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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
207/2009 o blagovni znamki Skupnosti
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0161),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 118(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0087/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 11. julija 2013, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za mednarodno 
trgovino in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za kodifikacijo Uredbe po koncu zakonodajnega 
postopka;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe bi bilo treba terminologijo iz 
Uredbe (ES) št. 207/2009 posodobiti. To 
pomeni zamenjavo izraza „blagovna 
znamka Skupnosti“ z izrazom „evropska

(2) Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe bi bilo treba terminologijo iz 
Uredbe (ES) št. 207/2009 posodobiti. To 
pomeni zamenjavo izraza „blagovna 
znamka Skupnosti“ z izrazom „blagovna 
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blagovna znamka“. V skladu s skupnim 
pristopom o decentraliziranih agencijah, o 
katerem so se julija 2012 dogovorili 
Evropski parlament, Svet in Komisija, bi se 
ime „Urad za usklajevanje na notranjem 
trgu (blagovne znamke in modeli)“ moralo
nadomestiti z imenom „Agencija za 
blagovne znamke in modele Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

znamka Evropske unije“. V skladu s 
skupnim pristopom o decentraliziranih 
agencijah, o katerem so se julija 2012 
dogovorili Evropski parlament, Svet in 
Komisija, bi se moralo ime „Urad za 
usklajevanje na notranjem trgu (blagovne 
znamke in modeli)“ nadomestiti z imenom
„Agencija Evropske unije za intelektualno 
lastnino (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izkušnje, pridobljene od uvedbe 
sistema blagovne znamke Skupnosti, so
pokazale, da so podjetja v Uniji in iz tretjih 
držav sprejela sistem, ki je postal uspešna 
in izvedljiva alternativa za zaščito 
blagovnih znamk na ravni držav članic.

(5) Izkušnje, pridobljene od uvedbe 
sistema blagovne znamke Skupnosti, so 
pokazale, da so podjetja v Uniji in iz tretjih 
držav sprejela sistem, ki je postal uspešna 
in izvedljiva dopolnitev in alternativa za 
zaščito blagovnih znamk na ravni držav 
članic.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da soobstajata dve ravni zaščite.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za večjo prožnost ob hkratnem 
zagotavljanju večje pravne varnosti v zvezi 
z načinom prikaza blagovnih znamk bi bilo 
treba iz opredelitve evropske blagovne 
znamke črtati zahtevo glede grafičnega 
prikaza. Dovoljeno bi moralo biti, da se 
znak prikaže v kakršni koli obliki in ne 
nujno grafično, če lahko pristojni organi in 
javnost natančno ter jasno ugotovijo 
podrobno vsebino zaščite.

(9) Za večjo prožnost ob hkratnem 
zagotavljanju večje pravne varnosti v zvezi 
z načinom prikaza blagovnih znamk bi bilo 
treba iz opredelitve blagovne znamke
Evropske unije črtati zahtevo glede 
grafičnega prikaza. Dovoljeno bi moralo 
biti, da se znak v registru blagovnih 
znamk Evropske unije prikaže v kakršni 
koli obliki in ne nujno grafično, če se pri 
prikazu uporablja splošno razpoložljiva 
tehnologija in lahko pristojni organi in 
javnost natančno ter jasno ugotovijo 
podrobno vsebino zaščite.

Or. en

Obrazložitev

Pojasni se, da bi moralo biti mogoče blagovno znamko vpisati v register z uporabo splošno 
razpoložljive tehnologije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev pravne varnosti in 
jasnosti je treba pojasniti, da je ne samo v 
primeru podobnosti temveč tudi v 
primerih enakega znaka, ki se uporablja 
za enako blago ali storitve, zaščita 
evropske blagovne znamke odobrena le 
zato ter v takšni meri, ker se ogroža glavni 
namen evropske blagovne znamke, tj. 

črtano
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zagotavljanje trgovskega izvora blaga ali 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s črtanjem v členu 9.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za izpolnitev cilja učinkovitejše 
okrepitve zaščite blagovnih znamk in boja 
proti ponarejanju bi moral imetnik
evropske blagovne znamke imeti pravico, 
da tretjim osebam prepreči vnos blaga na 
carinsko območje Unije, ne da bi bilo tam 
sproščeno v prost promet, kadar takšno 
blago prihaja iz tretjih držav in ima brez 
dovoljenja nameščeno blagovno znamko, 
ki je praktično enaka evropski blagovni 
znamki, registrirani za takšno blago.

(18) Za izpolnitev cilja učinkovitejše 
okrepitve zaščite blagovnih znamk in boja 
proti ponarejanju bi moral imetnik 
blagovne znamke Evropske unije imeti 
pravico, da tretjim osebam prepreči vnos 
blaga na carinsko območje Unije, ne da bi 
bilo tam sproščeno v prost promet, kadar 
takšno blago prihaja iz tretjih držav in ima 
brez dovoljenja nameščeno blagovno 
znamko, ki je praktično enaka blagovni 
znamki Evropske unije, registrirani za 
takšno blago. Da ne bi ovirali zakonitega 
pretoka blaga, bi se moralo to pravilo 
uporabljati le, če lahko imetnik blagovne 
znamke Evropske unije dokaže, da je 
blagovna znamka veljavno registrirana 
tudi v namembni državi. To pravilo ne bi 
smelo posegati v pravico Unije, da 
spodbuja dostop tretjih držav do zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je nujna zaradi prilagoditve s predlogom spremembe k členu 9(5).
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za učinkovitejše preprečevanje vstopa 
blaga, ki krši pravice, zlasti v zvezi s 
prodajo na spletu, bi moral imetnik imeti 
pravico, da prepreči uvoz takšnega blaga v 
Unijo, kadar je le pošiljatelj blaga tisti, ki 
posluje za komercialne namene.

(19) Za učinkovitejše preprečevanje vstopa
ponarejenega blaga, zlasti v zvezi s 
prodajo na spletu, bi moral imetnik imeti 
pravico, da prepreči uvoz takšnega blaga v 
Unijo, kadar je le pošiljatelj ponarejenega
blaga tisti, ki posluje za komercialne 
namene.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je nujna zaradi prilagoditve s predlogom spremembe k členu 9(4).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) S ciljem spodbujanja približevanja 
praks in razvijanja skupnih orodij je treba 
vzpostaviti ustrezen okvir za sodelovanje 
Agencije in uradov držav članic, jasno
opredelitev področij sodelovanja in 
pooblastilo Agenciji, da usklajuje ustrezne 
skupne projekte v interesu Unije, ter za 
financiranje navedenih skupnih projektov z 
nepovratnimi sredstvi, in sicer do 
najvišjega zneska. Navedene dejavnosti 
sodelovanja bi moral koristiti podjetjem, ki 
v Evropi uporabljajo sisteme blagovnih 
znamk. Uporabnikom sistema Unije iz te
uredbe bi morali skupni projekti, zlasti 
zbirke podatkov za namene poizvedb in 
posvetovanja, zagotavljati dodatna, 
vključujoča, učinkovita in brezplačna
orodja za izpolnjevanje posebnih zahtev, ki 
nastajajo zaradi enotnega značaja evropske
blagovne znamke.

(40) S ciljem spodbujanja približevanja 
praks in razvijanja skupnih orodij je treba 
vzpostaviti ustrezen okvir za sodelovanje 
Agencije in uradov držav članic, 
opredelitev poglavitnih področij 
sodelovanja in pooblastilo Agenciji, da 
usklajuje ustrezne skupne projekte v 
interesu Unije, ter za financiranje 
navedenih skupnih projektov z 
nepovratnimi sredstvi, in sicer do 
najvišjega zneska. Navedene dejavnosti 
sodelovanja bi morale koristiti podjetjem, 
ki v Uniji uporabljajo sisteme blagovnih 
znamk. Uporabnikom sistema Unije iz 
Uredbe (ES) št. 207/2009 bi morali skupni 
projekti, zlasti zbirke podatkov, ki se 
uporabljajo za namene poizvedb in 
posvetovanja, brezplačno zagotavljati 
dodatna, vključujoča in učinkovita orodja 
za izpolnjevanje posebnih zahtev, ki 
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nastajajo zaradi enotnega značaja blagovne 
znamke Evropske unije. Vendar ne bi 
smelo biti obvezno, da države članice 
izvajajo rezultate takih skupnih projektov. 
Čeprav je pomembno, da vse stranke 
prispevajo k uspehu skupnih projektov, ne 
nazadnje z izmenjavo najboljše prakse, 
stroga zahteva, da vse države članice 
izvedejo rezultate skupnih projektov, tudi 
če je na primer država članica prepričana, 
da že ima boljša orodja IT ali druga 
orodja, ne bi bila sorazmerna niti v 
največjem interesu uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Struktura pristojbin je bila določena 
z Uredbo Komisije (ES) št. 2869/951. 
Struktura pristojbin pa je osrednji vidik 
delovanja sistema blagovne znamke Unije 
in je bila od njene uvedbe revidirana le 
dvakrat ter šele po obsežni politični 
razpravi. Struktura pristojbin bi se morala 
zato neposredno urejati v Uredbi (ES) št. 
207/2009. Zato bi bilo treba razveljaviti 
Uredbo (ES) št. 2869/95 in črtati določbe 
iz Uredbe Komisije (ES) št. 2868/952, ki se 
nanašajo na strukturo pristojbin.
___________
1 Uredba Komisije (ES) št. 2869/95 z dne 
13. decembra 1995 o pristojbinah, ki se 
plačujejo Uradu za harmonizacijo 
notranjega trga (blagovne znamke in 
modeli) (UL L 303, 15. 12. 1995, str. 33)
2 Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 
13. decembra 1995 za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti 
(UL L 303, 15. 12. 1995, str. 1).
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Or. en

Obrazložitev

Struktura pristojbin je pomemben del sistema blagovne znamke EU, zato bi se morala 
neposredno urejati z uredbo, ne pa z delegiranimi akti. Poročevalka poudarja, da se bodo 
vprašanja prenosa drugih pooblastil, ki jih vsebuje predlog Komisije, obravnavala v okviru 
postopka v skladu s členom 37a Poslovnika.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Da se zagotovijo učinkovita in 
uspešna metoda reševanja sporov, 
skladnost z jezikovno ureditvijo iz Uredbe
(ES) št. 207/2009, hitro sprejemanje odločb 
v enostavnih zadevah ter učinkovita in 
uspešna organizacija odborov za pritožbe, 
ustrezna in realistična raven pristojbin, ki 
jih zaračuna Agencija, ob hkratnem 
upoštevanju proračunskih načel iz Uredbe
(ES) št. 207/2009, bi bilo treba Komisiji 
podeliti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, kar zadeva podrobnosti o jezikih, 
ki se uporabljajo pred Agencijo, primere, v 
katerih bi en sam član sprejel odločbe o 
ugovoru in izbrisu, podrobnosti o 
organizaciji odborov za pritožbe, zneske 
pristojbin, ki se plačajo Agenciji, in 
podrobnosti v zvezi s plačilom.

