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използването на делегирани актове в рамките на разглеждането на 
марката на Общността (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 –
2013/0088(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси реши да даде становище по собствена инициатива 
относно разпоредбите в горепосоченото предложение, с които се делегират 
законодателни правомощия на Комисията в съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Предложението съдържа забележителния брой от 63 различни случаи, в които се 
предлага делегиране на законодателни правомощия на Комисията 
(вж. приложението).

I – Контекст

Горепосоченото предложение за регламент е част от пакета за европейска марка, 
който бе представен от Комисията на 27 март 2013 г. и се състои от предложение за 
преработване на Директивата за марките1 и предложение за акт за изпълнение за 

                                               
1 Директива 2008/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно 
сближаването на законодателствата на държавите членки относно марките (OВ L 299, 8.11.2008 г., стp. 
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изменение на два регламентана Комисията2 с цел адаптиране на структурата на 
таксите на системата на марката на Общността.

Според Комисията общата цел на настоящото предложение е да се насърчат 
иновациите и икономическият растеж, като се направят системите за регистрация на 
марките на цялата територия на ЕС по-леснодостъпни и ефикасни за предприятията, 
което означава по-ниски разходи, намалена сложност, увеличена бързина, по-голяма 
предсказуемост и правна сигурност. Комисията обаче не предлага нова система, а 
модернизиране на съществуващите разпоредби, като основната цел е адаптиране на 
терминологията в съответствие с Договора от Лисабон и разпоредбите на Общия 
подход на 19 юли 2012 г. по отношение на децентрализираните агенции3, 
рационализиране на процедурите за кандидатстване и регистриране на европейски 
търговска марка, увеличаване на правната сигурност чрез изясняване на разпоредбите 
и премахване на неяснотите, включване на съдебната практика на Съда на ЕС, 
установяване на подходяща рамка за сътрудничество между Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)и националните служби с цел насърчаване 
на сближаването на практиките и разработване на общи инструменти и привеждане 
на рамката в съответствие с член 290 от ДФЕС.

II – Предложеният проект на акт за изпълнение относно системата на таксите

Горепосоченото предложение за акт за изпълнение относно системата на таксите се 
основава на членове 144, 162 и член 163, параграф 2 от Регламента относно марката, 
който е в сила понастоящем, във връзка с член 13 от Регламента относно актовете за 
изпълнение4. Съгласно тези разпоредби Регламентът относно таксите определя 
размера на таксите и начина, по който таксите следва да бъдат заплащани, и 
гарантира балансиран бюджет на OHIM. Освен това те следва да бъдат приети и 
изменени, като се използва процедурата по член 5 от Регламента относно актовете за 
изпълнение.

Комисията обаче предлага същевременно изменение на Регламента относно марка, 
така че да се предвиди разпоредба за бъдещите изменения на системата на таксите 
чрез делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

В съображение 2 от проекта на акта за изпълнение се заявява освен това, че е 
                                                                                                                                               
25).
2 Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 
40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 15.12.1995, стр. 1) и Регламент (ЕО) № 
2869/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. относно таксите, събирани от Службата за хармонизация 
във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 303, 15.12.1995, стр. 33). Има и трети регламент за 
прилагане съгласно настоящия Регламент за търговските марки, а именно Регламент (ЕО) № 216/96 на 
Комисията от 5 февруари 1996 г. за установяване на процедурни правила за организацията на 
дейността на апелативните състави към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и 
дизайн) (ОВ L 28, 6.2.1996, стр. 11), който обаче не е изменен.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 
55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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„целесъобразно структурата на таксите да се направи по-гъвкава, като се адаптира“, 
за което може да се твърди, че надхвърля изпълнението и че е по-скоро въпрос на 
политически избор и засяга съществените елементи на пакета за търговската марка.

След възражение срещу този подход, както от страна на Парламента на заседания в 
сянка, така и от държавите членки по време на заседанията на работните групи на 
Съвета, Комисията обяви в писмо до Парламента на 18 юли 2013 г., че няма да 
продължи работата по проекта на акта за изпълнение в съответната комисия и че 
възнамерява да „свика следващото заседание на Комитета най-рано в края на 
годината.“ Когато беше представен проектът на акт за изпълнение, целта на 
Комисията беше да го приеме преди края на годината и изглежда Комисията 
поддържа позицията, че с него може правно да се адаптира структурата на таксите 
чрез акт за изпълнение.

Освен това следва да бъде отбелязано, че съгласно точка 38 от цитирания по-горе общ 
подход относно децентрализираните агенции таксите следва да се определят на 
реалистично равнище за самофинансиращите се агенции (като OHIM) с цел да се 
избегне натрупването на значителни излишъци.

