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Amendement 15
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Ten gevolge van de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon moet de 
terminologie van Verordening EG) nr. 
207/2009 worden aangepast. Dit betekent 
dat “Gemeenschapsmerk” door “Europees 
merk” wordt vervangen. Overeenkomstig 
de gemeenschappelijke aanpak over de 
gedecentraliseerde agentschappen, die het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld, 
moet de benaming “Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen)” worden 
vervangen door “Agentschap voor merken, 
tekeningen en modellen van de Europese 
Unie” (hierna “Agentschap”).

(2) Ten gevolge van de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon moet de 
terminologie van Verordening EG) nr. 
207/2009 worden aangepast. Dit betekent 
dat “Gemeenschapsmerk" door "EU-
merk" wordt vervangen. Overeenkomstig 
de gemeenschappelijke aanpak over de 
gedecentraliseerde agentschappen, die het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld, 
moet de benaming “Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen)” worden 
vervangen door “Agentschap voor merken, 
tekeningen en modellen van de Europese 
Unie” (hierna “Agentschap”).

Or. es

Amendement 16
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om meer flexibiliteit mogelijk te 
maken en tegelijkertijd meer 
rechtszekerheid te brengen met betrekking 
tot de voorstellingswijze van merken, moet 
het vereiste van "vatbaarheid voor 
grafische voorstelling” uit de definitie van 
Europees merk worden geschrapt. Het 
moet mogelijk worden een teken voor te 
stellen in elke passende vorm en dus niet 
noodzakelijk met grafische middelen, op 

(9) Om meer flexibiliteit mogelijk te 
maken en tegelijkertijd meer 
rechtszekerheid te brengen met betrekking 
tot de voorstellingswijze van merken, moet 
het vereiste van "vatbaarheid voor 
grafische voorstelling” uit de definitie van 
Europees merk worden geschrapt. Het 
moet mogelijk worden een teken voor te 
stellen in elke passende vorm en dus niet 
noodzakelijk met grafische middelen, met 
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voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten 
en het publiek op basis van de voorstelling 
nauwkeurig en duidelijk kunnen bepalen 
wat juist het voorwerp van bescherming is.

de vereiste dat het mogelijk moet zijn het 
teken, als het in het register is 
ingeschreven en gepubliceerd, op 
zodanige wijze voor te stellen dat de 
bevoegde autoriteiten en het publiek op 
basis van de voorstelling nauwkeurig en 
duidelijk kunnen bepalen wat juist het 
voorwerp van bescherming is.

Or. es

Amendement 17
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Tegen de inschrijving van een 
merk kan oppositie worden ingesteld door 
iedere natuurlijke of rechtspersoon en 
groepering of instantie die fabrikanten, 
producenten, dienstverrichters, 
handelaren of consumenten 
vertegenwoordigt, en die bewijst dat het 
merk het publiek kan misleiden, 
bijvoorbeeld ten aanzien van soort, 
kwaliteit of plaats van herkomst van de 
waren of diensten.

Or. en

Amendement 18
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ter wille van de rechtszekerheid en ter 
verduidelijking moet worden bepaald dat 
niet alleen in geval van overeenstemming 

(15) Ter wille van de rechtszekerheid en ter 
verduidelijking moet worden bepaald dat 
niet alleen in geval van overeenstemming 
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maar ook ingeval een identiek teken voor 
identieke waren of diensten wordt gebruikt, 
bescherming aan een Europees merk moet 
worden verleend, alleen indien en voor 
zover de belangrijkste functie van het 
Europees merk, namelijk het waarborgen 
van de commerciële herkomst van de 
waren of diensten, wordt aangetast.

maar ook ingeval een identiek teken voor 
identieke waren of diensten wordt gebruikt, 
bescherming aan een Europees merk moet 
worden verleend, alleen indien en voor 
zover de belangrijkste functie van het 
Europees merk wordt aangetast.

Or. en

Amendement 19
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De belangrijkste functie van het 
Europees merk is het waarborgen van de 
herkomst van de waren aan de consument 
of eindgebruiker waardoor hij of zij 
zonder dat enige verwarring mogelijk is,
het onderscheid kan maken tussen dat 
product en producten die een andere 
herkomst hebben.