(45) Da se zagotovijo učinkovita in 
uspešna metoda reševanja sporov, 
skladnost z jezikovno ureditvijo iz Uredbe
(ES) št. 207/2009, hitro sprejemanje odločb 
v enostavnih zadevah ter učinkovita in 
uspešna organizacija odborov za pritožbe, 
ustrezna in realistična raven pristojbin, ki 
jih zaračuna Agencija, ob hkratnem 
upoštevanju proračunskih načel iz Uredbe
(ES) št. 207/2009, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe sprejme delegirane 
akte, kar zadeva podrobnosti v zvezi z 
jeziki, ki se uporabljajo pred Agencijo, 
primere, v katerih bi en sam član sprejel 
odločbe o ugovoru in izbrisu, podrobnosti v 
zvezi z organizacijo odborov za pritožbe in 
podrobnosti v zvezi s plačilom pristojbin.

Or. en

Obrazložitev

Struktura pristojbin je pomemben del sistema blagovne znamke EU, zato bi se morala 
neposredno urejati z uredbo, ne pa z delegiranimi akti. Poročevalka poudarja, da se bodo 
vprašanja prenosa drugih pooblastil, ki jih vsebuje predlog Komisije, obravnavala v okviru 
postopka v skladu s členom 37a Poslovnika. 
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V Uredbi se izraz „blagovna znamka 
Skupnosti“ nadomesti z izrazom „evropska
blagovna znamka“, izvedejo pa se tudi vse 
potrebne slovnične spremembe;

(2) V Uredbi se izraz „blagovna znamka 
Skupnosti“ nadomesti z izrazom „blagovna 
znamka Evropske unije“, izvedejo pa se 
tudi vse potrebne slovnične spremembe;
(Predlog spremembe se nanaša na celotno 
besedilo. Z njegovim sprejetjem bo treba 
ustrezno spremeniti vso besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Ker beseda „evropski“ označuje ozemlje, ki presega Evropsko unijo, bi bilo točneje, da se 
uporabi izraz „blagovna znamka Evropske unije“. Izraz „evropski“ se zaenkrat uporablja 
(zlasti na področju patentnega varstva) za označevanja varstva, ki ni enotno, temveč se 
nanaša na sveženj nacionalnih pravic.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V Uredbi se izraz „sodišče za blagovne 
znamke Skupnosti“ nadomesti z izrazom
„sodišče za evropske blagovne znamke“, 
izvedejo pa se tudi vse potrebne slovnične 
spremembe;

(3) V Uredbi se izraz „sodišče za blagovne 
znamke Skupnosti“ nadomesti z izrazom
„sodišče za blagovne znamke Evropske 
unije“, izvedejo pa se tudi vse potrebne 
slovnične spremembe;
(Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Z njegovim sprejetjem bo treba 
ustrezno spremeniti vso besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Ker beseda „evropski“ označuje ozemlje, ki presega Evropsko unijo, bi bilo točneje, da se 
uporabi izraz „sodišče za blagovne znamke Evropske unije“. Ta izraz je tudi podoben izrazu 
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Sodišče Evropske unije.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V Uredbi se izraze „kolektivna 
blagovna znamka Skupnosti“ nadomesti z 
izrazom „evropska kolektivna blagovna 
znamka“, izvedejo pa se tudi vse potrebne 
slovnične spremembe;

(4) V Uredbi se izraz „kolektivna blagovna 
znamka Skupnosti“ nadomesti z izrazom
„kolektivna blagovna znamka Evropske 
unije“, izvedejo pa se tudi vse potrebne 
slovnične spremembe;
(Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Z njegovim sprejetjem bo treba 
ustrezno spremeniti vso besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Ker beseda „evropski“ označuje ozemlje, ki presega Evropsko unijo, bi bilo točneje, da se 
uporabi izraz „kolektivna blagovna znamka Evropske unije“.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustanovi se Agencija za blagovne 
znamke in modele Evropske unije, v 
nadaljnjem besedilu: Agencija.

1. Ustanovi se Agencija Evropske unije za 
intelektualno lastnino, v nadaljnjem 
besedilu: Agencija.
(Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Z njegovim sprejetjem bo treba 
ustrezno spremeniti vso besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago ali storitve nekega podjetja lahko 
razlikujejo od blaga ali storitev drugih 
podjetij;

(a) blago ali storitve nekega podjetja lahko 
razlikujejo od blaga ali storitev drugih 
podjetij; in

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da mora biti izpolnjen le eden od pogojev v točkah a in b.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 207/2009 ES
Člen 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

so ti znaki prikazani tako, da lahko 
pristojni organi in javnost ugotovijo 
natančen predmet zaščite, ki je podeljena 
njenemu imetniku.

so ti znaki v registru blagovnih znamk 
Evropske unije prikazani tako, da lahko 
pristojni organi in javnost ugotovijo 
natančen predmet zaščite, ki je podeljena 
njenemu imetniku.

Or. en
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Obrazložitev

Tako se pojasni, da mora biti znamka ustrezna za vpis v register.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka (b)
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) le v delu Unije; (a) le v delu Unije; ali

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da mora biti izpolnjen le eden od pogojev v točkah a in b.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 11 – točka (a)
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 8 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če posrednik ali zastopnik imetnika 
blagovne znamke zahteva njeno 
registracijo v lastnem imenu brez 
imetnikovega soglasja, razen če posrednik 
ali zastopnik svoje ravnanje upraviči;

(a) če posrednik ali zastopnik imetnika 
blagovne znamke zahteva njeno 
registracijo v lastnem imenu brez 
imetnikovega soglasja, razen če posrednik 
ali zastopnik svoje ravnanje upraviči; ali

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da mora biti izpolnjen le eden od pogojev v točkah a in b.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12
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Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je znak enak evropski blagovni znamki 
v zvezi z blagom ali storitvami, enakih 
tistim, za katere je evropska blagovna 
znamka registrirana, in če takšna uporaba 
vpliva ali bi lahko vplivala na nalogo 
evropske blagovne znamke, da 
potrošnikom zagotavlja podatke o poreklu 
blaga ali storitev;

(a) je znak enak blagovni znamki Evropske 
unije v zvezi z blagom ali storitvami, 
enakih tistim, za katere je blagovna 
znamka Evropske unije registrirana;

Or. en

Obrazložitev

Čeprav naj bi predlog Komisije prispeval k jasnosti, pravzaprav ustvarja večjo pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik evropske blagovne znamke ima 
pravico preprečiti uvoz blaga iz 
odstavka 3(c), če samo pošiljatelj blaga 
deluje za komercialne namene.

Imetnik blagovne znamke Evropske unije
ima pravico preprečiti uvoz blaga, če samo 
pošiljatelj blaga deluje za komercialne 
namene in če je to blago, vključno z 
embalažo, brez dovoljenja označeno z 
blagovno znamko, ki je enaka registrirani 
blagovni znamki Evropske unije za to 
blago ali je v njenih bistvenih vidikih ni 
mogoče razlikovati od te blagovne 
znamke.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi bilo treba nasprotovati ponarejanju, je predlagana določba preširoka, saj se 
nanaša tudi na blago, ki je bilo zakonito dano v promet zunaj EU in ga uvozijo posamezniki. 
Določba bi morala biti omejena na ponarejeno blago.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Imetnik evropske blagovne znamke ima 
pravico, da tretjim osebam prepreči vnos 
blaga v okviru trgovinske dejavnosti na 
carinsko območje Unije, ne da bi bilo tam 
sproščeno v prost promet, če takšno blago, 
vključno z embalažo, prihaja iz tretjih 
držav in ima brez dovoljenja nameščeno 
blagovno znamko, ki je enaka kot evropska 
blagovna znamka, registrirana za takšno 
blago, ali ki je bistveno ni mogoče 
razlikovati od navedene blagovne znamke.

5. Imetnik blagovne znamke Evropske 
unije ima pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga v okviru trgovinske 
dejavnosti na carinsko območje Unije, ne 
da bi bilo tam sproščeno v prost promet, če 
takšno blago, vključno z embalažo, prihaja 
iz tretje države in ima brez dovoljenja 
nameščeno blagovno znamko, ki je enaka 
kot evropska blagovna znamka, veljavno
registrirana za takšno blago, ali ki je 
bistveno ni mogoče razlikovati od 
navedene blagovne znamke, ali pod 
pogojem, da imetnik dokaže, da je 
blagovna znamka tudi veljavno 
registrirana v namembni državi.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je pomembno sprejeti ukrepe proti ponarejanju, predlog Komisije o blagu v tranzitu 
gre predaleč, saj omejuje zakonito mednarodno trgovino. Imetnik registrirane blagovne 
znamke bi moral torej dokazati, da je blagovna znamka veljavno registrirana v namembni 
državi.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 9a – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) namestitev v gospodarskem prometu 
znaka, ki je enak ali podoben evropski
blagovni znamki, na opremo, embalažo ali 

(a) namestitev v gospodarskem prometu 
znaka, ki je enak ali podoben blagovni 
znamki Evropske unije, na embalažo, 
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drugo sredstvo, kamor se znamka lahko 
namesti;

etikete, obeske, varnostna opozorila, 
oznake o avtentičnosti ali drugo sredstvo, 
kamor se znamka lahko namesti;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „get-up“, uporabljen v tej določbi je strokovni pravni izraz, ki se ne uporablja v vseh 
pravnih sistemih EU. Za večjo učinkovitost te določbe, bi bilo treba izbrati jasnejše izraze za 
etikete, embalažo itd, da se zagotovi vključitev elementov in komponent embalaže, ki se 
pogosteje uporabijo pri ponarejanju.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 9a – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponujanje ali dajanje na trg ali
skladiščenje za navedene namene ali uvoz 
ali izvoz opreme, embalaže ali drugega 
sredstva, kamor se znamka namesti.