Съгласно член 291 от ДФЕС, когато са необходими еднакви условия за изпълнение на 
правно обвързващите актове на Съюза, тези актове предоставят изпълнителни 
правомощия на Комисията. Общият подход обаче представлява съвместно изявление 
на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия и следователно не е 
правно обвързващ акт на Съюза.

ІII - Контекст на делегираните актове и актовете за изпълнение

Моля, вижте раздел II от становището на Комисията по правни въпроси от 27 април 
2012 г. до комисията по земеделие относно регламента за изменение на Регламент 
(ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични 
продукти и работния документ, изготвен в контекста на последващите действия по 
отношение на делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на 
държавите членки върху упражняваните от Комисията изпълнителните правомощия 
(докладчик: Йожеф Сайер), които представят обстойна информация както за 
делегираните актове, така и за актовете за изпълнение.

IV – Позиция на Парламента относно делегирането на законодателни 
правомощия

Разграничаването между делегирани актове и актове за изпълнение е предмет на 
известни противоречия при редица законодателни процедури след влизането в сила 
на Договора от Лисабон. Съветът настоява за използването на актове за изпълнение, 
за да може чрез експертите от държавите членки, заседаващи в съответните комисии, 
предвидени в Регламента относно актовете за изпълнение, да се повлияе по-добре на 
подготвителната фаза на тези актове. При изготвянето на делегирани актове 
националните експерти нямат официална роля. Освен това ролята, влиянието и 
прерогативите на Парламента са далеч по-големи, когато става въпрос за делегирани 
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актове, като възможността за оспорване на предложен делегиран акт и за оттегляне на 
делегирането са най-силните инструменти, с които той разполага. Когато става 
въпрос за актове за изпълнение, правомощията на Парламента са ограничени до 
правото на контрол, а Комисията може да приеме предложен акт за изпълнение 
независимо от възраженията на Парламента.

Изборът на правилния инструмент има значителни последици не само за 
възможността на Парламента да упражни правото си на контрол или проверка, но 
също така и за валидността на самия правен акт. В писмо до председателя на 
Парламента председателят на Комисията подчерта, че разграничаването между 
актовете за изпълнение и делегираните актове не е въпрос на политически избор и че 
отправната точка на всички анализи следователно трябва да бъдат правните критерии, 
установени в членове 290 и 291 от ДФЕС5. Поради това Комисията потърси 
разяснение от Съда на Европейския съюз по въпроса за разграничаването в случай, в 
който тя е на мнение, че е бил избран погрешният вид акт6.

За да се установи хоризонтална политическа позиция по въпроса за издаване на 
делегирани актове с цел защита на прерогативите на Парламента и за да се избегне 
по-нататъшен риск от правни възражения и риск от отмяна на законодателни актове с 
неправилен избор на делегирани актове или актове за изпълнение, Председателският 
съвет одобри през 2012 г. следния подход с четири стъпки с оглед да се гарантира, че 
Парламентът е в състояние да упражнява изцяло правомощията, предоставени му по 
силата на Договора от Лисабон7:

1. избор на правилния инструмент;
2. засилване на ролята на държавите членки в подготвителната фаза на 

делегираните актове;
3. включване в основния акт („съвместно вземане на решения“);
4. приемане на позицията на Европейския парламент без съгласие на първо 

четене.

Като последна стъпка, когато делегирани актове не могат да бъдат включени в дадено 
досие, въпреки че е било установено, че те следва да бъдат включени, този подход 
призовава за отказ да се представи самото досие на пленарно заседание, като в този 
случай са необходими по-нататъшни хоризонтални преговори със Съвета.

V – Анализ

                                               
5 Писмо от 3 февруари 2012 г. от председателя Барозу до председателя Шулц.
6 На 19 септември Комисията сезира Съда на ЕС с искане за отмяна на член в Регламента за биоцидите, 
който предвижда приемането на мерки чрез актове за изпълнение, а не чрез делегирани актове. 
Комисията твърди, че тъй като въпросният член има за цел да допълни определени несъществени 
елементи от законодателния акт, и с оглед на естеството на делегацията и целта на акта, който трябва 
да се приеме в рамките на тези правомощия, подобен акт следва да се приеме в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 290 от ДФЕС, а не с процедурите, предвидени в член 291 от ДФЕС. 
Дело C-427/12, Европейска комисия/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз.
7 Политически насоки относно хоризонтален подход в рамките на Парламента по въпросите на 
третирането на делегираните актове (писмо от 19 април 2012 г. от председателя на Съвета на 
председателите на комисии до председателя на Европейския парламент).
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При липса на съдебна практика на Съда на ЕС по въпроса за разграничаването между 
делегирани актове и актове за изпълнение отправна точка за всеки анализ трябва да 
бъде текстът на самия Договор. В член 290 от ДФЕС се предвижда, че може да се 
делегират правомощия за приемане на „незаконодателни актове от общ характер, 
които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния 
акт“ (подчертаването е добавено).

