 
услуги след 
трети клас 
(член 47, 
параграф 1, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква б)

300 EUR

14. Основна 
такса за 
подновяване на 
колективна 
марка (член 47, 
параграф 1 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква a) и 
правило 42)

1 275 EUR

15. Такса за 
подновяване на 
колективна 
марка за втори 
клас стоки и 
услуги (член 47, 

100 EUR
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параграф 1 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква б) и 
правило 42)
15а. Такса за 
подновяване на 
колективна 
марка за трети 
клас стоки и 
услуги (член 47, 
параграф 1 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква б) и 
правило 42)

150 EUR

15б. Такса за 
подновяване на 
колективна 
марка за всеки 
клас стоки и 
услуги след 
трети клас 
(член 47, 
параграф 1 и 
член 66, 
параграф 3, 
правило 30, 
параграф 2, 
буква б) и 
правило 42)

300 EUR

16. 
Допълнителна 
такса за 
закъсняло 
плащане на 
таксата за 
подновяване 
или закъсняло 
подаване на 
искането (член 
47, параграф 3, 
правило 30, 

25% от 
закъснялата 
такса за 
подновяване, но 
не повече от 
1 150 EUR
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параграф 2, 
буква в)
17. Такса за 
заявление за 
отмяна или за 
обявяване на 
недействителн
ост (член 56, 
параграф 2, 
правило 39, 
параграф 1)

700 EUR

18. Такса за 
обжалване 
(член 60, 
правило 49, 
параграф 3)

800 EUR

19. Такса за 
заявление за 
restitutio in 
integrum (член 
81, параграф 3)

200 EUR

20. Такса за 
искане за 
преобразуване 
на заявка за 
марка на 
Европейския 
съюз или на 
марка на 
Европейския 
съюз (член 113, 
параграф 1, във 
връзка с 
член 159, 
параграф 1; 
правило 45, 
параграф 2, във 
връзка с
правило 123, 
параграф 2)

200 EUR

а) в заявка за 
национална 
марка
б) в 
регистрация с 
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посочване на 
държава 
членка, страна 
по 
Мадридската 
спогодба
21. Такса за 
продължаване 
на 
производствот
о (член 82, 
параграф 1)

400 EUR

22. Такса за 
обявяване на 
разделяне на 
регистрирана 
марка на 
Европейския 
съюз (член 49, 
параграф 4) или 
заявка за марка 
на Европейския 
съюз (член 44, 
параграф 4):

250 EUR

Такса за 
заявление за 
регистриране 
на лицензия или 
друго право 
върху 
регистрирана 
марка на 
Европейския 
съюз (член 162, 
параграф 2, 
буква в), 
правило 33, 
параграф 2) или 
за заявка за 
марка на 
Европейския 
съюз (член 157, 
параграф 2, 
буква г), 
правило 33, 
параграф 4):

200 EUR на 
регистрация, но 
при
подаване на 
повече от едно 
искания в
едно и също 
заявление или 
едновременно, 
общата сума не 
надхвърля 
1 000 EUR
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а) предоставяне 
на лицензия;
б) прехвърляне 
на лицензия;
в) учредяване на 
право in rem;
г) прехвърляне 
на право in rem;
д) мярка за 
принудително 
изпълнение;
24. Такса за 
заличаване на 
регистрация на 
лицензия или 
друго право 
(член 162, 
параграф 2, 
буква д), 
правило 35, 
параграф 3)

200 EUR на 
заличаване, но 
при подаване на 
повече от едно 
искания в
едно и също 
заявление или 
едновременно, 
общата сума не 
надхвърля 
1 000 EUR

25. Такса за 
изменение на 
регистрирана 
марка на 
Европейския 
съюз (член 162, 
параграф 2, 
буква д) правило 
25, параграф 2)

200 EUR

26. Такса за 
издаване на 
копие от 
заявката за 
марка на 
Европейския 
съюз (член 162, 
параграф 2, 
буква й), 
правило 89, 
параграф 5), 
препис от 
удостоверение 
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за регистрация 
(член 162, 
параграф 2, 
буква б), 
правило 24, 
параграф 2) или 
извлечение
от регистъра 
(член 162, 
параграф 2, 
буква ж), 
правило 84, 
параграф 6):
а) незаверено 
копие или 
извлечение;

10 EUR

б) заверено 
копие или 
извлечение;

30 EUR

27. Такса за 
проверка на 
досие (член 162, 
параграф 2, 
буква з), 
правило 89, 
параграф 1)

30 EUR

28. Такса за 
издаване на 
копия на 
документите в 
досиетата
(член 162, 
параграф 2, 
буква и), 
правило 89, 
параграф 5):
а) незаверено 
копие;