(b) da se ponudi ali da na trg ali skladišči 
v te namene ali uvoz ali izvoz embalaže, 
etiket, obeskov, varnostnih opozoril, oznak 
o avtentičnosti ali morebitnega drugega 
sredstva, kamor se znamka namesti.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „get-up“, uporabljen v tej določbi je strokovni pravni izraz, ki se ne uporablja v vseh 
pravnih sistemih EU. Za večjo učinkovitost te določbe, bi bilo treba izbrati jasnejše izraze za 
etikete, embalažo itd, da se zagotovi vključitev elementov in komponent embalaže, ki se 
pogosteje uporabijo pri ponarejanju.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V členu 13(1) se izraz „Skupnosti“ (15) Člen 13(1) se nadomesti z
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nadomesti z izrazom „Evropskega 
gospodarskega prostora.“;

naslednjim:

„1. Blagovna znamka Evropske unije 
imetniku ne daje pravice, da prepove 
njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je 
dal imetnik na trg Evropskega 
gospodarskega prostora ali se je to 
zgodilo z njegovim soglasjem.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 26 – točka (a a) (novo)
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) odstavek 2 se nadomesti z 
naslednjim:
„2. Za prijavo blagovne znamke 
Evropske unije se plača prijavna 
pristojbina. Prijavno pristojbino 
sestavljajo:
(a) osnovna pristojbina;
(b) razredna pristojbina za razrede, ki 
presegajo razred, v katerega spadajo 
blago in storitve v skladu s členom 28;
(c) kadar je primerno, pristojbina za 
poizvedbo iz člena 38(2).
Prijavitelj izda plačilni nalog za prijavno 
pristojbino najpozneje na datum vložitve 
prijave.“;

Or. en
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Obrazložitev

Struktura pristojbin je pomemben del sistema blagovne znamke EU, zato bi se morala 
neposredno urejati z uredbo. Zato se pravilo 4 Uredbe (ES) št. 2869/95 vključi v Uredbo (ES) 
št. 207/2009.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 27
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Datum vložitve prijave evropske blagovne 
znamke je datum, na katerega je prijavitelj 
pri Agenciji vložil dokumente, ki vsebujejo 
informacije iz člena 26(1), pri čemer je
treba plačati prijavno pristojbino, za 
katero je bil plačilni nalog izdan 
najpozneje na ta datum.

Datum vložitve prijave blagovne znamke
Evropske unije je datum, na katerega je 
prijavitelj pri Agenciji vložil dokumente, ki 
vsebujejo informacije iz člena 26(1), pri 
čemer se izda plačilni nalog za plačilo 
prijavne pristojbine. V primeru 
zapoznelega plačilnega naloga se šteje, da 
je datum prijave datum, na katerega je bil
izdan plačilni nalog.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni, da je v primeru zapoznelega plačilnega naloga 
prijavitelja datum vložitve datum, na katerega prijavitelj izda plačilni nalog.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 28
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar prijavitelj zahteva registracijo za 
več kot en razred, se blago in storitve
razvrstijo glede na razrede Nicejske 
klasifikacije, pri čemer je pred vsako 

6. Kadar prijavitelj zahteva registracijo za 
več kot en razred, blago in storitve razvrsti
glede na razrede Nicejske klasifikacije, pri 
čemer je pred vsako skupino navedena 
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skupino navedena številka razreda, v 
katerega spada navedena skupina blaga ali 
storitev, in je predstavljena po vrstnem 
redu razredov.

številka razreda, v katerega spada 
navedena skupina blaga ali storitev, in jih 
predstavi po vrstnem redu razredov.

Or. en

Obrazložitev

Pojasni se, da mora prijavitelj izvesti razvrstitev glede na razrede..

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 28
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 28 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjava se pri Agenciji vloži v štirih mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe ter jasno, 
natančno in podrobno navaja blago in 
storitve, razen tistih, ki so jasno zajete v 
dobesednem smislu označb iz naslova 
razreda, prvotno zajete z namenom 
imetnika. Agencija sprejme ustrezne 
ukrepe za spremembo registra. Ta možnost 
ne posega v uporabo členov 15, 42(2), 
51(1)(a) in 57(2).

Izjava se pri Agenciji vloži v štirih mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe ter jasno, 
natančno in podrobno navaja blago in 
storitve, razen tistih, ki so jasno zajete v 
dobesednem smislu označb iz naslova 
razreda, prvotno zajete z namenom 
imetnika. Agencija sprejme ustrezne 
ukrepe za spremembo registra. Ta možnost 
ne posega v uporabo člena 15, člena 42(2),
točko (a) člena 51(1) in člena 57(2).

Or. en

Obrazložitev

Ker bodo imeli uporabniki zaradi tega verjetno precej dela, bi bilo razumno rok podaljšati, 
da bodo imeli uporabniki nekoliko več časa, da analizirajo razmere.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 29
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 29 – odstavek 5 – dodan stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je potrebno, izvršni direktor Agencije 
od Komisija zahteva, da preveri, ali država 
članica v smislu prvega stavka priznava 
navedeno vzajemno obravnavanje.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice..

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 40
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) V členu 42(2) se izrazi iz prvega 
stavka „v obdobju petih let pred datumom 
objave“ nadomestijo z izrazi „v obdobju 
petih let pred datumom vložitve prijave ali 
datumom prednostne pravice“;

(40) Člen 42(2) se nadomesti z 
naslednjim:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik 
prejšnje blagovne znamke Evropske 
unije, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi 
dokaz o tem, da se je v obdobju petih let 
pred datumom vložitve prijave ali 
datumom prednostne pravice blagovne 
znamke Evropske unije prejšnja 
blagovna znamka Evropske unije resno 
in dejansko uporabljala v Uniji za blago 
ali storitve, za katere je registrirana in 
ki jih imetnik navaja kot razlog za 
ugovor, ali pa da obstajajo ustrezni 
razlogi za neuporabo pod pogojem, da je 
bila prejšnja blagovna znamka Evropske 
unije na ta dan registrirana vsaj pet let.
Če ustreznega dokazila ni, se ugovor 
zavrne. Če se je prejšnja blagovna 
znamka Evropske unije uporabljala le za 
del blaga ali storitev, za katere je 
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registrirana, se za namene preizkusa 
ugovora šteje, da je registrirana le za ta 
del blaga ali storitev.“

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 43 a (novo)
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 47 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43a) V členu 47 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Pristojbino, ki se plača za 
podaljšanje blagovne znamke Evropske 
unije, sestavljajo:
(a) osnovna pristojbina;
(b) razredna pristojbina za razrede, ki 
presegajo razred, za katerega se zahteva 
podaljšanje; in
(c) kjer je primerno, dodatna pristojbina 
za zapoznelo plačilo pristojbine za 
podaljšanje ali zapoznelo vložitev zahteve 
za podaljšanje v skladu z odstavkom 3.“;

Or. en

Obrazložitev

Struktura pristojbin je pomemben del sistema blagovne znamke EU, zato bi se morala 
neposredno urejati z uredbo. Zato se pravilo 30(2) Uredbe (ES) št. 2869/95 vključi v Uredbo 
(ES) št. 207/2009.
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 46
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odpoved Agenciji pisno prijavi imetnik 
blagovne znamke. Učinkovati začne, ko se 
vpiše v register. Veljavnost odpovedi
evropske blagovne znamke, ki je bila 
Agenciji prijavljena po vložitvi zahteve za 
razveljavitev navedene blagovne znamke v 
skladu s členom 56(1), je odvisna od 
končne zavrnitve ali umika zahteve za 
razveljavitev.

2. Odpoved Agenciji pisno prijavi imetnik 
blagovne znamke. Učinkovati začne, ko se 
vpiše v register. Veljavnost odpovedi 
blagovne znamke Evropske unije, ki je bila 
Agenciji prijavljena po vložitvi zahteve za 
razveljavitev ali ugotovitev ničnosti
navedene blagovne znamke v skladu s 
členom 56(1), je odvisna od končne 
zavrnitve ali umika zahteve za 
razveljavitev ali ugotovitev ničnosti.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je predlagala tako spremembo člena 50, ki bi imetnike blagovnih znamk Evropske 
unije, ki se zaradi neuporabe izpodbijajo v postopku izbrisa, odvračala od tega, da pred 
sprejetjem odločbe o izbrisu zaprosijo za konverzijo teh znamk v eno ali več nacionalnih 
znamk. S to prakso se lahko imetnik še dodatnih pet let zakonito odpove uporabi znamke in se 
tako izogne zakonu. To določbo bi bilo treba razširiti na primere, ko je blagovna znaka 
Evropske unije predmet tožbe za ugotovitev ničnosti.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 48
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 54 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) V členu 54(1) in (2) se izraz „ali do 
ugovarjanja uporabi poznejše blagovne 
znamke“ črta;

(48) Odstavka 1 in 2 člena 54 se 
nadomestita z naslednjim:

„1. Če je imetnik blagovne znamke 
Evropske unije pristal za obdobje petih 
zaporednih let v uporabo poznejše 
blagovne znamke Evropske unije v Uniji
in se ob tem zavedal te uporabe, ni več 
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upravičen na podlagi prejšnje blagovne 
znamke do vložitve zahteve za 
ugotovitev, da je poznejša blagovna 
znamka nična [...] za blago in storitve, za 
katere se je uporabljala poznejša 
blagovna znamka, razen če je do vložitve 
zahteve za registracijo poznejše 
blagovne znamke Evropske unije prišlo v 
slabi veri.
2. Če je imetnik prejšnje nacionalne 
blagovne znamke iz člena 8(2) ali 
drugega prejšnjega znaka iz člena 8(4), 
za dobo petih zaporednih let privolil v 
uporabo poznejše blagovne znamke 
Evropske unije v državi članici, v kateri 
je prejšnja blagovna znamka ali znak 
varovan, medtem ko se je takšne 
uporabe zavedal, na podlagi prejšnje 
blagovne znamke ali prejšnjega znaka ni 
več upravičen do zahteve za ugotovitev, 
da je poznejša blagovna znamka nična 
[...] za blago ali storitve, za katere se 
uporablja poznejša znamka, razen če je 
do vložitve zahteve za registracijo 
poznejše blagovne znamke Evropske 
unije prišlo v slabi veri.“

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 50
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) V členu 57(2) se v drugem stavku 
izrazi, „objave prijave blagovne znamke 
Skupnosti“ nadomesti z „vložitve prijave 

(50) Člen 57(2) se nadomesti z 
naslednjim:
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ali na datum prednostne pravice evropske
blagovne znamke“;