За да се провери дали тези критерии са изпълнени, е необходимо да се разгледа 
характерът на правомощието във всеки конкретен случай. Моля, вижте 
приложението.

Първо, що се отнася до структурата на таксите на системата на марките, е 
необходимо да се вземе предвид фактът, че действителните равнища на таксите не са 
изменяни съществено през последните близо 20 години и че всички корекции в 
основния акт с използване процедура на съвместно вземане на решения вероятно ще 
се извършват на равни периоди от време, като по този начин няма да се изисква 
гъвкавост чрез използването на делегиран акт по член 290 от ДФЕС за установяване 
на размера на таксите. Прерогатив на законодателя е да делегира или не
законодателни правомощия. В този случай промяната в структурата на таксите не е 
просто въпрос на правила за прилагане на законодателни актове, а въпрос на 
политически избор, който е основен елемент от пакета за търговските марки. Такъв 
политически избор следва да бъде включен в основния акт и не може да бъде предмет 
на делегирани актове или актове за изпълнение.

Възгледът, че системата на таксите следва да бъде включена в разпоредбите на 
основния акт се подсилва от факта, че движещата сила зад аспекта на таксите на 
предложения пакет за търговските марки бе горепосочения общ подход, който не е 
правно обвързващ акт на Съюза. Следователно може да се постави под въпрос дали –
когато става въпрос за таксите, Комисията би могла изобщо да претендира да има 
изпълнителни правомощия в съответствие с член 291 от ДФЕС.

Второ, по отношение на разпоредбите на регламента за изменение, на първо място 
следва да се отбележи, че Комисията предлага само разпоредби относно делегирани 
актове и не предлага разпоредби относно актове за изпълнение. Освен това следва да 
се отбележи, че Комисията е включила следните разпоредби в предложението за 
основния акт, които досега бяха включени в Регламент (ЕО) № 2868/95 за прилагане 
на регламента относно марката а Общността: член 19, параграф 2, член 20, параграф 
4, член 22, параграф 6, членове 75, 79а, 79в, 79г и член 87, параграф 3.

Един от основните проблеми при подхода на Комисията е, че в предложението 
съществуват редица разпоредби относно делегирани актове, които са лишени от 
каквато и да било основа в основния акт, допускаща допълване или изменение, и 
чиято единствена цел изглежда е осигуряването на инструмент, който да позволява на 
Комисията да изготвя съвършено нови разпоредби. В много случаи тези разпоредби 
биха могли да бъдат допълнително конкретизирани още в основния акт. В много 
случаи дадена разпоредба в основния акт съдържа препратка към „условията, 
установени съгласно член [относно делегиране на правомощие]“, който от своя страна 
прави позоваване на „условията, посочени в член [разпоредба в основния акт]“. В 
такива случаи, за да бъде приложим член 290 от ДФЕС, е необходимо допълнително 
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да бъдат конкретизирани условията, така че да се поправи съдържащата се във 
взаимното позоваване липса на основно задължение или разпоредба, която да бъде 
допълвана или изменяна.

Този проблем може да бъде установен в следните разпоредби: Член 35а, буква г), 
член 45a, букви а) и в), член 74а, член 74k, точки член 93а, букви е), и), й), к), м) и п), 
член 114а, и член 161а, букви а), в) и е).

Ако не се направи допълнително конкретизиране в основния акт в такива случаи, една 
от възможните алтернативи би била да се предоставят изпълнителни правомощия на 
Комисията, които биха могли да доведат до загубата на влияние на Парламента.

Друга предложена спорна форма на делегиране може да бъде открита в член 65а от 
основния акт, който предвижда възможност за приемането на делегирани актове, 
определящи съдържанието на съобщения за обжалване и съдържанието и формата на 
решенията на Апелативния състав. Не е ясно какво точно означава думата 
„съдържание“ в този случай. Необходимо е това да бъде изяснено в основния акт или 
следва да намери алтернатива, за да не се наближават ненужно границите на 
несъществените елементи.

Някои разпоредби, които предвиждат делегирани актове, се отнасят проблеми, които 
не се разглеждат в члена в основния акт, на които се позовават. Така например, член 
65а предвижда възможност за приемането на делегирани актове за „определянето на 
възстановяването на таксите за обжалване, посочени в член 60“, докато този член не 
се отнася за възстановяване. Подобни несъответствия между разпоредби могат да 
бъдат открити в член 161, букви з), й) и к).