10 EUR

б) заверено 
копие;

30 EUR

плюс за всяка 
страница, 
надхвърляща 10

1 EUR



PR\944386BG.doc 65/71 PE516.715v01-00

BG

29. Такса за 
съобщаване на 
съдържаща се в 
дадено досие 
информация 
(член 162, 
параграф 2, 
буква к), 
правило 90)

10 EUR

30. Такса за 
преразглеждане 
на 
определянето 
на разноските, 
подлежащи на 
възстановяване 
(член 162, 
параграф 2, 
буква л), 
правило 94, 
параграф 4)

100 EUR

31. Такса за 
подаване на 
международна 
заявка в 
Агенцията 
(член 147, 
параграф 5)

300 EUR

Or. en

Обосновка

Структурата на таксите е важен елемент от системата на марките на ЕС. Поради 
това таблицата, която се съдържа в Регламент (ЕО) № 2869/95 (включително 
предложението на Комисията за изменения и актуализираните препратки), е 
включена в Регламент № 207/2009. Решението дали останалите разпоредби, 
съдържащи се в Регламент ЕО) № 2869/95, следва да бъдат включени в Регламент 
№ 207/2009 или следва да бъдат регулирани чрез делегирани актове, ще бъде взето в 
рамките на процедурата в съответствие с член 37а.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 1 – точка 127
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Регламент (ЕО) № 207/2009
Член 165 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 2019 г. и на всеки пет години след 
това Комисията поръчва оценка на 
прилагането на настоящия регламент.

1. До 2019 г. и на всеки пет години след 
това Комисията извършва оценка на 
прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за оценката и следва да има възможността 
да избира дали да извърши оценката сама или да я възложи извършването й.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Регламент (ЕО) № 2868/95

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Регламент (ЕО) № 2868/95 се изменя, 
както следва:
(1) Правило 4 се заличава;
(2) Правило 30, параграф 2 се заличава.

Or. en

Обосновка

Тъй като структурата на таксите следва да се регулира пряко в регламента, 
съответните правила от Регламент (ЕО) № 2868/95 относно таксите следва да 
бъдат отменени. Това изменение е свързано с измененията на член 26, параграф 2 и 
член 47, параграф 1а.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 1 б (нов)
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Регламент (ЕО) № 2869/95

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Регламент (ЕО) № 2869/95 се отменя.
Позоваванията на отменения 
регламент се разбират като 
позовавания на настоящия регламент 
и се четат съгласно таблицата на 
съответствието в приложението.

Or. en

Обосновка

Тъй като структурата на таксите следва да се регулира пряко в регламента, 
Регламент (ЕО) № 2869/95 относно таксите следва да бъде отменен. Решението дали 
разпоредбите, съдържащи се в Регламент ЕО) № 2869/95, които не засягат размера 
на таксите, следва да бъдат включени в Регламент № 207/2009 или следва да бъдат 
регулирани чрез делегирани актове, ще бъде взето в рамките на процедурата в 
съответствие с член 37а.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Дългоочакваното предложение за преразглеждане на системата на марките в Европа 
беше представено от Комисията в края на март 2013 г., след като тя беше работила по 
него вече няколко години. Докладчикът се ангажира да работи интензивно за бързото 
приемане на тези предложения през настоящия парламентарен мандат, но иска да 
напомни, че ограниченото време усложнява тази задача. Качеството на законодателния 
процес не може да бъде компрометирано и възможността, която предоставя този 
преглед за модернизиране на системата на марките в Европа, не бива да бъде изгубена, 
само за да се постигне бързо споразумение между институциите. Независимо от това 
докладчикът получи в комисията по правни въпроси широка подкрепа  за амбициозен 
график. Ограниченото време, което имахме на разположение с оглед на този график, за 
да изготвим настоящия доклад, ще предполага, че той обхваща повечето основни 
въпроси, по които има нужда от изменения на предложението на Комисията. Въпреки 
това докладчикът си запазва правото да се върне към този въпрос на по-късен етап с 
допълнителни изменения и предложения по теми, които не са били включени в 
настоящия доклад. 

Обобщение

Системата на марките на Общността и OHIM съществуват от над 15 години и разумно е 
да се направи преглед на действащите правила, за да се подобри системата, която е 
много успешна. През тези години OHIM се е превърнала в добре функционираща и 
ефективна агенция с яснота на мисията за подпомагане на общността на марките и 
дизайните в Европа. Добавянето на нови задачи като обсерваторията за нарушенията на 
правата на интелектуална собственост и базите данни на осиротелите произведения е 
доказателство за доверието в Агенцията както от страна на съзаконодателите, така и на 
Комисията. 