„2. Če imetnik blagovne znamke 
Evropske unije to zahteva, mora imetnik 
prejšnje blagovne znamke Evropske 
unije, ki je stranka v postopkih za 
ugotavljanje ničnosti, priskrbeti dokaz, 
da je v obdobju pet let pred datumom 
vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti 
prejšnjo blagovno znamko Evropske 
unije resno in dejansko uporabljal v 
Uniji v zvezi z blagom ali storitvami, za 
katere je registrirana in ki jih navaja kot 
razlog za svojo zahtevo, ali da obstajajo 
ustrezni razlogi za neuporabo, če je bila 
na ta datum prejšnja blagovna znamka
Evropske unije registrirana najmanj pet 
let. Če je bila na datum vložitve prijave 
ali na datum prednostne pravice blagovne 
znamke Evropske unije prejšnja
blagovna znamka Evropske unije
registrirana najmanj pet let, mora 
imetnik prejšnje blagovne znamke 
Evropske unije dodatno priskrbeti še 
dokaz, da so bili pogoji iz člena 42(2) 
izpolnjeni na ta datum. Če takega 
dokaza ni, se zahteva za ugotovitev 
ničnosti zavrže. Če je bila prejšnja 
blagovna znamka Evropske unije
uporabljena v zvezi samo z delom blaga 
ali storitev, za katere je registrirana, se 
za namene preizkusa zahteve za 
ugotovitev ničnosti šteje, da je bila 
registrirana le za ta del blaga ali 
storitev.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 60
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) V členu 67(1) se izraz „v določenem 
roku“ nadomesti z izrazom „v roku, 
predpisanem v skladu s členom 74a,“;

(60) Člen 67(1) se nadomesti z
naslednjim:

„1. Prijavitelj kolektivne blagovne 
znamke Evropske unije v roku, 
predpisanem v skladu s členom 74a,
predloži pravilnik, ki ureja njeno 
uporabo.“;

Or. en

Obrazložitev
To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 61 a (novo)
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 71 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61a) Člen 71(3) se nadomesti z 
naslednjim:
„3. Pisna mnenja v skladu s členom 69 se 
lahko predložijo tudi v zvezi s 
spremenjenim pravilnikom o uporabi.“

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni pomen stavka „Člen 69 se uporablja za spremenjeni 
pravilnik o uporabi“. Povezano s predlogom spremembe k členu 74f(3).
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 63
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 74 f – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Člen 74e se uporablja za spremenjeni 
pravilnik o uporabi.

3. Pisna mnenja v skladu s členom 74 se 
lahko predložijo tudi v zvezi s 
spremenjenim pravilnikom o uporabi.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni pomen sklicevanja na člen 74e. Povezano s 
predlogom spremembe k členu 71(3).

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 68
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 79d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v svojih odločbah popravi 
kakršne koli jezikovne napake, napake pri 
prepisu in spreglede ali tehnične napake, ki 
jih Agenciji stori pri registraciji blagovne 
znamke ali objavi njene registracije.

Agencija v svojih odločbah popravi 
kakršne koli jezikovne napake, napake pri 
prepisu in spreglede ali tehnične napake, ki 
jih Agenciji stori pri registraciji blagovne 
znamke ali objavi njene registracije.
Agencija vodi evidenco vseh takih 
popravkov.

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da Agencija popravlja napake, je koristna, vendar bi bilo vedno treba voditi 
evidenco popravkov, da jim je mogoče slediti.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 69 – točka (a)
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 1 se v prvem stavku izraz 
„odločbo z očitno kršitvijo določb 
postopka“ nadomesti z izrazom „odločbo z 
očitno napako“;

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Če Agencija opravi vpis v register ali 
sprejme odločbo z očitno napako, ki jo je 
mogoče pripisati Agenciji, zagotovi, da se 
vpis izbriše ali odločitev razveljavi. Če je 
v postopku samo ena stranka in vpis ali 
dejanje vpliva na njene pravice, se izbris 
ali razveljavitev odredi tudi, če napaka 
za stranko ni bila očitna.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 69 – točka (b)
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 80 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 2 se drugi stavek nadomesti 
z naslednjim:

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„Izbris vpisa v registru ali preklic odločbe 
se izvede v enem letu od datuma, na 
katerega je bil opravljen vpis v register ali 
je bila sprejeta navedena odločba, in sicer 
po posvetovanju s strankami v postopku in 

„2. Izbris ali razveljavitev iz odstavka 1 
odredi po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
ene od strank v postopku oddelek, ki je 
opravil vpis ali sprejel odločbo. Izbris 
vpisa v registru ali preklic odločbe se 
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morebitnim imetnikom pravic glede 
zadevne evropske blagovne znamke, ki so 
vpisane v register.“;

izvede v enem letu od datuma, na katerega 
je bil opravljen vpis v register ali je bila 
sprejeta navedena odločba, in sicer po 
posvetovanju s strankami v postopku in 
morebitnim imetnikom pravic glede 
zadevne blagovne znamke Evropske unije, 
ki so vpisane v register. Agencija vodi 
evidenco vseh takih izbrisov ali 
preklicev.“;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi prvega stavka gre za tehnično spremembo, ne pa za vsebinsko spremembo. 
Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope besedil namesto le enega ali več izrazov (glej 
točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za osebe, vključene v pripravo pravnih aktov). 
Dodan zadnji stavek: Te izbrise/preklice bi bilo treba zaradi sledljivosti vpisati v register.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 73
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) V členu 85(1) se izraz „pod pogoji, 
določenimi v izvedbeni uredbi“ nadomesti 
z izrazom „pod pogoji, določenimi v 
skladu s členom 93a(j).“;

(73) Člen 85(1) se nadomesti z
naslednjim:

„1. Stranka, ki izgubi v postopku 
ugovora, postopku za razveljavitev, 
postopku za ugotovitev ničnosti ali v 
pritožbenem postopku, nosi stroške 
druge stranke, pa tudi vse stroške, ne 
glede na člen 119(6), ki jih povzroči 
sama in so nujni za potek postopka, 
vključno s potnimi stroški, stroški 
vzdrževanja in plačilom posrednika, 
svetovalca ali zastopnika, v mejah tarife, 
določene za vsako kategorijo stroškov 
pod pogoji, določenimi v skladu s členom 
93a(j).“;

Or. en
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Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 82 – točka (b)
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 94 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se izraz „Uredba (ES) št. 
44/2001 uporablja“ nadomesti z izrazom 
„pravila Unije o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v civilnih in gospodarskih zadevah 
uporabljajo“;

(b) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Razen če ni v tej uredbi drugače 
določeno, se pravila Unije o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v civilnih in gospodarskih zadevah 
uporabljajo za postopke, povezane z 
blagovnimi znamkami Evropske unije, 
pa tudi za postopke, povezane s 
hkratnimi in zaporednimi postopki na 
podlagi blagovnih znamk Evropske unije
in nacionalnih blagovnih znamk.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 88
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 113 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) V členu 113(3) se izraz „skupaj s 
formalnimi pogoji, določenimi v izvedbeni 
uredbi“ nadomesti z izrazom „skupaj s 
formalnimi pogoji, določenimi v skladu s 
členom 114a“;

(88) Člen 113(3) se nadomesti z
naslednjim:

„3. Agencija preveri, ali zahtevana 
konverzija izpolnjuje pogoje, določene v 
tej uredbi, zlasti v členu 112(1), (2), (4), 
(5) in (6) ter odstavku 1 tega člena, 
skupaj s formalnimi pogoji, določenimi v 
skladu s členom 114a. Če so ti pogoji 
izpolnjeni, Agencija pošlje zahtevo za 
konverzijo uradom za industrijsko 
lastnino držav članic, ki so v njej 
določeni.";

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 89
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 114 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(89) V členu 114(2) se izraz „iz izvedbene
uredbe“ nadomesti z izrazom „delegiranih 
aktov, sprejetih v skladu s to uredbo“;

(89) Člen 114(2) se nadomesti z
naslednjim:

„2. Za prijavo blagovne znamke 
Evropske unije ali za blagovno znamko 
Evropske unije, ki je bila posredovana v 
skladu s členom 113, ne veljajo formalne 
zahteve nacionalne zakonodaje, ki se 
razlikujejo oziroma dopolnjujejo 
zahteve iz te uredbe ali delegiranih aktov, 
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sprejetih v skladu s to uredbo.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 92
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 117

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(92) V členu 117 se izraz „Na Uradu“
nadomesti z izrazom „Za Agencijo in 
njeno osebje“;

(92) Člen 117 se nadomesti z naslednjim:

Za agencijo in njeno osebje se uporablja 
Protokol o privilegijih in imunitetah 
Evropske unije.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 94
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 120 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(94) V členu 120(1) se izraz „izvedbena 
uredba“ nadomesti z izrazom „delegirani 
akt, sprejet v skladu s to uredbo“;

(94) Člen 120(1) se nadomesti z
naslednjim:



PE516.715v01-00 34/63 PR\944386SL.doc

SL

„1. Prijava blagovne znamke Evropske 
unije, kot je opisana v členu 26(1), in vse 
druge informacije, katerih objavo 
predpisujeta ta uredba ali delegirani akt, 
sprejet v skladu s to uredbo, so objavljene 
v vseh uradnih jezikih Evropske unije.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 98
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 123 c – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To sodelovanje zajema naslednja področja 
dejavnosti:

To sodelovanje med drugim zajema 
naslednja področja dejavnosti:

Or. en

Obrazložitev

Ta seznam ne bi smel biti izčrpen, saj bi to lahko zmanjšalo možnost za prožno uvedbo 
koristnih projektov v prihodnje.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 98
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 123c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija določi, pripravi in usklajuje 
skupne projekte interesa Unije v zvezi s 
področji iz odstavka 1. Določitev projekta
vključuje posebne obveznosti in 

2. Agencija določi, pripravi in usklajuje 
skupne projekte interesa Unije v zvezi s 
področji iz odstavka 1. Določitev projekta
določa posebne obveznosti in odgovornosti 
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odgovornosti vsakega sodelujočega urada 
za industrijsko lastnino držav članic in 
Urada Beneluxa za intelektualno lastnino.

vsakega sodelujočega urada za industrijsko 
lastnino držav članic in Urada Beneluxa za 
intelektualno lastnino. Agencija se v vseh 
fazah skupnih projektov posvetuje s 
predstavniki uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev

Ker naj bi skupni projekti zagotovili dodano vrednost za uporabnike, bi bilo smiselno, da se 
uporabniki vključijo v proces. To bi tudi odražalo sedanjo prakso.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 98
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 123c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uradi za industrijsko lastnino držav 
članic in Urad Beneluksa za intelektualno 
lastnino učinkovito sodelujejo v skupnih 
projektih iz odstavka 2, in sicer z namenom 
zagotavljanja njihovega razvoja, delovanja, 
interoperabilnosti in posodabljanja.

