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BEKNOPTE MOTIVERING

In de Europese Unie kan een merk worden ingeschreven hetzij op nationaal niveau, bij de 
bevoegde dienst voor industriële eigendom van een lidstaat – de wetgevingen van de lidstaten 
inzake merkenrecht zijn gedeeltelijk geharmoniseerd door Richtlijn 89/104/EEG van de Raad 
van 21 december 1988, gecodificeerd door Richtlijn 2008/95/EG – hetzij op EU-niveau, als 
gemeenschapsmerk – krachtens Verordening 40/90 van de Raad van 20 december 1993 over 
het gemeenschapsrecht, gecodificeerd door Verordening 207/2009.  Krachtens dezelfde 
verordening werd ook het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) 
opgericht en belast met de inschrijving en het beheer van gemeenschapsmerken. Deze 
merkenwetgeving heeft geen noemenswaardige wijzigingen ondergaan, terwijl het hele
ondernemingsklimaat intussen grondig is veranderd. 

Doel van het voorstel

Het gemeenschapsmerk is een Europees intellectuele-eigendomsrecht dat is ingesteld bij 
artikel 118, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 
Uit de effectbeoordeling door de Europese Commissie is gebleken dat bepaalde gedeelten van 
de verordening moeten worden gewijzigd om het stelsel van de gemeenschapsmerken te 
verbeteren en te stroomlijnen.

De algemene doelstelling van de herschikking die de Commissie op 27 maart 2013 heeft 
voorgesteld is:  

 de modernisering van het Europese merkenstelsel, 

 de beperking van de verschillen tussen de bepalingen van de bestaande kaders, en 

 de verbetering van de samenwerking tussen de merkenbureaus.  

Een en ander is erop gericht de ondernemingen van de EU de mogelijkheid te bieden hun 
concurrentiekracht te versterken: 

 door de toegankelijkheid van de stelsels van merkenbescherming te verbeteren 
(vermindering van de kosten, kortere termijnen en grotere zichtbaarheid), 

 door hun meer rechtszekerheid te garanderen, en 

 door ervoor te zorgen dat het EU-stelsel zal blijven bestaan naast de nationale stelsels. 

Wat de herziening van de verordening betreft, stelt de Commissie geen nieuw stelsel voor 
maar wil zij wel de bestaande bepalingen doelgericht moderniseren.  Het betreft met name:

 de aanpassing van de terminologie aan het Verdrag van Lissabon en aan de bepalingen 
van de gemeenschappelijke aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen,

 de rationalisering van de procedures voor aanvraag en inschrijving van de 
gemeenschapsmerken,

 bepaalde juridische verduidelijkingen,
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 de organisatie van de samenwerking tussen het BHIM en de nationale bureaus, en 

 de afstemming op artikel 290 VWEU over de gedelegeerde handelingen.

Internemarktaspecten

Het naast elkaar bestaan van een communautair merkenstelsel en een stelsel van nationale 
merken is noodzakelijk voor een goed functionerende interne markt. Een merk dient ertoe 
producten en diensten van een onderneming te onderscheiden, waardoor zij haar 
concurrentiepositie op de markt kan behouden door klanten aan te trekken en kan groeien. Het 
aantal aanvragen tot inschrijving van een gemeenschapsmerk bij het BHIM groei gestaag aan 
(ruim 107 900 in 2012).  Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een groeiende vraag van 
belanghebbenden naar meer gestroomlijnde en kwalitatief hoogwaardige stelsels voor de 
inschrijving van merken en daarvoor wordt meer samenhang, toegankelijkheid en 
technologische vernieuwing verwacht. 

Het nieuwe wetgevingspakket omvat ook enkele bepalingen betreffende de bevoegdheid van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming:  

 de verduidelijking dat de merkhouder het gebruik van zijn merk in vergelijkende 
reclame kan verbieden wanneer deze reclame niet aan de voorwaarden van artikel 4 
van Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en 
vergelijkende reclame voldoet.