Характерен аспект на предложението, който представлява проблем, когато става 
въпрос за делегирането на законодателни правомощия, са разпоредбите относно 
правомощията на изпълнителния директор, които често са в противоречие с 
разпоредбите относно делегирани актове, например в членове 30, 79, 88 и 128.

И накрая, съществуват няколко неточни позовавания в разпоредби, които предвиждат 
делегирани актове, например в член 144а, буква б) и член 161, буква в).

VI – Заключение и препоръка

В светлината на гореизложените съображения комисията по правни въпроси е на 
мнение, че системата за определяне на таксите не следва да бъде предмет на акт за 
изпълнение въз основа на сега действащия Регламент за марката на Общността, във 
връзка с преходните разпоредби в регламента за актовете за изпълнение, както бе 
предложено първоначално от Комисията, а следва да се регулира от разпоредбите на 
самия основен акт и всички изменения към него следва да се приемат по 
обикновената законодателна процедура.

В някои случаи може да се използват делегирани актове, за да се определят или 
установяват критерии и процедури, но само ако разпоредбите в основния акт са 
допълнително конкретизирани. Друга възможност е от Комисията да се изисква да 



AL\1006698BG.doc 7/47 PE521.700v01-00

BG

изготви доклад в определен срок, който да представи на съзаконодателите, с 
евентуални придружаващи предложения за изменение на законодателни актове.

С оглед на политическите насоки, одобрени от Председателския съвет, комисията по 
правни въпроси следва съответно да вземе под внимание тези препоръки при 
приемането на окончателния доклад. Ако Съветът приеме позиция в противоречие с 
тези препоръки и се обяви в полза на делегирани актове или актове за изпълнение, 
когато критериите за това не са изпълнени, комисията следва да информира Съвета, 
че досието няма да бъде внесено в пленарна зала в този вид, и ако Съветът все още 
продължава да настоява, комисията следва да препоръча приемането на позиция на 
Парламента без съгласие на първо четене.

Комисията по правни въпроси прие с единодушие настоящото становище на своето 
заседание на 14 октомври 2013 г8.

С уважение,

Клаус-Хайнер Лене

                                               
8 Присъстваха следните лица: Себастиан Валентин Боду (зам.-председател), Фрнасоаз Кастекс (зам.-
председател), Мариел Гало, Юта Хауг (съгласно член 187, параграф 2), Клаус-Хайнер Лене 
(председател), Ева Лихтенбергер, Алайош Месарош, Андрей Пленкович (съгласно член 193, параграф 
3), Бернхард Рапкай, Франческо Енрико Сперони, Димитър Стоянов, Ребека Тейлър, Александра Тайн, 
Сесилия Викстрьом, Тадеуш Звефка.
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Приложение — разпоредби относно делегирани актове

Член Текст Цели, съдържание и 
приложно поле

Препоръка

Съображение 
24

С Регламент (ЕО) № 207/2009 на Комисията се 
предоставят правомощия за приемане на правила за 
прилагане на посочения регламент. Вследствие на 
влизането в сила на Договора от Лисабон е 
необходимо правомощията, предоставени на 
Комисията с Регламент (ЕО) № 207/2009, да се 
приведат в съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Прерогатив на законодателя е 
да определя дали да се 
делегират законодателни 
правомощия или да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия на Комисията. 
Поради това заключението, че 
правомощията, предоставени 
на Комисията съгласно сега 
действащия Регламент за 
марката на Общността, трябва 
да бъдат приведени в 
съответствие с член 290 от 
ДФЕС, е погрешно. Тези 
правомощия биха могли също 
така да приемат формата на 
разпоредби относно актове за 
изпълнение съгласно член 290 
или да бъдат запазени в 
основния акт.

Това съображение би 
могло да се преработи, 
така че да се вземе 
предвид и фактът, че 
законодателят има 
правото да не делегира 
законодателни 
правомощия или да 
предостави 
изпълнителни 
правомощия.

Съображение 
25

От особена важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно равнище. 

Това съответства на части от 
стандартното съображение в 
общото споразумение.

Следва да се запази, 
тъй като съответства 
на правилния модел.
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При подготовката и изготвянето на делегираните 
актове Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Съображение 
26

С цел да се гарантира ефикасната регистрация на 
правни актове, които се отнасят до европейската 
марка като обект на право на собственост, и с цел 
осигуряване на пълна прозрачност на регистъра на 
европейските марки, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от Договора във 
връзка с определянето на някои задължения на 
заявителя по отношение на специфични марки, 
подробностите относно процедурите за вписване на 
прехвърлянето на европейски марки, създаването и 
прехвърлянето на вещни права, принудителното 
изпълнение, участието в производство по 
несъстоятелност и предоставянето или 
прехвърлянето на лицензия в регистъра и отмяната 
или промяната на съответните вписвания.