3. Uradi za industrijsko lastnino držav 
članic in Urad Beneluksa za intelektualno 
lastnino učinkovito sodelujejo v skupnih 
projektih iz odstavka 2, in sicer z namenom 
zagotavljanja njihovega razvoja, delovanja, 
interoperabilnosti in posodabljanja.
Sodelovanje pri skupnih projektih 
državam članicam ne nalaga obveznosti, 
da na svojem ozemlju izvajajo rezultate 
tega sodelovanja.

Or. en

Obrazložitev

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 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 98
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 123c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Agencija zagotovi finančno podporo za 
skupne projekte v interesu Unije iz 
odstavka 2, če je to potrebno za 
zagotovitev učinkovitega sodelovanja 
uradov za industrijsko lastnino držav članic 
in Urada Beneluxa za intelektualno 
lastnino v projektih v smislu odstavka 3.
Finančna podpora je lahko v obliki 
nepovratnih sredstev. Skupni znesek 
financiranja ne presega 10 % letnih 
prihodkov Agencije. Upravičenci 
nepovratnih sredstev so uradi za 
industrijsko lastnino držav članic in Urad 
Beneluksa za intelektualno lastnino.
Nepovratna sredstva se lahko odobrijo brez 
razpisov za zbiranje predlogov v skladu s 
finančnimi pravili, ki veljajo za Agencijo, 
in načeli postopkov za podelitev teh 
sredstev iz finančne uredbe (EU) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta (***) ter delegirane uredbe Komisije
(EU) št. 1268/2012 (****).

4. Agencija zagotovi finančno podporo za 
skupne projekte v interesu Unije iz 
odstavka 2 za zagotovitev učinkovitega 
sodelovanja uradov za industrijsko lastnino 
držav članic in Urada Beneluxa za 
intelektualno lastnino v projektih v smislu 
odstavka 3. Finančna podpora je lahko v 
obliki nepovratnih sredstev. Skupni znesek 
financiranja ne presega 20 % letnih 
prihodkov Agencije. Upravičenci 
nepovratnih sredstev so uradi za 
industrijsko lastnino držav članic in Urad 
Beneluksa za intelektualno lastnino.
Nepovratna sredstva se lahko odobrijo brez 
razpisov za zbiranje predlogov v skladu s 
finančnimi pravili, ki veljajo za Agencijo, 
in načeli postopkov za podelitev teh 
sredstev iz finančne uredbe (EU) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta (***) ter delegirane uredbe Komisije
(EU) št. 1268/2012 (****).

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša bolje pojasniti predlagani sistem nepovratnih sredstev za 
sodelovanje pri projektih sodelovanja. Smiselno bi bilo povišati zgornji prag možnega zneska 
za financiranje teh projektov.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 125 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice in dva 
predstavnika Komisije ter njihovi 
namestniki.

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice, dva 
predstavnika Komisije in en predstavnik 
Evropskega parlamenta ter njihovi 
namestniki.

Or. en

Obrazložitev

V točki 10 skupnega pristopa o agencijah je navedeno, da bi morala sestava odbora 
vključevati: [...] - po potrebi enega člana, ki ga imenuje Evropski parlament, brez poseganja 
v ustrezne ureditve za obstoječe agencije. Zato je samoumevno, da se v upravni odbor vključi 
vsaj en član, ki ga imenuje Evropski parlament.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 127 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni odbor ima enkrat letno redni 
sestanek. Poleg tega se sestaja na pobudo 
predsednika ali na zahtevo Komisije ali 
tretjine držav članic.

3. Upravni odbor ima dvakrat letno redni 
sestanek. Poleg tega se sestaja na pobudo 
predsednika ali na zahtevo Komisije , 
Evropskega parlamenta ali tretjine držav 
članic.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno bi bilo, da bi imele vse tri institucije pravico sklicati sestanek upravnega odbora. 
Poleg tega bi se moral upravni odbor še naprej sestajati dvakrat letno, kot je sedanja praksa 
za ustrezen administrativni odbor. Ta sprememba se predlaga tudi, ker se predlaga črtanje 
izvršnega odbora.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
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Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 127 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni odbor odloča z absolutno 
večino svojih članov. Vendar pa je za 
odločbe, za katere je upravni odbor 
pooblaščen v skladu s členom 124(1)(a) in 
(b), členom 126(1) ter členom 129(2) in
(4), potrebna dvotretjinska večina njegovih 
članov. V obeh primerih ima vsak član en 
glas.

5. Upravni odbor odloča z absolutno 
večino svojih članov. Vendar pa je za 
odločbe, za katere je upravni odbor 
pooblaščen v skladu s točkama (a) in (b) 
člena 124(1)(a), členom 126(1) ter členom 
129(2) in (3), potrebna dvotretjinska večina 
njegovih članov. V obeh primerih ima vsak 
član en glas.

Or. en

Obrazložitev

Posledica predloga spremembe k členu 129(3) in (4).

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009 
Naslov XII – Oddelek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 2a črtano
Izvršni odbor
Člen 127a
Ustanovitev
Upravni odbor lahko ustanovi izvršni 
odbor.
Člen 127b
Naloge in organizacija
1. Izvršni odbor pomaga upravnemu 
odboru.
2. Naloge izvršnega odbora so:
(a) priprava odločb, ki jih sprejme upravni 
odbor;
(b) skupaj z upravnim odborom 
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zagotavljanje ustreznih nadaljnjih 
ukrepov na podlagi ugotovitev in 
priporočil, ki izhajajo iz notranjih ali 
zunanjih revizijskih poročil ter vrednotenj 
in tudi preiskav Evropskega urada za boj 
proti goljufijam (OLAF); 
(c) brez poseganja v naloge izvršnega 
direktorja iz člena 128 pomoč in 
svetovanje izvršnemu direktorju pri 
izvajanju odločb upravnega odbora, z 
namenom okrepiti nadzor upravnega 
poslovodenja.
3. Po potrebi in zaradi nujnosti lahko 
izvršni odbor sprejema nekatere začasne 
odločbe v imenu upravnega odbora, zlasti 
glede zadev upravnega poslovodenja, 
vključno z umikom prenesenega 
pooblastila pristojnega organa za 
imenovanja.
4. Izvršni odbor sestavljajo predsednik 
upravnega odbora, en predstavnik 
Komisije v upravnem odboru in trije drugi 
člani, ki jih upravni odbor imenuje izmed 
svojih članov. Predsednik upravnega 
odbora je tudi predsednik izvršnega 
odbora. Izvršni direktor sodeluje na 
sestankih izvršnega odbora, vendar nima 
pravice do glasovanja.
5. 5. Mandat članov upravnega odbora 
traja štiri leta. Mandat članov izvršnega 
odbora se konča, ko se konča njihovo 
članstvo v upravnem odboru.
6. Upravni odbor ima redni sestanek vsaj 
vsake tri mesece. Poleg tega se sestane na 
pobudo predsednika ali na zahtevo 
članov.
7. Izvršni odbor izpolnjuje določbe 
poslovnika, ki ga določi upravni odbor.

Or. en

Obrazložitev

V točki 10 skupne izjave je navedeno, da bi bilo treba uvesti strukturo upravljanja na dveh 
ravneh, če bi to doprineslo k učinkovitosti. Ni prepričljivih dokazov, da bi takšen izvršni 
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odbor zagotovil večjo učinkovitost v tej agenciji, temveč bi utegnil celo dodati novo 
birokratsko raven in povzročiti manj preglednosti za nečlane tega odbora pa tudi za 
uporabnike.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvršnega direktorja imenuje upravni 
odbor na podlagi seznama kandidatov, ki 
jih predlaga Komisija, in sicer po javnem 
in preglednem izbirnem postopku. Pred 
imenovanjem je lahko kandidat, ki ga 
izbere upravni odbor, pozvan, da pred 
katerim koli pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta poda izjavo in 
odgovarja na vprašanja njegovih 
poslancev. Agencijo pri sklenitvi pogodbe 
z izvršnim direktorjem zastopa predsednik 
upravnega odbora.

2. Izvršnega direktorja imenuje upravni 
odbor na podlagi seznama vsaj treh
kandidatov, ki jih predlaga predizbirna
komisija upravnega odbora, sestavljenega 
iz predstavnikov držav članic, Komisije in
Evropskega parlamenta, in sicer po 
javnem in preglednem izbirnem postopku
in objavi razpisa za prijavo interesa v 
Uradnem listu Evropske unije in drugih 
publikacijah. Pred imenovanjem je lahko 
kandidat, ki ga izbere upravni odbor, 
pozvan, da pred katerim koli pristojnim 
odborom Evropskega parlamenta poda 
izjavo in odgovarja na vprašanja njegovih 
poslancev. Agencijo pri sklenitvi pogodbe 
z izvršnim direktorjem zastopa predsednik 
upravnega odbora.

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršni direktor se lahko odstavi s položaja 
le na podlagi odločbe upravnega odbora, ki 
ukrepa na predlog Evropske komisije.

Izvršni direktor se lahko odstavi s položaja 
le na podlagi odločbe upravnega odbora, ki 
ukrepa na predlog Evropske komisije, 
Evropskega parlamenta ali tretjine držav 
članic.

Or. en

Obrazložitev

Tudi Evropski parlament ali znatno število držav članic bi moral imeti možnost, da zahteva 
razrešitev izvršnega direktorja. To še utrjuje skupno odgovornost treh institucij za Agencijo.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 129 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 3. Mandat izvršnega direktorja je pet let.
Do konca navedenega obdobja Komisija
izvede ocenjevanje, pri čemer upošteva 
vrednotenje uspešnosti izvršnega direktorja 
ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

3. 3. Mandat izvršnega direktorja je pet let.
Do konca navedenega obdobja upravni 
odbor izvede ocenjevanje, pri čemer 
upošteva vrednotenje uspešnosti izvršnega 
direktorja ter prihodnje naloge in izzive 
Agencije. Upravni odbor lahko mandat 
izvršnega direktorja enkrat podaljša za 
največ pet let, in sicer po pozitivnem 
vrednotenju, ki ga izvede upravni odbor. 
Upravni odbor se pred sprejetjem 
odločitve o podaljšanju mandata 
izvršnega direktorja posvetuje s Komisijo.