Or. en

Amendement 20
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Bij de beoordeling of de 
belangrijkste functie van het Europees 
merk wordt aangetast, moet deze bepaling 
worden geïnterpreteerd in het licht van 
artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
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artikel 10 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens teneinde het 
grondrecht op vrije meningsuiting te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 21
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De exclusieve rechten die door 
een Europees merk worden verleend, 
mogen er niet toe leiden dat de houder het 
gebruik kan verbieden van tekens of 
aanduidingen die voor een geldige reden 
worden gebruikt opdat consumenten 
vergelijkingen kunnen maken of 
meningen kunnen uiten of wanneer het 
merk niet commercieel wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 22
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om een doeltreffende en efficiënte 
methode voor geschillenbeslechting te 
verzekeren, te komen tot consistentie met 
de talenregeling van Verordening (EG) nr. 
207/2009, snelle afhandeling van 
beslissingen over een eenvoudig 
onderwerp alsmede doeltreffende en 
efficiënte organisatie van de kamers van 
beroep, en om de door het Agentschap aan 

(45) Om een doeltreffende en efficiënte 
methode voor geschillenbeslechting te 
verzekeren, te komen tot consistentie met 
de talenregeling van Verordening (EG) nr. 
207/2009, snelle afhandeling van 
beslissingen over een eenvoudig 
onderwerp alsmede doeltreffende en 
efficiënte organisatie van de kamers van 
beroep, en om de door het Agentschap aan 
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te rekenen taksen op een passend en
realistisch niveau vast te stellen met 
inachtneming van de in Verordening (EG) 
nr. 207/2009 neergelegde 
begrotingsbeginselen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de voor het Agentschap te 
gebruiken talen, de gevallen waarin 
beslissingen inzake oppositie en doorhaling 
door één lid moeten worden genomen, de 
regeling voor de organisatie van de kamers 
van beroep, de bedragen van de aan het 
Agentschap te betalen taksen en de regels 
voor de betaling ervan.

te rekenen taksen op een passend en 
realistisch niveau vast te stellen met 
inachtneming van de in Verordening (EG) 
nr. 207/2009 neergelegde 
begrotingsbeginselen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de toepassingsregels van het
taalregime in het Agentschap, de gevallen 
waarin beslissingen inzake oppositie en 
doorhaling door één lid moeten worden 
genomen, de regeling voor de organisatie 
van de kamers van beroep, de bedragen 
van de aan het Agentschap te betalen 
taksen en de regels voor de betaling ervan.

Or. es

Amendement 23
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het teken gelijk is aan het Europees 
merk en wordt gebruikt voor dezelfde 
waren of diensten als die waarvoor het 
Europees merk is ingeschreven, en 
wanneer dit gebruik een nadelige invloed 
heeft of kan hebben op de functie van het 
Europees merk inzake het waarborgen van 
de herkomst van de waren of diensten ten 
aanzien van de consumenten;

(a) het teken gelijk is aan het Europees 
merk en wordt gebruikt voor dezelfde 
waren of diensten als die waarvoor het 
Europees merk is ingeschreven, en 
wanneer dit gebruik een nadelige invloed 
heeft of kan hebben op de functie van het 
Europees merk inzake het waarborgen van 
de herkomst van de waren of diensten ten 
aanzien van de consumenten waardoor hij 
of zij zonder dat enige verwarring 
mogelijk is, het onderscheid kan maken 
tussen dat product en producten die een 
andere herkomst hebben;

Or. en
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Amendement 24
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
 Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een Europees merk 
heeft ook het recht de in lid 3, onder c), 
bedoelde invoer te verbieden wanneer 
alleen de verzender van de goederen 
commerciële doeleinden heeft.

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 9 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De houder van een Europees merk heeft 
ook het recht de in lid 3, onder c), bedoelde 
invoer te verbieden wanneer alleen de 
verzender van de goederen commerciële 
doeleinden heeft.