 de verduidelijking dat de invoer van producten in de EU verboden kan worden zelfs 
indien het alleen de verzender van de waren is die commerciële doeleinden nastreeft, 
dit om het bestellen en verkopen van nagemaakte waren via het internet te 
ontmoedigen;

 de mogelijkheid voor de houders van rechten het binnenbrengen van waren in het 
douanegebied van de Unie door derden te verhinderen, wanneer deze waren zonder 
toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren 
ingeschreven merk en ongeacht of de waren al dan niet in de vrije handel worden 
gebracht.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur kan zich grosso modo vinden in het voorstel van de Europese Commissie, 
vooral wat de bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming aangaat. De ingediende amendementen op het ontwerpverslag 
hebben betrekking op: 

 het versterken van de rol van de nationale instanties in het stelsel van 
merkenbescherming en de strijd tegen namaak, 

 het schrappen van de mogelijkheid om een aanvraag om een gemeenschapsmerk 
alleen bij het Bureau in te dienen,

 de tekens voor het aanduiden van een Europees merk, 

 de termijnen voor de aanduiding en de classificatie van de producten en diensten,
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 de taken van het Bureau,

 de samenstelling van de Raad van bestuur, en

 de heffingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te versterken, moet de 
houder van een Europees merk derden 
kunnen verhinderen om waren in het 
douanegebied van de Unie binnen te 
brengen zonder dat deze in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren uit 
derde landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat in wezen 
gelijk is aan het voor deze waren 
ingeschreven Europees merk.

(18) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te versterken, moet de 
houder van een Europees merk met de hulp 
van de nationale autoriteiten derden 
kunnen verhinderen om waren in het 
douanegebied van de Unie binnen te 
brengen zonder dat deze in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren uit 
derde landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat in wezen 
gelijk is aan het voor deze waren 
ingeschreven Europees merk.

Or. xm

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van goederen die inbreuk 

(19) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van goederen die inbreuk 
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maken op de wetgeving, in het bijzonder 
wanneer deze goederen over het internet 
worden verkocht, moet de houder het recht 
hebben de invoer van dergelijke goederen 
in de Unie te verbieden wanneer het alleen 
de verzender van de waren is die 
commerciële doeleinden nastreeft.

maken op de wetgeving, in het bijzonder 
wanneer deze goederen over het internet 
worden verkocht, moet de houder het recht 
hebben de invoer van dergelijke goederen 
in de Unie met de hulp van de nationale 
autoriteiten te verbieden wanneer het 
alleen de verzender van de waren is die 
commerciële doeleinden nastreeft.

Or. xm

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Gelet op de geleidelijke vermindering 
en het zeer beperkte aantal aanvragen 
voor gemeenschapsmerken bij de centrale 
diensten voor intellectuele-
eigendomsrechten van de lidstaten 
(“diensten van de lidstaten”), moet het 
alleen maar in het Agentschap nog 
mogelijk zijn een aanvrage om 
inschrijving van een Europees merk in te 
dienen.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Aangezien het de bedoeling is de procedure voor particulieren en bedrijven te 
vereenvoudigen moeten alle mogelijkheden om een Europees merk in te schrijven behouden 
blijven; daarom ook moet het mogelijk blijven aanvragen in te dienen bij nationale diensten, 
die dan als tussenschakel tussen de aanvrager en het Bureau fungeren.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Punt 9 –
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vatbaar zijn voor een zodanige 
voorstelling dat de bevoegde autoriteiten 
en het publiek in staat zijn nauwkeurig te 
bepalen wat het precieze voorwerp is van 
de aan de houder verleende bescherming.”;

(b) kunnen worden weergegeven op een 
wijze die de bevoegde autoriteiten en het 
publiek in staat stelt het precieze voorwerp 
van de aan de houder ervan verleende 
bescherming duidelijk en nauwkeurig vast 
te stellen.

Or. xm

Motivering

Doel is ervoor te zorgen dat de elementen van het gemeenschapsmerk duidelijk en 
nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.  

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
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 om, met de hulp van de 
nationale autoriteiten, 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.
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Or. xm

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Punt 25 
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrage om een Europees merk wordt 
ingediend bij het Agentschap.

De aanvrage om een Europees merk wordt 
ingediend bij het Agentschap en bij de 
nationale dienst.

Or. xm

Motivering

Aangezien het de bedoeling is de procedure voor particulieren en bedrijven te 
vereenvoudigen moeten alle mogelijkheden om een Europees merk in te schrijven behouden 
blijven; daarom ook moet het mogelijk blijven aanvragen in te dienen bij nationale diensten, 
die dan als tussenschakel tussen de aanvrager en het Bureau fungeren.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
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 
die datum opdracht moet zijn gegeven.