Това съображение е свързано с 
член 24а.

Вж. коментарите към 
член 24а.

Съображение 
29

С цел да се осигури ефективен и ефикасен режим за 
подаване на заявки за европейски марки, 
включително искания за признаване на приоритет 
или предходност, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощие за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 290 от Договора във 

Това съображение е свързано с 
член 35а.

Вж. коментарите към 
член 35а.
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връзка с определянето на средствата и условията за 
подаване на заявка за европейска марка, 
подробностите относно формалните условия за 
заявката за европейска марка, съдържанието на 
заявката, вида на таксата за подаване на заявка, 
както и подробности относно процедурите за 
установяване на реципрочност, исканията за 
установяване на приоритет на по-ранна заявка, 
изложбен приоритет и предходност на национална 
марка.

Съображение 
31

С цел да се гарантира ефективно, ефикасно и 
навременно разглеждане и регистриране на
заявките за европейски марки от Агенцията, като се 
използват процедури, които са прозрачни, щателни, 
справедливи и безпристрастни, на Комисията 
следва да бъде делегирано правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 290 от 
Договора във връзка с определянето на 
подробностите относно процедурите, свързани с 
проверката за съответствие с изискванията за датата 
на подаване и с формалните условия на заявката, 
процедурите за проверка на плащането на таксите 
за съответния клас и проверка на абсолютните 
основания за отказ, подробностите относно 
публикуването на заявката, процедурите за 
коригиране на грешки и неточности в публикациите 
на заявките, подробностите относно процедурите, 
свързани с бележки на трети лица, подробностите 

Това съображение е свързано с 
член 45а.

Вж. коментарите към 
член 45а.
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относно процедурата по възражение, 
подробностите относно процедурите за подаване и 
разглеждане на възражения и процедурите за 
изменение и разделяне на заявката, данните, които 
следва да се впишат в регистъра при регистриране 
на европейската марка, условията за публикуване 
на регистрацията и съдържанието и условията за 
издаване на удостоверение за регистрация.

Съображение 
32

С цел да се даде възможност европейските марки да 
се подновяват по ефективен и ефикасен начин и 
безопасно да се прилагат разпоредбите относно 
изменението и разделянето на европейска марка на 
практика, без да се застрашава правната сигурност, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора във връзка с 
уточняването на условията за подновяване на 
европейска марка и процедурите за промяна и 
разделяне на европейска марка.

Това съображение е свързано с 
член 49а.

Вж. коментарите към 
член 49а.

Съображение 
33

С цел да се позволи на притежателя на европейска 
марка лесно да направи отказ от европейска марка, 
като в същото време се зачитат правата на трети 
лица, вписани в регистъра във връзка с тази марка, 
и да се гарантира, че всяка европейска марка може 
да бъде отменена или обявена за недействителна по 
ефективен и ефикасен начин чрез по-прозрачни, 
щателни, честни и справедливи процедури и да се 

Това съображение е свързано с 
член 57а.

Вж. коментарите към 
член 57а.
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вземат предвид принципите, установени в 
настоящия регламент, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от Договора във 
връзка с уточняването на процедурата за отказ от 
европейска марка, както и на процедурите за 
отмяна и обявяване на недействителност.

Съображение 
34

С цел да се даде възможност за ефективно, 
ефикасно и пълно преразглеждане на решенията на 
Агенцията от апелативните състави в рамките на 
прозрачна, щателна, честна и справедлива 
процедура, която отчита принципите, установени в 
Регламент (ЕО) № 207/2009, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 290 от 
Договора във връзка с определянето на 
подробностите относно съдържанието на жалбите, 
процедурата за подаване и разглеждане на жалби, 
съдържанието и формата на решенията на 
апелативните състави и възстановяването на 
таксите за обжалване.

Това съображение съответства 
на член 65а.

Не е ясно какво точно включва 
„подробностите относно 
съдържанието“ на жалбата.

Вж. коментарите към 
член 65а.

Съображение 
36

С цел да се даде възможност за ефективно и 
ефикасно използване на европейските колективни и 
сертификатни марки на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от Договора във 
връзка с определянето на периодите за представяне 

Това съображение съответства 
на членове 74а и 74к.

Вж. коментарите към 
членове 74а и 74к.
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на правилата за използване на тези марки, и 
тяхното съдържание.