Според докладчика текущият преглед изисква промени в управлението на OHIM, с цел 
да се гарантира постоянната независимост, лекотата на ползване и компетентността, 
които са характерни за Агенцията до този момент.

Важно е да се отбележи, че Агенцията не е агенция нито на дадена държава членка, 
нито на Комисията, нито на Парламента, а е една от агенциите на Европейския съюз. В 
това й качество, следва да се извършат някои промени в управлението, по-специално 
чрез насоките, предложени от общия подход по отношение на децентрализираните 
агенции.

Въпросът за таксите за европейските марки е тясно свързан с капацитета на Агенцията 
да изпълнява задълженията си. Тук докладчикът ще се аргументира, че това е проблем, 
толкова тясно свързан с основното управление на Агенцията и способността й да 
изпълнява задачите си, че трябва да бъде регулиран в основния акт, а не чрез делегиран 
акт. 

По важни правни въпроси Комисията предложи редица промени, с повечето от които 
докладчикът изразява съгласие, макар че все още има възможности за подобрения. 
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Наименованието на Агенцията

Докладчикът отбелязва, че настоящото наименование на агенцията, „Служба за 
хармонизация във вътрешния пазар“, е добре известно и установено сред общността за 
марки и дизайни в Европа и извън нея. При все това то не е име, което е особено 
логично за всеки, който няма предварително знание за Службата и иска да регистрира 
дадена марка или дизайн. Настоящият преглед следователно би изглеждал добра 
възможност да се преименува Агенцията. Наименованието, предлагано от Комисията 
(„Агенция на Европейския съюз за марките, дизайните и моделите“), обаче не обхваща 
широкия спектър от задачи, възложени на Агенцията. Агенцията вече е домакин на 
обсерваторията за нарушенията на правата на интелектуална собственост, както и на 
регистъра на признатите осиротели произведения. В бъдеще би могло да се очакват 
също така допълнителни функции, като например регистрация на географските 
указания и евентуални задачи във връзка с предстоящото законодателно предложение 
относно защитата на търговските тайни, които да бъдат добавени към задачите на 
Агенцията. Следователно би било полезно да се намери подходящо в дългосрочен план 
наименование на агенцията, което може да устои на проверката на времето, като 
същевременно предостави яснота на потребителите относно нейните задачи. Затова 
докладчикът предлага агенцията да преименува на Агенция на Европейския съюз за 
интелектуална собственост. 

Определения

Докладчикът предлага малка промяна в предложението на Комисията, що се отнася до 
терминологията на определенията. Вместо промяната на термина „марки на 
Общността“ на „европейски марки“, считаме, че те следва да се наричат „марки на 
Европейския съюз“. Основната причина за това е, че понятието „Европейски съюз“ 
дава по-точна представа за териториалната зона на защита. Следва също да се 
отбележи, че използването на термина „европейски“, например в областта на патентите, 
означава набор национални права (понастоящем разширени към европейските патенти 
с единно действие). Щом марката на Общността е право на ЕС, е препоръчително тя да 
се казва по съответен начин.

Въпроси, свързани с управлението

Управлението на агенцията, която отговаря за регистрацията на марките, е явно много 
важна част от този законодателен пакет. Въпреки че Комисията по принцип представи 
добри предложения в тази област, има нужда от важно калибриране по редица въпроси.

- Състав на управителния съвет

Общият подход предвижда представители на държавите членки, на Комисията и на 
Европейския парламент в управителните съвети на агенциите. Въпреки това Комисията 
в своето предложение пропуска Европейския парламент в управителния съвет. 
Докладчикът предлага коригиране на този проблем в съответствие с разпоредбите на 
общия подход.

– Изпълнителен съвет
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Общият подход дава възможност за включване на изпълнителен съвет в управителните 
съвети на агенциите в случаите, когато това обещава по-голяма ефективност. Явно 
обаче няма конкретни доказателства за това, че в този случай едно допълнително ниво 
на административна бюрокрация би увеличило ефективността. Поради това 
докладчикът предлага да се заличи добавянето на изпълнителния съвет.

– Избор на изпълнителния директор на Агенцията (и неговите заместници)

Комисията предлага изпълнителният директор да бъде избиран от управителния съвет 
от списък с кандидати, изготвен от Комисията. Докладчикът не е съгласен на 
Комисията да се предоставя право на вето върху имената, които ще бъдат предложени 
за длъжността, и счита, че управителният съвет следва да има вътрешна комисия за 
предварителен подбор на кандидати, съставена от членове от трите институции, която 
да представи списък с най-малко трима кандидати за пълния състав на управителния 
съвет. Докладчикът предлага също така да се премахне предложеното право на вето на 
Комисията по отношение на преназначаването на изпълнителния директор.