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 of de nationale dienst
voorlegt, behoudens betaling van de 
indieningstaks waartoe uiterlijk op die 
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datum opdracht moet zijn gegeven.

Or. xm

Motivering

De datum van indiening van een aanvrage om een Europees merk is die waarop de aanvrager 
de documenten die de in artikel 26, lid 1, genoemde gegevens bevatten indient bij het Bureau 
of de nationale dienst voor intellectuele eigendom.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
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 bij de inschrijving 
van de wijzigingen of de hernieuwing 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. xm

Motivering

Voor inschrijving voor 22 juni 2012 moeten alle op dat moment geldende wettelijke 
voorschriften worden nageleefd. Om nieuwe en complexe procedures te voorkomen, moet 
deze procedure worden gevolgd bij elke wijziging van de inschrijving of bij een verzoek om 
vernieuwing van het merk.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Punt 98 
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 123 ter – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het beheer en de promotie van de 
beschermde oorsprongsbenamingen, de 
beschermde geografische aanduidingen 
en de stelsels van gegarandeerde 
traditionele specialiteiten, als vastgesteld 
door Verordening (EU) nr. 1151/2012;

Or. xm

Motivering

Op het moment dat de regels inzake intellectuele eigendom op Europees niveau al maar meer 
geharmoniseerd worden, is het volstrekt zinvol dat alle producten door dezelfde regels 
beschermd worden, wat zorgt voor juridische samenhang.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Punt 98 
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 123 ter – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) het beheer en de promotie van de 
beschermde geografische aanduidingen, 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
1234/2007 en Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad;

Or. xm

Motivering

Op het moment dat de regels inzake intellectuele eigendom op Europees niveau al maar meer 
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geharmoniseerd worden, is het volstrekt zinvol dat alle producten door dezelfde regels 
beschermd worden, wat zorgt voor juridische samenhang. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Punt 98 
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 123 ter – lid 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quater) het beheer en de bevordering 
van de andere Europese intellectuele-
eigendomsrechten, zoals vastgesteld in 
artikel 118 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. xm

Motivering

Op het moment dat de regels inzake intellectuele eigendom op Europees niveau al maar meer 
geharmoniseerd worden, is het volstrekt zinvol dat alle producten door dezelfde regels 
beschermd worden, wat zorgt voor juridische samenhang.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Punt 98 
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 123 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Agentschap kan partijen met 
vrijwillige bemiddelingsdiensten bijstand 
verlenen om te komen tot een minnelijke
regeling.

3. Het Agentschap kan met vrijwillige 
bemiddelingsdiensten online en offline
bijstand verlenen om de toegang tot 
alternatieve procedures voor het 
beslechten van geschillen te faciliteren en 
om minnelijke schikkingen in de hand te 
werken, met name door middel van 
Richtlijn 2008/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2008 
betreffende bepaalde aspecten van 
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bemiddeling/mediation in burgerlijke en 
handelszaken1.

_____________

1 PB L 136 van 24.5.2008, blz. 3.

Or. xm

Motivering

Bemiddeling is in deze context van groot belang om de kosten van rechtszaken te beperken en 
om te waarborgen dat geschillen sneller worden bijgelegd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Punt 99 
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 125 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke lidstaat en 
twee vertegenwoordigers van de 
Commissie, alsmede hun plaatsvervangers.

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke lidstaat, één 
vertegenwoordiger van de Commissie, en 
één vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement, alsmede hun plaatsvervangers.

Or. xm

Motivering

De raad van bestuur moet paritair samengesteld zijn, met één vertegenwoordiger per lidstaat, 
één vertegenwoordiger van de Commissie en één vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement, als garantie voor het institutionele evenwicht en om het EP effectief te betrekken 
bij het toezicht op het beheer van het Bureau.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
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 
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.

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, stelt de 
Commissie de hoogte van de taksen in 
geval van herhaaldelijke grote overschotten
naar beneden bij. In voorkomend geval 
worden grote overschotten die ondanks
deze herziening ontstaan gebruikt voor de 
bevordering en de verbetering van het 
Europese merkenstelsel.

Or. xm

Motivering

Overschotten die voortkomen uit de taksen die bij inschrijving van een merk of bij de 
vernieuwing ervan door de aanvragers worden afgedragen moeten worden gebruikt voor het 
verbeteren van het merkenstelsel van de Europese Unie.