De houder van een Europees merk heeft 
ook het recht, met de bijstand van de 
nationale autoriteiten, de in lid 3, onder 
c), bedoelde invoer of het in lid 3, onder 
d), bedoelde aanbieden, wanneer de 
afzender, tussenpersoon of verlener van 
onlineverkoopdiensten met commercieel 
oogmerk handelt, te verbieden

Or. pt

Amendement 26
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
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 Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een Europees merk 
heeft eveneens het recht derden te 
verhinderen in het kader van commerciële 
activiteiten waren in het douanegebied 
van de Unie binnen te brengen zonder dat 
deze daar in de vrije handel worden 
gebracht, wanneer deze waren, met 
inbegrip van verpakking, uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat gelijk is aan het voor 
deze waren ingeschreven Europees merk 
of in zijn belangrijkste onderdelen niet 
van dat merk kan worden onderscheiden.

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een Europees merk heeft 
eveneens het recht derden te verhinderen in 
het kader van commerciële activiteiten
waren in het douanegebied van de Unie 
binnen te brengen zonder dat deze daar in 
de vrije handel worden gebracht, wanneer 
deze waren, met inbegrip van verpakking, 
uit derde landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat gelijk is 
aan het voor deze waren ingeschreven 
Europees merk of in zijn belangrijkste 
onderdelen niet van dat merk kan worden 
onderscheiden.

5. De houder van een Europees merk heeft 
eveneens het recht derden te verhinderen 
waren die dit Europees merk schenden, in 
het douanegebied van de Unie binnen te 
brengen, wanneer deze waren, met inbegrip 
van verpakking:

(a) uit derde landen afkomstig zijn en 
zonder toestemming een merk dragen dat 
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gelijk is aan het voor deze waren 
ingeschreven Europees merk of in zijn 
belangrijkste onderdelen niet van dat 
merk kan worden onderscheiden;
(b) bestemd zijn voor commerciële 
activiteiten zonder dat deze op dat 
grondgebied in de vrije handel worden 
gebracht.
Wanneer de in de eerste alinea vermelde 
producten het douanegebied van de Unie 
binnenkomen en erin circuleren 
krachtens het doorvoerregime en wanneer 
deze producten bestemd zijn voor een 
derde land waar het merk niet is 
geregistreerd, moet de invoerder bewijzen 
dat deze producten bestemd zijn voor 
consumenten van de markt van dat derde 
land.

Or. fr

Motivering

De circuits van namaakgoederen en smokkelwaar hebben de neiging de legitieme 
internationale handel te kopiëren. Aangezien het voor bepaalde illegale netwerken redelijk 
gemakkelijk is door de douane geviseerde documenten, in het bijzonder over de herkomst en 
de bestemming, te vervalsen, moet de IMCO-commissie eraan herinneren dat het beheer van 
de handelsstromen essentieel is om de interne markt, de rechten, gezondheid en veiligheid van 
de consumenten te beschermen.

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is alleen van toepassing
wanneer het gebruik door een derde in 
overeenstemming is met eerlijke gebruiken 
in nijverheid en handel.

Dit lid is alleen van toepassing wanneer het 
gebruik door een derde in 
overeenstemming is met eerlijke gebruiken 
in nijverheid en handel.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat de vereisten voor eerlijk gebruik van 
toepassing zijn op letters (a), (b) en (c) en niet alleen op letter (a).

Amendement 29
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een merk verleent de houder niet 
het recht een derde te verbieden om dit 
merk te gebruiken voor een geldige reden 
die verband houdt met:
(a) reclame of promotie waardoor 
consumenten de goederen of diensten 
kunnen vergelijken; of
(b) identificatie met, parodie, kritiek of 
commentaar op de houder van het merk 
of de goederen of diensten van de houder 
van het merk; of
(c) enig niet-commercieel gebruik van een 
merk.

Or. en

Amendement 30
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geen enkele bepaling in deze verordening 
beperkt het recht van alle personen, ook 
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rechtspersonen, om in het openbaar hun 
mening te uiten via eender welk middel of 
medium dat zij verkiezen, zolang zij de in 
artikel 9 vastgelegde rechten niet 
schenden.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot 
meningsuitingen met als doel politieke of 
sociale commentaar, onderwijs, 
wetenschappelijk onderzoek, 
journalistiek, artistieke uitdrukking, 
persoonlijke communicatie, kritiek of 
beoordeling, vergelijkingen van producten 
of diensten, karikatuur, parodie of 
pastiche.