Or. en
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Obrazložitev

V točki 15 skupnega pristopa je jasno navedeno, da je izvršni direktor v prvi vrsti odgovoren 
upravnemu odboru. Zato bi bilo protislovno, da bi imela Komisija pravico do veta glede 
ponovnega imenovanja izvršnega direktorja. Ta pravica bi tudi hudo ogrozila neodvisnost 
izvršnega direktorja in Agencije. Smiselno je, da odbor, kateremu izvršni direktor odgovarja, 
izvede vrednotenje in ima pristojnost, da ga ponovno imenuje.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 129 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor lahko na predlog 
Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 3, 
enkrat podaljša mandat izvršnega 
direktorja za največ pet let.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujna posledica predloga spremembe k členu 129(3).

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 99
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 129 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Namestniki izvršnega direktorja se 
imenujejo ali odstavijo s položaja, kot je 
predvideno v odstavku 2, in sicer po 
posvetovanju z izvršnim direktorjem in po 
potrebi z novoizvoljenim izvršnim 
direktorjem. Mandat namestnika izvršnega 
direktorja je pet let. Ta mandat lahko 
upravni odbor, ki ukrepa na predlog 
Komisije, kot je določeno v odstavku 4, po 
posvetovanju z izvršnim direktorjem enkrat 

6. Namestniki izvršnega direktorja se 
imenujejo ali odstavijo s položaja, kot je 
predvideno v odstavku 2, in sicer po 
posvetovanju z izvršnim direktorjem in po 
potrebi z novoizvoljenim izvršnim 
direktorjem. Mandat namestnika izvršnega 
direktorja je pet let. Ta mandat lahko 
upravni odbor, kot je določeno v 
odstavku 3, po posvetovanju z izvršnim 
direktorjem enkrat podaljša za največ pet 
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podaljša za največ pet let. let.

Or. en

Obrazložitev

S to spremembo bi predlog prilagodili postopku za ponovno imenovanje izvršnega direktorja 
iz člena 129(3).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 108
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 139 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Agencija vsaki dve leti Komisiji 
posreduje poročilo o svojem finančnem 
položaju. Na podlagi tega poročila 
Komisija pregleda finančni položaj 
Agencije.

4. Agencija vsaki dve leti Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji posreduje 
poročilo o svojem finančnem položaju. Na 
podlagi tega poročila Komisija pregleda 
finančni položaj Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno bi bilo jasno navesti, da bi bilo treba to poročilo posredovati tudi Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 108
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 139 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Agencija zagotovi rezervni sklad, ki 
pokriva enoletne operativne izdatke in 
tako zagotavlja nadaljnje izvajanje 
dejavnosti.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 110
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 144 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski pristojbin iz odstavka 1 se 
določijo na višini, ki zagotavlja, da 
prihodki iz njih načeloma zadoščajo za 
uravnotežen proračun Agencije, hkrati pa 
ne povzročajo kopičenja znatnega 
presežka. Komisija brez poseganja v člen 
139(4) izvede pregled ravni pristojbin, če 
se znaten presežek ponavlja. Če na 
podlagi pregleda na pride do zmanjšanja 
ali spremembe ravni pristojbin, katere 
namen je preprečevanje dodatnega 
kopičenja znatnega presežka, se presežek 
po pregledu prenese v proračun Unije

2. Zneski pristojbin iz odstavka 1 se 
določijo na višinah iz Priloge -I, ki
zagotavljajo, da prihodki iz njih načeloma 
zadoščajo za uravnotežen proračun 
Agencije, hkrati pa ne povzročajo 
kopičenja znatnega presežka.

Or. en

Obrazložitev

Struktura pristojbin je pomemben del sistema blagovne znamke EU, zato bi se morala 
neposredno urejati z uredbo, ne pa z delegiranimi akti. To pomeni, da Komisija ne bi mogla 
samostojno pregledovati in spreminjati višine pristojbin. Dodati bi bilo tudi treba, da bi se 
moral denar od Agencije stekati nazaj v proračun EU ali splošne proračune držav članic ali k 
njihovim nacionalnim uradom, razen v primeru nepovratnih sredstev, povezanih s projekti 
sodelovanja in projekti v zvezi s konvergenco.
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Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 111
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 144a – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sistem pristojbin in dajatev, ki se 
Agenciji plačajo v skladu s členom 144, 
vključno z zneskom pristojbin, metodami 
plačila, valutami, zapadlostjo pristojbin in 
stroškov, določenim datumom plačila in 
posledicami nezadostnega plačila in 
preplačila, morebitnimi brezplačnimi 
storitvami in merili, v skladu s katerimi 
lahko izvršni direktor izvaja pooblastila iz 
člena 144(3) in (4).

(d) sistem pristojbin in dajatev, ki se 
Agenciji plačajo v skladu s členom 144, 
vključno z metodami plačila, valutami, 
zapadlostjo pristojbin in stroškov, 
določenim datumom plačila in posledicami 
nezadostnega plačila in preplačila, 
morebitnimi brezplačnimi storitvami in 
merili, v skladu s katerimi lahko izvršni 
direktor izvaja pooblastila iz člena 144(3) 
in (4).

Or. en

Obrazložitev

Struktura pristojbin je pomemben del sistema blagovne znamke EU, zato bi se morala 
neposredno urejati z uredbo, ne pa z delegiranimi akti. Poročevalka poudarja, da se bodo 
vprašanja prenosa drugih pooblastil, ki jih vsebuje predlog Komisije, obravnavala v okviru 
postopka v skladu s členom 37a Poslovnika.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 112
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 145

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 145 se izraz „uredbe za njeno 
izvajanje“ nadomesti z izrazom 
„delegirani akti, sprejeti v skladu s to 
uredbo,“;

(112) Člen 145 se nadomesti z naslednjim:

„Če v tem naslovu ni drugače določeno, 
se ta uredba in delegirani akti, sprejeti v 
skladu s to uredbo, uporabljajo za 
prijave za mednarodno registracijo, ki 
so vložene po Protokolu k Madridskemu 
sporazumu o mednarodnem 
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registriranju blagovnih znamk, 
sprejetem v Madridu 27. junija 1989 (v 
nadaljevanju: "mednarodne prijave" in 
"Madridski protokol"), in temeljijo na 
prijavi za blagovno znamko Evropske 
unije ali na blagovni znamki Evropske 
unije, in za vpis registriranih blagovnih 
znamk, v katerih je imenovana 
Evropska unija, v mednarodni register, 
ki ga vodi Mednarodni urad Svetovne 
organizacije za intelektualno lastnino (v 
nadaljevanju: "mednarodne 
registracije" in "Mednarodni urad").“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 119 – točka (a)
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 156 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 2 se izraz „šest mesecev“
nadomesti z izrazom „en mesec“;

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Ugovor se vloži v roku treh mesecev, 
ki začne teči en mesec po datumu objave 
v skladu s členom 152(1). Ugovor se ne 
šteje za pravilno vloženega, dokler ni 
plačana pristojbina za ugovor.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).
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Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 121 – točka (b)
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 159 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 2 se črta izraz „ali 
Madridskega sporazuma“;

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Kot datum nacionalne prijave 
blagovne znamke ali imenovanja države 
članice, podpisnice Madridskega 
protokola [...], ki je posledica konverzije 
imenovanja Evropske unije v 
mednarodni registraciji, se za to državo 
članico šteje datum mednarodne 
registracije v skladu s členom 3(4) 
Madridskega protokola ali datum 
razširitve na Evropsko unijo v skladu s 
členom 3ter(2) Madridskega protokola, 
če je do le-te prišlo po mednarodni 
registraciji, ali datum prednosti te 
registracije in, kjer je to ustrezno, 
datum prednosti starejše blagovne 
znamke te države, ki se zahteva po členu 
153.“;

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična in ne vsebinska sprememba. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati celotne sklope 
besedil namesto le enega ali več izrazov (glej točko 18.12.1 Skupnih praktičnih navodil za 
osebe, vključene v pripravo pravnih aktov).

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 114
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 148 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V roku petih let od datuma mednarodne V petih letih od datuma mednarodne 
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registracije Agencija Mednarodni urad 
uradno obvesti o dejstvih in odločbah, ki 
vplivajo na veljavnost prijave ali 
registracije evropske blagovne znamke, na 
kateri temelji mednarodna registracija.

registracije Agencija Mednarodni urad 
uradno obvesti o vseh dejstvih in odločbah, 
ki vplivajo na veljavnost prijave ali 
registracije blagovne znamke Evropske 
unije, na kateri temelji mednarodna 
registracija.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni, da obdobje petih let ni časovno omejen rok, temveč 
obdobje, v katerem je treba uradno obvestiti o vseh pomembnih dejstvih in odločbah.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 127 a (novo)
Uredba (ES) št. 207/2009 
Priloga - I (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(127a) Vstavi se naslednja priloga:
„Priloga -I

Znesek pristojbin
Agenciji se v skladu s to uredbo in Uredbo 
(ES) št. 2868/95 plačajo naslednje 
pristojbine:
1. Osnovna 
pristojbina za 
prijavo 
posamezne 
znamke (člen 
26(2), pravilo 
4(a))

925 EUR

1a. Pristojbina za 
poizvedbo za 
prijavo blagovne 
znamke Evropske 
unije (člen 38(2), 
pravilo 4(c))

Znesek v višini 
12 EUR, 
pomnožen s 
številom glavnih 
uradov za 
industrijsko 
lastnino iz člena 
38(2); navedeni 
znesek in vse 
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nadaljnje 
spremembe 
Agencija objavi v 
Uradnem listu 
Agencije

1b. Osnovna 
pristojbina za 
elektronsko 
prijavo 
posamezne 
znamke (člen 
26(2), pravilo 
4(a))

775 EUR

1c. Osnovna 
pristojbina za 
elektronsko 
prijavo 
posamezne 
znamke z 
uporabo spletne 
klasifikacijske 
zbirke podatkov 
(člen 26(2), 
pravilo 4(a))

725 EUR

2. Pristojbina za 
drugi razred 
blaga in storitev 
za posamezno 
znamko (člen 
26(2), pravilo 
4(b))

50 EUR

2a. Pristojbina za 
tretji razred 
blaga in storitev
za posamezno 
znamko (člen 
26(2), pravilo 
4(b))

75 EUR

2b. Pristojbina za 
vsak razred blaga 
in storitev, ki 
presega tri za 
posamezno 
znamko (člen 
26(2), pravilo 

150 EUR
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4(b))
3. Osnovna 
pristojbina za 
prijavo 
kolektivne 
znamke (člen 
26(2) in člen 
66(3), pravilo 
4(a) in pravilo 
42)

1.000 EUR

3a. Osnovna 
pristojbina za 
elektronsko 
prijavo 
kolektivne 
znamke z 
uporabo spletne 
klasifikacijske 
zbirke podatkov 
(člen 26(2) in 
člen 66(3), 
pravilo 4(a) in 
pravilo 42)