Проекти за сътрудничество между Агенцията и държавите членки

Докладчикът изразява принципно съгласие с предложенията на Комисията в тази 
област, като предлага редица промени с цел увеличаване на гъвкавостта. Така 
например, списъкът на областите, в които могат да бъдат предприемани проекти, 
следва да не е изчерпателен, а да е отворен, така че да се даде възможност за 
предприемане на проекти в области, които не са били предвидени в процеса на 
изготвяне. Активното участие на потребителите следва също така да бъде ясно 
гарантирано. Докладчикът споделя становището на Комисията, че всички държави 
членки следва да участват в проектите, но счита, че би било разумно да не се 
принуждават държавите членки да приемат резултатите от общите проекти, в случай че 
държавите членки считат, че те вече разполагат с по-добри системи или действащи 
мерки. В действителност такъв подход може да намали броя на възможните проекти за 
сътрудничество, ако държавите членки не позволяват на други лица да участват в 
проектите поради опасения, че ще трябва да приемат резултатите.

Такси

Комисията предлага таксите да се регулират чрез използването на делегирани актове. 
Съгласно сега действащия регламент те са определени в регламент за прилагане на 
Комисията, приет посредством процедура по комитология. Таксите, прилагани за 
системата на марките на Съюза, представляват основен аспект на функционирането на 
цялостната система на европейските марки. От началото на прилагането на системата 
тези такси са преразглеждани два пъти след съществени политически дебати. Поради 
това не би било подходящо тези такси да се определят посредством делегиран акт и 
също така не би било подходящо това да се извършва посредством акт за изпълнение, 
което доведе докладчика до заключението, че таксите трябва да бъдат определени в 
основния акт. За да се направи тази доста сложна промяна в предложението, 
докладчикът включи в регламента сега действащия регламент за прилагане заедно с 
предложенията за изменение на настоящия акт, предложени в процедурата по 
комитология от Комисията. Това не следва да се разглежда като имплицитна подкрепа 
на всички аспекти на настоящото предложение и докладчикът си запазва правото да 



PR\944386BG.doc 71/71 PE516.715v01-00

BG

предложи допълнително конкретни изменения в това отношение.

Освен това, във връзка с таксите докладчикът е на мнение, че таксите, събирани от 
Агенцията, не следва да служат за финансиране на националната система (или в 
действителност на общите бюджети) на държавите членки, нито на общия бюджет на 
Европейския съюз. Приходите на Агенцията следва по-скоро да се реинвестират, за да 
се гарантира високото качество на работата на Агенцията, и второ, за да се поощряват 
проекти, които ще насърчават хармонизацията, сближаването и високите постижения в 
защитата на интелектуалната собственост в Европа.

Делегирани актове 

Докладчикът отбелязва, че съществуват голям брой делегирани актове в 
предложението на Комисията. Изглежда сравнително ясно, че значителен брой от тях 
излизат извън рамките на приемливото за делегирани актове, не на последно място като 
се има предвид, че предметът и приложното поле на много от правомощията, за които 
се предлага да бъдат делегирани, засягат съществените елементи и дават на Комисията 
твърде широка свобода на преценка. Това се отнася за предложените съображения 24–
26, 29, 31–34, 36, 38 и 44–46 и членове 24а, 35а, 39, 45а, 49а, 57а, 65а, 74а, 74к, 79, 79а, 
83, 89, 93а, 114, 114а, 128, 144а, 145, 161а и 163а.

Вместо тези въпроси да бъдат включени още в настоящия доклад, докладчикът 
предлага те да бъдат разгледани съгласно процедурата в член 37а, при което комисията 
по правни въпроси ще изготви становище относно целите, съдържанието, обхвата и 
продължителността на делегирането на правомощия, както и на условията, на които то 
да е предмет. Това становище следва също така да анализира последствията от 
прехвърлянето в основния акт на съдържанието на регламента за изпълнение на 
Комисията относно таксите, както е очертано по-горе, както и на други мерки за 
изпълнение, предприети по-рано въз основа на регламента.

Мерки за принудително изпълнение

Комисията предлага да се въведе разпоредба за внос, при който само изпращачът 
действа с търговска цел, а получателят е например отделен гражданин. Като се има 
предвид необходимостта да бъдат спрени фалшификатите, разпоредбата се приветства, 
но тя следва да бъде ограничена до фалшифицираните продукти.

Освен това Комисията предлага разпоредба относно транзитното преминаване на стоки. 
Въпреки че съществува необходимост да се предотврати навлизането на вътрешния 
пазар на фалшифицирани продукти, предложението ще затрудни също така законната 
международна търговия. Поради това докладчикът предлага редица промени, за да се 
осигури едно по-балансирано предложение.