Or. en

Amendement 31
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In artikel 13, lid 1, worden de 
woorden “in de Gemeenschap” vervangen 
door “in de Europese Economische 
Ruimte";

(15) In artikel 13, lid 1, worden de 
woorden “in de Gemeenschap” geschrapt;

Or. de

Motivering

In de huidige juridische situatie wordt erin voorzien dat de uitputting van merkrechten 
beperkt is tot de Europese Gemeenschap. Met dit amendement wordt een "internationale" 
uitputting beoogd ten voordele van de Europese consumenten als tegenmaatregel tegen een 
tweetrapsprijsbeleid, aangezien er op de interne markt nog steeds aanzienlijke beperkingen 
bestaan op dit vlak.

Amendement 32
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
 Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 15, lid 1, wordt de eerste alinea 
vervangen door:
Een Gemeenschapsmerk waarvan de 
houder vijf jaar na de inschrijving in een 
lidstaat of een deelgebied ervan geen 
normaal gebruik heeft gemaakt voor de 
waren of diensten waarvoor het 
ingeschreven is, of waarvan gedurende 
een ononderbroken tijdvak van vijf jaar 
geen normaal gebruik is gemaakt, is 
vatbaar voor de sancties van deze 
verordening, tenzij er geldige redenen zijn 
voor het niet gebruiken.

Or. en

Motivering

Er wordt voorgesteld de formulering "binnen de Gemeenschap" te vervangen door "in een 
lidstaat of een deelgebied ervan". Zolang het gebruik "normaal" is, moet het mogelijk zijn 
zich te verweren tegen de vordering voor vervallenverklaring op basis van niet-gebruik van 
een EU-merk als het gebruik werd beperkt tot één lidstaat of een deelgebied ervan.

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De datum van indiening van de aanvrage 
om een Europees merk is die waarop de 
aanvrager de documenten met de in artikel 
26, lid 1, bedoelde gegevens aan het 
Agentschap voorlegt, behoudens betaling 
van de indieningstaks waartoe uiterlijk op 

De datum van indiening van de aanvrage 
om een EU-merk is die waarop de 
aanvrager de documenten met de in artikel 
26, lid 1, bedoelde gegevens aan het 
Agentschap voorlegt, behoudens betaling 
van de indieningstaks binnen een maand 
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die datum opdracht moet zijn gegeven. nadat de bovenbedoelde documenten 
voorgelegd zijn.

Or. en

Motivering

De huidige "gratieperiode" van één maand moet behouden blijven zodat aanvragers hun 
aanvragen kunnen intrekken en opnieuw indienen zonder twee keer de indieningstaks te 
moeten betalen. Dit is vooral belangrijk voor kmo's, die waarschijnlijk vaker een onjuiste 
aanvraag indienen en erg zouden lijden als zij twee keer de taks moeten betalen.

Amendement 34
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 28 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Houders van vóór 22 juni 2012 
aangevraagde Europese merken die alleen
voor een volledige hoofdklasse van de 
classificatie van Nice zijn ingeschreven, 
kunnen verklaren dat zij op de datum van 
indiening het voornemen hadden 
bescherming aan te vragen voor meer 
waren of diensten dan die welke onder de 
letterlijke betekenis van de hoofdklasse 
vallen, op voorwaarde dat de aldus 
aangewezen waren of diensten voorkomen 
op de alfabetische lijst voor die klasse van 
de op de datum van indiening geldende 
versie van de classificatie van Nice.

Houders van vóór 22 juni 2012 
aangevraagde Europese merken die voor 
een volledige hoofdklasse van de 
classificatie van Nice zijn ingeschreven, 
kunnen verklaren dat zij op de datum van 
indiening het voornemen hadden 
bescherming aan te vragen voor meer 
waren of diensten dan die welke onder de 
letterlijke betekenis van de hoofdklasse 
vallen, op voorwaarde dat de aldus 
aangewezen waren of diensten voorkomen 
op de alfabetische lijst voor die klasse van 
de op de datum van indiening geldende 
versie van de classificatie van Nice.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om de hoofdklasse te wijzigen mag niet alleen van toepassing zijn op 
registraties die alleen voor een volledige hoofdklasse zijn ingeschreven, maar ook voor deze 
die een volledige hoofdklasse bevatten en bepaalde andere goederen/diensten.
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Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 28 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verklaring wordt binnen vier maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening bij het Agentschap ingediend 
en vermeldt op duidelijke, nauwkeurige en 
specifieke wijze de andere oorspronkelijk 
door de houder bedoelde waren en diensten 
dan die welke duidelijk onder de letterlijke 
betekenis van de benamingen van de 
hoofdklassen vallen. Het Agentschap 
neemt passende maatregelen om het 
register dienovereenkomstig te wijzigen. 
Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan 
de toepassing van artikel 15, artikel 42, lid 
2, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 57, 
lid 2.