950 EUR

4. Pristojbina za 
drugi razred 
blaga in storitev 
za kolektivno 
znamko (člen 
26(2) in člen 
66(3), pravilo 
4(b) in pravilo 
42)

50 EUR

4a. Pristojbina za 
tretji razred 
blaga in storitev 
za kolektivno 
znamko (člen 
26(2) in člen 
66(3), pravilo 
4(b) in pravilo 
42)

75 EUR 

4b. Osnovna 
pristojbina za 
vsak razred blaga 
in storitev, ki 
presega tri za 

150 EUR
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kolektivno 
znamko (člen 
26(2) in člen 
66(3), pravilo 
4(b) in pravilo 
42)
5. Pristojbina za 
ugovor (člen 
41(3), pravilo 
17(1))

350 EUR

7. Osnovna 
pristojbina za 
registracijo 
posamezne 
znamke (člen 45)

0 EUR

8. Pristojbina za 
vsak razred blaga 
in storitev, ki 
presega tri za 
posamezno 
znamko (člen 
45(2))

0 EUR

9. Osnovna 
pristojbina za 
registracijo 
kolektivne 
znamke (člen 45 
in člen 66(3))

0 EUR

10. Pristojbina za 
vsak razred blaga 
in storitev, ki 
presega tri za 
kolektivno 
znamko (člen 45 
in člen 64(3))

0 EUR

11. Dodatna 
pristojbina za 
zapoznelo plačilo 
registracijske 
pristojbine (točka 
2 člena 162(2))

0 EUR

12. Osnovna 
pristojbina za 
podaljšanje 
posamezne 

1150 EUR
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znamke (člen 
47(1), pravilo
30(2)(a))
12a. Osnovna 
pristojbina za 
elektronsko 
podaljšanje 
posamezne 
znamke (člen 
47(1), pravilo 
30(2)(a))

1000 EUR

13. Pristojbina za 
podaljšanje 
drugega razreda 
blaga in storitev 
za posamezno 
znamko (člen 
47(1), pravilo 
30(2)(b))

100 EUR

13a. Pristojbina 
za podaljšanje 
tretjega razreda 
blaga in storitev 
za posamezno 
znamko (člen 
47(1), pravilo 
30(2)(b))

150 EUR

13b. Pristojbina 
za podaljšanje 
vsakega razreda 
blaga in storitev, 
ki presega tri za 
posamezno 
znamko (člen 
47(1), pravilo 
30(2)(b))

300 EUR

14. Osnovna 
pristojbina za 
podaljšanje 
kolektivne 
znamke (člen 
47(1) in člen 
66(3), pravilo 
30(2)(a) in 
pravilo 42)

1275 EUR



PR\944386SL.doc 53/63 PE516.715v01-00

SL

15. Osnovna 
pristojbina za 
podaljšanje 
drugega razreda 
blaga in storitev 
za kolektivno 
znamko (člen 
47(1) in člen 
66(3), pravilo 
30(2)(b) in 
pravilo 42)

100 EUR

15a. Pristojbina 
za podaljšanje 
tretjega razreda 
blaga in storitev 
za kolektivno 
znamko (člen 
47(1) in člen 
66(3), pravilo 
30(2)(b) in 
pravilo 42)

150 EUR

15b. Pristojbina 
za podaljšanje 
vsakega razreda
blaga in storitev, 
ki presega tri za 
kolektivno 
znamko (člen 
47(1) in člen 
66(3), pravilo 
30(2)(b) in 
pravilo 42)

300 EUR

16. Dodatna 
pristojbina za 
zapoznelo plačilo 
pristojbine za 
podaljšanje ali 
zapoznelo 
vložitev zahteve 
za podaljšanje 
(člen 47(3), 
pravilo 30(2)(c))

25 % zapoznele 
pristojbine za 
podaljšanje, kar 
znaša največ 
1150 EUR

17. Pristojbina za 
vložitev zahteve 
za razveljavitev 
ali ugotovitev 

700 EUR



PE516.715v01-00 54/63 PR\944386SL.doc

SL

ničnosti (člen 
56(2), pravilo 
39(1))
18. Pristojbina za 
pritožbo (člen 60, 
pravilo 49(3))

800 EUR

19. Pristojbina za 
vložitev zahteve 
za vrnitev v 
prejšnje stanje 
(člen 81(3))

200 EUR

20. Pristojbina za 
vložitev zahteve 
za konverzijo 
prijave blagovne 
znamke Evropske 
unije ali za 
konverzijo 
blagovne znamke 
Evropske unije 
(člen 113(1) tudi 
skupaj s členom 
159(1); pravilo 
45(2) tudi skupaj 
s pravilom 
123(2))

200 EUR

(a) v nacionalno 
prijavo blagovne 
znamke
(b) v imenovanje 
držav članic v 
okviru 
Madridskega 
sporazuma
21. Pristojbina za 
nadaljevanje 
postopkov (člen 
82(1))

400 EUR

22. Pristojbina za 
izjavo o delitvi 
registrirane 
blagovne znamke 
Evropske unije 
(člen 49(4)) ali 
prijave blagovne 

250 EUR
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znamke Evropske 
unije (člen 
44(4)):
Pristojbina za 
prijavo 
registracije 
licence ali druge 
pravice v zvezi z 
registrirano 
blagovno znamko 
Evropske unije 
(točka 162(2)(c), 
pravilo 33(1)) ali 
glede prijave 
blagovne znamke 
Evropske unije 
(člen 157(2)(d), 
pravilo 33(4):

200 EUR na 
registracijo, 
vendar ta znesek 
v primeru, da
je v isti vlogi ali 
hkrati podanih 
več zahtev,
ne presega 
skupnega zneska 
v višini 1000 
EUR

(a) izdaja 
licence;
(b) prenos 
licence;
(c) nastanek 
stvarne pravice
(d) prenos 
stvarne pravice
(e) dajatev za 
izvrševanje
24. Pristojbina za 
izbris registracije 
licence ali druge 
pravice (člen 
162(2)(e), pravilo 
35(3))

200 EUR na 
izbris, vendar ta 
znesek v primeru, 
da je
v isti vlogi ali 
hkrati podanih 
več zahtev, ne 
presega 
skupnega zneska 
v višini 1000 
EUR

25. Pristojbina za 
spremembo 
registrirane 
blagovne znamke 
Evropske unije 

200 EUR
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(člen 162(2)(f), 
pravilo (25(2))
26. Pristojbina za 
izdajo kopije 
prijave blagovne 
znamke Evropske 
unije (člen 
162(2)(j), pravilo 
89(5)), kopije 
potrdila o 
registraciji (člen 
162(2)(b), pravilo 
24(2)) ali izpisa 
iz registra (člen 
162(2)(g), pravilo 
84(6)):
(a) 
necertificirana 
kopija ali izpis

10 EUR

(b) certificirana 
kopija ali izpis

30 EUR

27. Pristojbina za 
pregled spisov 
(člen 162(2)(h), 
pravilo 89(1))

30 EUR

28. Pristojbina za 
izdajo kopij 
dokumentov iz 
spisov
(člen 162(2)(i), 
pravilo 89(5)):
(a) 
necertificirana 
kopija

10 EUR

(b) certificirana 
kopija

30 EUR

plus na stran, če 
je več kot deset 
strani 

1 EUR

29. Pristojbina za 
posredovanje 
informacij v 
spisu (člen 

10 EUR
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162(2)(k), pravilo 
90)
30. Pristojbina za 
revizijo določitve 
stroškov 
postopka, ki jih je 
treba povrniti 
(člen 162(2)(l), 
pravilo 94(4))

100 EUR

31. Pristojbina za 
vložitev 
mednarodne 
prijave pri 
Agenciji (člen 
147(5))

300 EUR

Or. en

Obrazložitev

Struktura pristojbin je pomemben del sistema blagovne znamke EU. Tabela iz Uredbe (ES) št. 
2896/95 (vključno s spremembami iz predloga Komisije in posodobljenimi sklicevanji) se 
vključi v Uredbo (ES) št. št. 207/2009. Odločitev, ali bi bilo treba druge določbe iz Uredbe 
(ES) št. 2869/95 vključiti v Uredbo (ES) št. 207/2009 ali jih urejati z delegiranimi akti, bo 
sprejeta v okviru postopka v skladu s členom 37a Poslovnika. 

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 127
Uredba (ES) št. 207/2009 
Člen 165 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do leta 2019 in nato vsakih pet let 
Komisija naroči vrednotenje o izvajanju te 
uredbe.

1. Do leta 2019 in nato vsakih pet let 
Komisija oceni izvajanje te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala biti odgovorna za ocenjevanje in bi morala imeti možnost, da izbere, ali 
ga bo opravila sama ali naročila.
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 2868/95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Uredba (ES) št. 2868/95 se spremeni:
(1) pravilo 4 se črta;
(2) pravilo 30(2) se črta;

Or. en

Obrazložitev

Ker se bo struktura pristojbin neposredno urejala s to uredbo, je treba s tem povezana pravila 
iz Uredbe (ES) št. 2869/95 razveljaviti. Povezano s predlogi sprememb k členu 26(2) in členu 
47(1a).

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 2869/95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b
Uredba (ES) št. 2869/95, se razveljavi.
Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se 
štejejo za sklicevanja na to uredbo in se 
berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz 
Priloge.

Or. en

Obrazložitev

Ker se bo struktura pristojbin neposredno urejala s to uredbo, je treba s tem povezano 
Uredbo (ES) št. 2869/95 razveljaviti. Odločitev, ali bi bilo treba določbe iz Uredbe (ES) št. 
2869/95, ki se ne nanašajo na znesek pristojbin, vključiti v Uredbo (ES) št. 207/2009 ali jih 
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urejati z delegiranimi akti, bo sprejeta v okviru postopka v skladu s členom 37a Poslovnika.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je konec marca 2013 predstavila dolgo pričakovani predlog pregleda sistema 
blagovnih znamk v Evropi, ki ga je pripravljala več let. Poročevalka se je zavezala, da si bo 
prizadevala za sprejetje teh predlogov v tekočem zakonodajnem obdobju, vendar opozarja, da 
bo zaradi omejenega časa to zelo zahtevna naloga. Želja po hitrem dogovoru med 
institucijami ne sme ogroziti kakovosti zakonodajnega postopka, prav tako pa se ne sme 
izgubiti priložnost, ki jo ta pregled predstavlja za posodobitev sistema blagovnih znamk v 
Evropi. Kljub temu je bila poročevalka v Odboru za pravne zadeve deležna široke podpore v 
zvezi z ambicioznim časovnim načrtom. Časovni načrt predvideva omejen čas za pripravo 
poročila, zato je v njem zajeta večina glavnih področij, na katerih so potrebne spremembe 
predloga Komisije. Vendar si poročevalka pridržuje pravico, da v kasnejši fazi doda predloge 
in spremembe, ki niso vključeni v poročilo. 