Съображение 
38

С цел да се гарантира плавно, ефективно и 
ефикасно функциониране на европейската система 
на марките на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора във връзка с 
определянето на изискванията за формата на 
решенията, подробностите относно устното 
производство и начините за събиране на 
доказателства, условията за нотификация, 
процедурата за констатиране на загуба на права, 
средствата за комуникация и формулярите, които да 
се използват от страните в производството, 
правилата, които регламентират изчислението и 
продължителността на сроковете, процедурите за 
отмяна на решение или за заличаване на вписване в 
регистъра и за коригиране на очевидни грешки в 
решенията и неточности, които са по вина на 
Агенцията, начините за спиране на производството 
и процедурите за разпределяне и определяне на 
разноските, данните, които следва да се вписват в 
регистъра, данните относно проверките и 
съхраняването на преписките, условията на 
публикуване в Бюлетина на европейските марки и в 
Официалния вестник на Агенцията, условията 
относно административното сътрудничество между 
Агенцията и органите на държавите членки и 

Това съображение съответства 
на член 93а.

Вж. коментарите към 
член 93а.
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подробностите относно представителството пред 
Агенцията.

Съображение 
44

С цел да се даде възможност за ефективно и 
ефикасно преобразуване на заявка или регистрация 
на европейска марка в заявка за национална марка, 
като същевременно се гарантира задълбочено 
проучване на съответните изисквания, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора във връзка с 
уточняването на формалните условия, на които 
трябва да отговаря искането за преобразуване, и 
подробностите за неговото разглеждане и 
публикуване.

Това съображение съответства 
на член 114а.

Вж. коментарите към 
член 114а.

Съображение 
45

С цел да се гарантира ефективен и ефикасен метод 
за решаване на спорове, да се гарантира 
съответствието с езиковия режим, предвиден в 
Регламент (ЕО) № 207/2009, бързото постановяване 
на решения по прости казуси, както и ефективната 
и ефикасна организация на апелативните състави, 
както и за да се гарантира подходящо и 
реалистично равнище на таксите, които следва да се 
събират от Агенцията, при спазване на бюджетните 
принципи, определени в Регламент (ЕО) 
№ 207/2009, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от Договора във 

Това съображение съответства 
на член 144а.

Вж. коментарите към 
член 144а.
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връзка с определянето на подробностите относно 
езиците, които следва да се използват пред 
Агенцията, случаите, в които решенията във връзка 
с възражения и искания за заличаване следва да се 
вземат от един-единствен член, подробностите 
относно организацията на апелативните състави, 
размерът на таксите, дължими на Агенцията, и 
подробностите, свързани с тяхното плащане.

Съображение 
46

С цел да се гарантира ефективна и ефикасна 
регистрация на международните марки в пълно 
съответствие с разпоредбите на Протокола относно 
Мадридската спогодба за международна 
регистрация на марките, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 290 от 
Договора във връзка с определянето на 
подробностите относно процедурите за 
международна регистрация на марките.

Това съображение съответства 
на член 161а.

Вж. коментарите към 
член 161а.

Член 24а На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) задължението на заявителя да представи превод 
или транскрипция на езика на заявката, посочено в 
член 7, параграф 2, буква б);

Посоченото задължение се 
въвежда с акта за изменение. 
Формулировката 
„определянето на 
задължението“ е много обща и 
създава възможност за 
промяна на задължението, 
предвидено в член 7, параграф 
2, буква б), което вече е ясно.

Да се заличи, не е 
целесъобразно да се 
делегира. Вече е 
достатъчно 
конкретизирано в 
основния акт.
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б) процедурата за вписване в регистъра на 
прехвърлянето, посочена в член 17, параграф 5;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 26.

Делегираните актове 
са приемливи.

в) процедурата за вписване в регистъра на 
създаването или прехвърлянето на вещни права, 
посочена в член 19, параграф 2;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член в изменения акт, който 
ще бъде допълнен единствено 
с добавянето на 
„прехвърляне“, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 26.

Делегираните актове 
са приемливи.

г) процедурата за вписване в регистъра на мярката 
за принудително изпълнение, посочена в член 20, 
параграф 3;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 26.

Делегираните актове 
са приемливи.

д) процедурата за вписване в регистъра на Това е свързано с допълването Делегираните актове 
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участието в производство по несъстоятелност, 
посочена в член 21, параграф 3;

на несъществени елементи на 
член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 26.

са приемливи.

е) процедурата за вписване в регистъра на 
предоставянето или прехвърлянето на лицензия, 
посочена в член 22, параграф 5;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на
член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 26.

Делегираните актове 
са приемливи.

ж) процедурата за отмяна или промяна на 
вписването в регистъра на вещно право, мярка за 
принудително изпълнение или лицензия, посочени 
съответно в член 19, параграф 3, член 20, параграф 
4 и член 22, параграф 6.“;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
членове в изменения акт, 
които ще бъдат съответно 
изменени, така че да се отчетат 
исканията на една от страните, 
а целта, съдържанието и 
приложното поле са 
достатъчно декларирани, като 
се отчита също така 
съображение 26.