De verklaring wordt binnen twaalf
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening bij het Agentschap ingediend 
en vermeldt op duidelijke, nauwkeurige en 
specifieke wijze de andere oorspronkelijk 
door de houder bedoelde waren en diensten 
dan die welke duidelijk onder de letterlijke 
betekenis van de benamingen van de 
hoofdklassen vallen. Het Agentschap 
neemt passende maatregelen om het 
register dienovereenkomstig te wijzigen.
Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan 
de toepassing van artikel 15, artikel 42, lid 
2, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 57, 
lid 2.

Or. en

Motivering

Een periode van vier maanden lijkt niet voldoende voor houders van een merk om de vereiste 
aanpassingen te doen, aangezien zij zullen moeten beslissen over de exacte nieuwe 
formulering van de goederen en diensten die worden aangewezen naast de hoofdklassen.
Vooral houders van grotere merkenportfolio's hebben meer tijd nodig.

Amendement 36
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 30
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een verzoek om voorrang wordt samen De aanvrager die zich wil beroepen op de
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met de aanvrage om een Europees merk 
ingediend en bevat de datum, het nummer 
en het land van de eerdere aanvrage.

voorrang van een eerdere aanvrage, moet 
een verklaring van voorrang en een 
afschrift van de eerdere aanvrage
indienen. Indien de eerdere aanvrage niet 
in een van de talen van het Agentschap is 
gesteld, moet de aanvrager een vertaling 
daarvan in een van die talen indienen.

Or. en

Motivering

Krachtens de uitvoeringsverordening van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk kan 
het recht op voorrang worden opgeëist ofwel in de aanvraag ofwel binnen twee maanden na 
de indiening van de aanvraag. Het recht van voorrang heeft ten gevolge dat de 
voorrangsdatum beschouwd wordt als de datum van indiening van de aanvrage voor de 
vaststelling van de rangorde van de rechten. Met dit amendement wordt beoogd de huidige 
formulering van artikel 30 en de gratieperiode van 2 maanden te behouden.

Amendement 37
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij zijn geen partij in de procedure voor 
het Agentschap.

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 39 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 41 – lid 5 (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Aan artikel 41 wordt het volgende 
lid 5 toegevoegd:
5. Tegen de inschrijving van een merk 
kan oppositie worden ingesteld door 
iedere natuurlijke of rechtspersoon en 
groepering of instantie die fabrikanten, 
producenten, dienstverrichters, 
handelaren of consumenten 
vertegenwoordigt, en die bewijst dat het 
merk het publiek kan misleiden, 
bijvoorbeeld ten aanzien van soort, 
kwaliteit of plaats van herkomst van de 
waren of diensten.

Or. en

Amendement 39
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 40 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 42 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Artikel 42, lid 4, wordt vervangen 
door:
Indien het Agentschap dat nuttig acht, 
verzoekt het partijen tot een minnelijke 
schikking te komen, bij voorkeur voor de 
formele start van een procedure 
betreffende oppositie. Hierbij verstrekt het 
Agentschap informatie over beschikbare 
bemiddelingsprocedures en 
gespecialiseerde bemiddelingsdiensten, 
ook diensten van door het Agentschap 
geaccrediteerde externe bemiddelaars.  
Wanneer de partijen tijdens de procedure 
betreffende oppositie beslissen tot een 
minnelijke schikking te komen, verstrekt 
het Agentschap beide partijen redelijke 
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verlengingen om het bemiddelingsproces 
af te ronden.