Povzetek

Sistem blagovne znamke Skupnosti in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) 
obstajata že več kot 15 let, torej je smiselno izvesti pregled obstoječih pravil, da se izboljša že 
do sedaj uspešen sistem. V tem času se je Urad za usklajevanje na notranjem trgu razvil v 
dobro delujočo in učinkovito agencijo z jasno nalogo, da pomaga skupnosti blagovnih znamk 
in modelov v Evropi. Dodajanje novih nalog, kot sta Evropski opazovalni urad za kršitve 
pravic intelektualne lastnine in podatkovna baza osirotelih del, je dokaz zaupanja, ki ga 
agencija uživa tako pri sozakonodajalcih kot pri Komisiji. 

Poročevalka meni, da je treba v okviru tekočega pregleda uvesti spremembe pri upravljanju 
Urada za usklajevanje na notranjem trgu, ki bodo še naprej zagotovljene dosedanje značilnosti 
agencije, kot so neodvisnost, prijaznost do uporabnika in usposobljenost.

Upoštevati je treba, da agencija ni organ posamezne države članice, Komisije ali Parlamenta, 
temveč je agencija Evropske unije. To pomeni, da so potrebne določene spremembe pri 
upravljanju, zlasti na podlagi smernic iz skupnega pristopa v zvezi z decentraliziranimi 
agencijami.

Vprašanje pristojbin za evropske blagovne znamke je tesno povezano s sposobnostjo agencije, 
da opravlja svoje dolžnosti. Poročevalka meni, da je to vprašanje tako tesno povezano s 
centralnim upravljanjem agencije in njeno sposobnostjo za opravljanje nalog, da mora biti 
urejeno v temeljnem zakonodajnem aktu in ne v delegiranem aktu. 

Na področju materialnega prava je Komisija predlagala več sprememb, s katerimi 
poročevalka v večini soglaša, vendar meni, da jih je mogoče izboljšati. 

Ime agencije

Poročevalka ugotavlja, da je sedanje ime agencije, ki se glasi „Urad za usklajevanje na 
notranjem trgu“, dobro znano in uveljavljeno v svetu blagovnih znamk v Evropi ter zunaj nje. 
Vendar to ime ni smiselno za nekoga, ki želi registrirati blagovno znamko ali model, pa ne 
pozna tega urada. Sedanji pregled je torej dobra priložnost za preimenovanje agencije. Toda 
ime, ki ga je predlagala Komisija (Agencija za blagovne znamke in modele Evropske unije), 
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ne pokriva širokega področja nalog, ki so agenciji zaupane. V njenem okviru že sedaj delujeta 
Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine in register za priznana 
osirotela dela. Mogoče je predvidevati, da bo agencija v prihodnosti opravljala dodatne 
dejavnosti, kot so na primer registracija geografskih označb in možne naloge, povezane s 
prihodnjim zakonodajnim predlogom o varovanju poslovne tajnosti. Potrebuje torej ustrezno 
dolgoročno ime, ki bo primerno tudi v prihodnosti in iz katerega bodo uporabnikom jasno 
razvidne njene naloge. Poročevalka predlaga, da se agencija preimenuje v Evropsko agencijo 
za intelektualno lastnino. 

Opredelitev pojmov

Poročevalka predlaga manjšo spremembo predloga Komisije v zvezi s terminologijo na 
področju opredelitve pojmov. Namesto preimenovanja „blagovnih znamk Skupnosti“ v 
„evropske blagovne znamke“ predlaga ime „blagovne znamke Evropske unije“, saj pojem 
„Evropska unija“ bolj natančno opredeljuje področje varstva. Poleg tega je treba opozoriti, da 
se uporaba pojma „evropski“ na področju patentov na primer nanaša na skupek nacionalnih 
pravic (ki so zdaj razširjene na evropske patente z enotnim učinkom). Blagovna znamka 
Skupnosti nosi naziv EU, zato bi bilo priporočljivo, da ima temu ustrezno ime.

Vprašanja, povezana z upravljanjem

Upravljanje agencije, pristojne za registracijo blagovnih znamk, je očitno zelo pomemben del 
tega zakonodajnega svežnja. Čeprav so predlogi Komisije na tem področju na splošno dobri, 
so v več primerih potrebne pomembne prilagoditve.

– Sestava upravnega odbora

V skupnem pristopu je določeno, da so v upravnem odboru agencij predstavniki držav članic, 
Komisije in Evropskega parlamenta. Vendar Komisija v svojem predlogu v sestavo upravnega 
odbora ni vključila Evropskega parlamenta. Poročevalka predlaga, da se to popravi v skladu z 
določbami skupnega pristopa.

– Izvršilni odbor

Na podlagi skupnega pristopa je mogoče v upravni odbor agencij vključiti tudi izvršilni 
odbor, če bi to prispevalo k večji učinkovitosti. Vendar v tem primeru ni nobenih dokazov, da 
bi dodatna raven upravne birokracije povečala učinkovitost. Poročevalka zato predlaga, da se 
predlog za ustanovitev izvršilnega odbora umakne.

– Izbira izvršnega direktorja agencije (in namestnikov)

Komisija je predlagala, da bi izvršnega direktorja izvolil upravni odbor na podlagi seznama 
kandidatov, ki ga sestavi Komisija. Poročevalka se ne strinja s tem, da bi Komisije dobila 
pravico do veta glede kandidatov, predlaganih za to mesto. Meni, da bi moral upravni odbor 
imeti notranji odbor za predizbor, sestavljen iz članov vseh treh institucij, ki bi pripravil 
seznam vsaj treh kandidatov in ga predložil celotnemu upravnemu odboru. V zvezi s tem 
poročevalka predlaga, da se izbriše tudi predlagana pravica Komisije do veta glede ponovnega 
imenovanja izvršnega direktorja.
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Projekti sodelovanja med agencijo in državami članicami

Poročevalka se na splošno strinja s predlogi Komisije na tem področju, vendar so potrebne 
številne spremembe za povečanje prožnosti. Namesto izčrpnega seznama področij, na katerih 
lahko potekajo projekti, bi moral biti sestavljen odprt seznam, ki bi omogočil projekte na 
področjih, ki niso predvidena med postopkom priprave. Dejavno sodelovanje uporabnikov 
mora biti jasno zagotovljeno. Čeprav se poročevalka strinja z mnenjem Komisije, da bi 
morale vse države članice sodelovati v teh projektih, po njenem mnenju ni smiselno siliti 
držav članic, naj sprejmejo rezultate skupnih projektov, če menijo, da so že uvedle boljši 
sistem ali ukrepe. S takšnim pristopom se lahko zmanjša število možnih projektov 
sodelovanja, saj bi nekatere države članice drugim poskušale preprečiti sodelovanje pri 
projektih zaradi bojazni, da bodo morale sprejeti rezultat. 

Pristojbine

Komisija je predlagala, da se pristojbine urejajo v delegiranih aktih. Pristojbine so v skladu z 
veljavno uredbo določene v izvedbeni uredbi Komisije, sprejeti po postopku komitologije. 
Pristojbine, določene za sistem blagovnih znamk Unije, predstavljajo osrednji vidik delovanja 
celotnega sistema evropskih blagovnih znamk. Od vzpostavitve sistema naprej so bile 
pristojbine revidirane samo dvakrat, in sicer po obširnih političnih razpravah. Urejanje 
pristojbin v delegiranih ali izvedbenih aktih torej ne predstavlja ustrezne rešitve, na podlagi 
česar poročevalka sklepa, da je pristojbine treba določiti v temeljnem aktu. Za izvedbo te 
razmeroma zapletene spremembe predloga je poročevalka v uredbo vključila sedanjo 
izvedbeno uredbo skupaj s predlogi spremembe tega akta, ki ga je predložila Komisija v 
okviru postopka komitologije. To ne pomeni, da poročevalka v celoti podpira vse vidike tega 
predloga, ampak si pridržuje pravico, da se k temu vprašanju vrne kasneje s posebnimi 
predlogi sprememb.

Poročevalka meni, da se pristojbin, ki jih zbira agencija, ne sme uporabiti za financiranje 
nacionalnega sistema (ali splošnih proračunov) držav članic niti splošnega proračuna 
Evropske unije. Prihodke agencije bi bilo bolje uporabiti za zagotavljanje njene visoke 
kakovosti in spodbujanje projektov, ki prispevajo k harmonizaciji, konvergenci in kakovosti 
varstva industrijske lastnine v Evropi.

Delegirani akti 

Poročevalka ugotavlja, da predlog Komisije vsebuje veliko število delegiranih aktov. Precej 
jasno je, da številni med njimi niso sprejemljivi, saj predmet urejanja in obseg več 
predlaganih delegiranih aktov zajema bistvene elemente in daje Komisiji veliko preširoko 
diskrecijsko pravico. To zadeva predlagane uvodne izjave 24–26, 29, 31–34, 36, 38 in 44–46, 
in člene 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 
145, 161a in 163a.

Na predlog poročevalke ta vprašanja ne bodo vključena v to poročilo, ampak bodo namesto 
tega obravnavana v skladu s postopkom iz člena 37a, po katerem bo Odbor za pravne zadeve 
pripravil mnenje o ciljih, vsebini, obsegu in trajanju delegiranih aktov ter pogojih zanje. 
Mnenje bo vsebovalo tudi analizo posledic, ki jih bo imel prenos določb o pristojbinah iz 
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izvedbene uredbe Komisije v temeljni akt, kot je navedeno zgoraj, kakor tudi drugih 
izvedbenih ukrepov, ki so bili sprejeti na podlagi uredbe.

Izvršilni ukrepi

Komisija je predlagala uvedbo določbe o uvozu blaga, kadar v komercialne namene trži le 
pošiljatelj, prejemnik pa je na primer posamezen državljan. Ta določba je pomembna, saj je 
treba ustaviti prodajo ponaredkov, vendar bi morala biti omejena na ponarejene izdelke. 

Komisija je predlagala tudi določbo o blagu v tranzitu. Čeprav je treba preprečiti vstop 
ponarejenih izdelkov na notranji trg, bi ta predlog oviral tudi zakonito mednarodno trgovino. 
Zato poročevalka predlaga številne spremembe, da bo predlog bolj uravnotežen.