Делегираните актове 
са приемливи.

Член 35а На Комисията се предоставя правомощието да Това е свързано с допълването Делегираните актове 
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приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) средствата и условията за подаване на заявка за 
европейска марка пред Агенцията в съответствие с 
член 25;

на несъществени елементи на 
член в изменения акт, който 
ще бъде изменен единствено 
по отношение на 
ограничаването на подаването 
на заявления в OHIM, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 29.

са приемливи.

б) подробностите относно съдържанието на 
заявката за европейска марка, посочени в член 26, 
параграф 1), видът на таксите, дължими за заявката, 
посочени в член 26, параграф 2, включително броят 
на класовете на стоките и услугите, които са 
обхванати от тези такси, и формалните условия за 
заявката, посочени в член 26, параграф 3;

Подробностите относно 
заявлението са несъществени 
елементи, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 29.

Системата на таксите обаче 
представлява съществен 
елемент, който следва да се 
запази в основния акт. 

Формалните условия за 
заявлението са свързани с член 
26, параграф 3, който обаче от 
своя страна се позовава на 
формалните условия, 

Делегираните актове 
са приемливи за 
уточняване на 
подробностите 
относно прилагането.

Разпоредбите относно 
системата на таксите 
следва да се запазят в 
основния акт.

Формалните условия 
за заявлението следва 
да бъдат допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
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определени в съответствие с 
член 35а, буква б). 
Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на тези 
формалните условия.

произтичаща от 
взаимното позоваване, 
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС.

в) процедурите за установяване на реципрочност в 
съответствие с член 29, параграф 5;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член в изменения акт, който 
ще бъде допълнен единствено 
за да позволи на Комисията
установяването на 
еквивалентни условия, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 29.

Делегираните актове 
са приемливи.

г) процедурата и правилата за предоставяне на 
информация и документация при претендиране на 
приоритет на предишна заявка съгласно член 30;

Правилата се отнасят за новия 
член 30, който обаче на свой 
ред се отнася за правилата, 
приети съгласно член 35а, 
буква г). Следователно няма 
задължение в основния акт, 

Въпросните правила 
следва да бъдат 
допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
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което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на тези правила.

Съгласно член 30, параграф 2 
изпълнителният директор 
може освен това да определи, 
че допълнителната 
информация и документация, 
която следва да се представи 
от заявителя, може да съдържа 
по-малко от това, което се 
изисква според правилата, 
приети съгласно член 35а, 
буква г).

задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване, 
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

Не следва да има 
никакво противоречие 
между изискванията 
съгласно делегираните 
актове и 
правомощията на 
изпълнителния 
директор.

д) процедурата и правилата за представяне на 
доказателства при претендиране на изложбен 
приоритет в съответствие с член 33, параграф 1;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член в изменения акт, който 
ще бъде изменян в 
незначителна степен, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 29.

Делегираните актове 
са приемливи.

е) процедурата за претендиране на предходност на Това е свързано с допълването Делегираните актове 
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национална марка в съответствие с член 34, 
параграф 1 и член 35, параграф 1.“;

на несъществени елементи на 
член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 29.

са приемливи.

Член 39 1. Ако условията, на които трябва да отговаря 
заявката за европейска марка, са изпълнени, 
заявката се публикува за целите на член 42, освен 
ако нейната регистрация не е отказана съгласно 
член 37. Публикуването на заявката не засяга 
информация, която вече е предоставена на 
обществеността по друг начин в съответствие с 
настоящия регламент или с делегираните актове, 
приети в съответствие с настоящия регламент. 

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 29.

Делегираните актове 
са приемливи.

Член 45а На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) процедурата за преглед на спазването на 
условията за предоставяне на дата за подаване по 
член 36, параграф 1, буква а) и на формалните 
условия по член 26, параграф 3 и процедурата за 
проверка на плащането на таксите за клас по 
член 36, параграф 1, буква в);

Формалните условия за 
заявлението са свързани с член 
26, параграф 3, който обаче от 
своя страна се позовава на 
формалните условия, 
определени в съответствие с 
член 35а, буква б). 
Следователно няма 
задължение в основния акт и 
Комисията всъщност си дава 
неограничена възможност за 

Въпросните правила 
следва да бъдат 
допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване, 
която означава, че 
всъщност нищо не се 
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преценка при определянето на 
тези формалните условия.

Определянето на процедурите 
за спазването на условията за 
дата на подаване и за проверка 
на плащането засягат 
несъществени елементи от 
член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 31.

изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 
Като алтернатива това 
би могло да бъде 
предмет на акт за 
изпълнение.