Or. en

Motivering

De huidige formulering van artikel 42, lid 4,: "Indien het Bureau dat nuttig acht, verzoekt het 
partijen tot een minnelijke schikking te komen." Door het BHIM verstrekte 
bemiddelingsdiensten zijn beperkt tot beroepsprocedures en alleen werknemers van het BHIM 
kunnen als bemiddelaars optreden. Tot nog toe werden slechts weinig bemiddelingen 
uitgevoerd. Om bemiddeling aantrekkelijker te maken, moeten partijen worden aangemoedigd 
deze mogelijkheid in een vroeg stadium te benutten. De partijen moeten ook externe 
bemiddelaars kunnen kiezen.

Amendement 40
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 50 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Artikel 57, lid 4, wordt als volgt 
vervangen:
Indien het Agentschap dat nuttig acht, 
verzoekt het partijen tot een minnelijke 
schikking te komen, bij voorkeur voor de 
formele start van een procedure 
betreffende nietigheid. Hierbij verstrekt 
het Agentschap informatie over 
beschikbare bemiddelingsprocedures en 
gespecialiseerde bemiddelingsdiensten, 
ook diensten van door het Agentschap 
geaccrediteerde externe bemiddelaars. 
Wanneer de partijen tijdens de procedure 
betreffende oppositie beslissen tot een 
minnelijke schikking te komen, verstrekt 
het Agentschap beide partijen redelijke 
verlengingen om het bemiddelingsproces 
af te ronden.

Or. en



AM\1004420NL.doc 19/26 PE519.751v01-00

NL

Motivering

De huidige formulering van artikel 57, lid 4,: "Indien het Bureau dat nuttig acht, verzoekt het 
partijen tot een minnelijke schikking te komen." Door het BHIM verstrekte 
bemiddelingsdiensten zijn beperkt tot beroepsprocedures en alleen werknemers van het BHIM 
kunnen als bemiddelaars optreden. Tot nog toe werden slechts weinig bemiddelingen 
uitgevoerd. Om bemiddeling aantrekkelijker te maken, moeten partijen worden aangemoedigd 
deze mogelijkheid in een vroeg stadium te benutten. De partijen moeten externe bemiddelaars 
kunnen kiezen.

Amendement 41
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 98
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 1 bis – artikel 123 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap bepaalt, ontwikkelt en 
coördineert projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de Unie 
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde 
gebieden. De projectomschrijving bevat de 
specifieke verplichtingen en taken van elke 
deelnemende dienst voor intellectuele 
eigendom van de lidstaten en van het 
Benelux-Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom.

2. Het Agentschap in samenwerking met 
de diensten van de lidstaten bepaalt, 
ontwikkelt en coördineert projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de Unie 
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde 
gebieden. De projectomschrijving bevat de 
specifieke verplichtingen en taken van elke 
deelnemende dienst voor intellectuele 
eigendom van de lidstaten en van het 
Benelux-Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom.

Or. pl

Amendement 42
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 2 – artikel 124 –lid 1 – letter k bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) Op basis van een ontwerp dat 
overeenkomstig artikel 128, lid 4, onder 
o), door de uitvoerend bestuurder is 
opgesteld, keurt de raad van bestuur de 
regels over bemiddeling en arbitrage goed 
alsmede de regels over de werking van het 
voor dit doel opgerichte centrum.

Or. pt

Amendement 43
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 3 – artikel 128 –lid 4 – letter o bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o bis) hij bereidt een bemiddelingsproject 
en regels over arbitrage voor alsmede 
regels over de werking van het voor dit 
doel opgerichte centrum en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de raad van 
bestuur;

Or. pt

Amendement 44
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 3 – artikel 129 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend bestuurder wordt na een 
open en transparante selectieprocedure 

2. De uitvoerend bestuurder wordt na een 
open en transparante selectieprocedure 
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door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór zijn aanstelling kan de 
door de raad van bestuur geselecteerde 
kandidaat worden uitgenodigd om voor een 
daartoe bevoegde commissie van het 
Europees Parlement een verklaring af te 
leggen en te antwoorden op vragen van 
leden van deze commissie. Voor het sluiten 
van de arbeidsovereenkomst met de 
uitvoerend bestuurder wordt het 
Agentschap vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de raad van bestuur.

door de raad van bestuur aangesteld.  Vóór 
zijn aanstelling kan de door de raad van 
bestuur geselecteerde kandidaat worden 
uitgenodigd om voor een daartoe bevoegde 
commissie van het Europees Parlement een 
verklaring af te leggen en te antwoorden op 
vragen van leden van deze commissie. 
Voor het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst met de uitvoerend 
bestuurder wordt het Agentschap 
vertegenwoordigd door de voorzitter van 
de raad van bestuur.

Or. pl

Amendement 45
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 3 – artikel 129 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerend bestuurder wordt na een 
open en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór zijn aanstelling kan de 
door de raad van bestuur geselecteerde 
kandidaat worden uitgenodigd om voor een 
daartoe bevoegde commissie van het 
Europees Parlement een verklaring af te 
leggen en te antwoorden op vragen van 
leden van deze commissie. Voor het sluiten 
van de arbeidsovereenkomst met de 
uitvoerend bestuurder wordt het 
Agentschap vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de raad van bestuur.

De uitvoerend bestuurder wordt na een 
open en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van ten minste drie kandidaten, 
voorgedragen door een selectiecomité 
bestaande uit twee vertegenwoordigers 
van de lidstaten en vertegenwoordigers 
van de Commissie en het Europees 
Parlement. Vóór zijn aanstelling kan de 
door de raad van bestuur geselecteerde 
kandidaat worden uitgenodigd om voor een 
daartoe bevoegde commissie van het 
Europees Parlement een verklaring af te 
leggen en te antwoorden op vragen van 
leden van deze commissie. Voor het sluiten 
van een arbeidsovereenkomst met de 
uitvoerend bestuurder wordt het 
Agentschap vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de raad van bestuur.
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Or. pt

Amendement 46
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 3 – artikel 129 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerend bestuurder kan uitsluitend 
uit zijn functie worden ontheven bij besluit 
van de raad van bestuur op voorstel van de 
Europese Commissie.

De uitvoerend bestuurder kan uitsluitend 
uit zijn functie worden ontheven bij besluit 
van de raad van bestuur.

Or. pl

Amendement 47
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 3 – artikel 129 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerend bestuurder kan uitsluitend
uit zijn functie worden ontheven bij besluit 
van de raad van bestuur op voorstel van de 
Europese Commissie.

De ontheffing van de uitvoerend 
bestuurder uit zijn functie heeft uitsluitend 
plaats bij besluit van de raad van bestuur
met een meerderheid van twee derden van 
zijn leden op voorstel van de Europese 
Commissie of het Europees Parlement.

Or. pt

Amendement 48
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
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Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 3 – artikel 129 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ambtstermijn van de uitvoerend 
bestuurder bedraagt vijf jaar. Aan het eind 
van deze termijn verricht de Commissie 
een beoordeling waarin rekening wordt 
gehouden met de evaluatie van de
prestaties van de uitvoerend bestuurder en 
de toekomstige taken en uitdagingen van 
het Agentschap.

De uitvoerend bestuurder oefent zijn 
functie uit gedurende vijf jaar. De
ambtstermijn van de uitvoerend bestuurder
kan eenmaal door de raad van bestuur 
worden verlengd met een termijn van vijf 
jaar, of tot zijn pensionering indien deze
leeftijd in de loop van de nieuwe 
ambtstermijn wordt bereikt.

Or. pt

Amendement 49
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Titel XII – afdeling 3 – artikel 129 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op voorstel van de Commissie, waarin 
rekening wordt gehouden met de 
beoordeling als bedoeld in lid 3, kan de 
raad van bestuur de ambtstermijn van de 
uitvoerend bestuurder eenmaal verlengen 
met ten hoogste vijf jaar.

Schrappen

Or. pt

Amendement 50
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 106 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 137 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Centrum voor bemiddeling en arbitrage 
over merken, tekeningen en modellen
1. Binnen het Agentschap wordt een 
Centrum voor arbitrage over merken, 
tekeningen en modellen (het Centrum) 
opgericht.
2. Faciliteiten worden ter beschikking 
gesteld van het Centrum voor bemiddeling 
en arbitrage van geschillen, waarbij twee 
of meer partijen betrokken zijn, in 
verband met merken, tekeningen en 
modellen, als bedoeld in deze verordening 
en Verordening (EG) nr. 6/2002, in 
gemeenschapsprojecten.
3. Op basis van een ontwerp dat 
overeenkomstig artikel 128, lid 4, onder 
o), door de uitvoerend bestuurder is 
opgesteld, keurt de raad van bestuur de 
regels over de werking van het Centrum 
goed.
4. Wanneer het geschil betrekking heeft 
op een oppositie, nietigheid of procedure 
tussen de twee partijen, kunnen de 
betrokken partijen op elk moment en in 
onderling overleg vragen dat de procedure 
wordt opgeschort zodat een bemiddelings-
of arbitrageproces kan worden begonnen.
5. Het Agentschap en de beroepskamers 
kunnen, indien zij dit gepast vinden, met 
de partijen de mogelijkheid bespreken van 
een overeenkomst die ook via bemiddeling 
en/of arbitrage en met gebruik van de 
faciliteiten van het Centrum kan worden 
bereikt.
6. Het Centrum stelt een lijst op van 
bemiddelaars en arbiters die de partijen 
kunnen bijstaan om hun geschil op te 
lossen.
7. De onderzoekers en de leden van de 
afdelingen van het instituut of van een 
kamer van beroep mogen niet deelnemen 
aan de bemiddeling of arbitrage over een 
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zaak waarin zij:
(a) eerder betrokken waren in de 
procedures die aan bemiddeling of 
arbitrage onderworpen worden;
(b) een persoonlijk belang hebben;
(c) eerder betrokken waren als 
vertegenwoordiger van een van de 
partijen;
8. Een persoon die betrokken was bij een 
oppositie, nietigheid of procedure die 
aanleiding gaf voor het bemiddelings- of 
arbitrageproces, mag niet worden 
opgeroepen om te getuigen als lid van een 
arbitrage- of bemiddelingspanel.
9. Een door middel van de faciliteiten van 
het Centrum bereikte overeenkomst, ook 
door bemiddeling, is uitvoerbaar ten 
aanzien van het Agentschap of in een 
lidstaat zonder afbreuk te doen aan de 
uitvoeringsprocedures in de wetgeving 
van de lidstaat waar deze wordt 
uitgevoerd.

Or. pt

Amendement 51
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 110
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 144 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
taksen moet zodanig worden vastgesteld 
dat met de daaruit voortvloeiende 
ontvangsten in beginsel het evenwicht in 
de begroting van het Agentschap kan 
worden gehandhaafd en de toename van 
grote overschotten wordt vermeden.
Onverminderd artikel 139, lid 4, herziet de 
Commissie de hoogte van de taksen in 
geval van herhaaldelijke grote 
overschotten. Ingeval deze herziening geen 

2. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
taksen moet zodanig worden vastgesteld 
dat met de daaruit voortvloeiende 
ontvangsten in beginsel het evenwicht in 
de begroting van het Agentschap kan 
worden gehandhaafd en de toename van 
grote overschotten wordt vermeden.
Onverminderd artikel 139, lid 4, kan de 
Commissie de hoogte van de taksen
verlagen in geval van herhaaldelijke grote 
overschotten. Elk aanzienlijk overschot 
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verdere vermindering of wijziging in het 
niveau van de taksen tot gevolg heeft 
waardoor de verdere aangroei van 
aanzienlijke overschotten wordt 
voorkomen, worden de overschotten die 
na de herziening zijn ontstaan, 
overgedragen aan de begroting van de
Unie.

dat ondanks dergelijke herziening werd 
opgebouwd, wordt gebruikt ter 
bevordering van de harmonisatie, 
convergentie en excellentie van de
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten in de Unie.

Or. en

Motivering

De Commissie mag de hoogte van de taksen slechts verlagen door middel van gedelegeerde 
handelingen omdat dit ten goede komt van de aanvragers. De Commissie mag niet verplicht 
zijn dit te doen in geval van aanzienlijke overschotten. Een verhoging van de taksen mag 
slechts mogelijk zijn via een herziening van de basiswettekst. Elk aanzienlijk overschot moet 
worden geïnvesteerd in het Europese intellectuele-eigendomssysteem, waar van het BHIM een 
belangrijk onderdeel vormt.