Делегираните актове 
са приемливи за 
процедури за спазване 
на условията за датата 
на подаване и за 
проверка на 
плащането.

б) процедурата за проверка на абсолютните 
основания за отказ по член 37;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член в изменения акт, който 
ще бъде допълнен единствено 
със заличаване на правилото за
отказ от изключителни права 
по отношение на 
неотличителни елементи, а 
целта, съдържанието и 
приложното поле са 
достатъчно декларирани, като 
се отчита също така 
съображение 31.

Делегираните актове 
са приемливи.
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в) данните, които следва да се посочат при 
публикуването на заявката по член 39, параграф 1;

Данните за публикуването се 
посочват в новия член 39, 
параграф 1, който обаче на 
свой ред се позовава на 
информацията, предоставена в 
съответствие с делегирани 
актове. Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на тези данни.

Въпросните данни и 
информация следва да 
бъдат допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата пълна 
липса на задължение, 
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС.

г) процедурата за коригиране на грешки и 
неточности в публикациите на заявките за 
европейски марки съгласно член 39, параграф 3;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член в изменения акт, които 
имат за цел въвеждането на 
задължение на OHIM да 
коригира грешките, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 31.

Делегираните актове 
са приемливи.

д) процедурата за представяне на бележки от трети 
лица по член 40;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член 40 в изменения акт, който 
изяснява условията за намеса 

Делегираните актове 
са приемливи.
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на трети страни, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 31.

е) подробностите относно процедурата за подаване 
и разглеждане на възражения по членове 41 и 42;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 
член в изменения акт, който 
ше бъде изменян с цел 
изясняване на условията за 
възражения, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, като се отчита 
също така съображение 31.

Делегираните актове 
са приемливи.

ж) процедурите за промяна на заявката съгласно 
член 43, параграф 2 и за разделяне на заявката 
съгласно член 44;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и обхватът са 
достатъчно декларирани, също 
като се отчита съображение 
31.

Делегираните актове 
са приемливи.

з) данните, които да се впишат в регистъра при 
регистриране на европейска марка, условията за 
публикуване на регистрацията, посочени в член 45, 
параграф 1 и съдържанието и условията за издаване 
на удостоверение за регистрация по член 45, 

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и обхватът са 
достатъчно декларирани, също 

Делегираните актове 
са приемливи.
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параграф 2.“; като се отчита съображение 
31.

На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) процедурните правила за подновяване на 
европейската марка съгласно член 47, включително 
вида на таксите, които трябва да бъдат платени;

Не е ясно защо в тази 
разпоредба се използва 
фразата „процедурните 
правила за“ вместо 
„процедурата за“, която се 
използва в двете следващи 
предложения за делегиране в 
букви б) и в), както и на други 
места. Думата „правила“ 
навежда на мисълта за 
политически избор, докато 
думата „процедура“ няма 
такъв ефект.

С използването на „процедура 
за“ тази разпоредба би се 
отнасяла до несъществени 
елементи от регламента, а 
целта, съдържанието и 
приложното поле са 
достатъчно декларирани, също 
като се отчита съображение 
31.

Делегираните актове 
са приемливи, ако 
„процедурни правила“ 
се замени с 
„процедура за“.

Член 49а

б) процедурата за промяна на регистрацията на 
европейска марка, предвидена в член 48, параграф 

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи на 

Делегираните актове 
са приемливи.
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2; член, който не е засегнат в 
изменения акт, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 32.

в) процедурата за разделяне на европейска марка, 
предвидена в член 49.“;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 32.

Делегираните актове 
са приемливи.

На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) процедурата за отказ от европейска марка, 
посочена в член 50, включително срока, предвиден 
в параграф 3 от посочения член;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 33.

Делегираните актове 
са приемливи.

Член 57а

б) процедурите за отмяна и обявяване на 
недействителност на европейска марка, посочени в 
членове 56 и 57.“;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 

Делегираните актове 
са приемливи.



AL\1006698BG.doc 27/47 PE521.700v01-00

BG

отчита съображение 33.

На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) съдържанието на жалбата по член 60, както и 
процедурата за подаване на жалба и за нейното 
разглеждане;

Не е ясно какво се разбира тук 
под „съдържание“ и по какъв 
начин се предполага да бъде 
уточнено чрез делегирани 
актове.

Без думата „съдържание“ тази 
разпоредба би се отнасяла до 
несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 34.

Делегираните актове 
са приемливи, ако 
думата „съдържание“ 
се заличи или изясни.

Член 65а

б) съдържанието и формата на решенията на 
апелативния състав по член 64;

Не е ясно какво се разбира тук 
под „съдържание“ и по какъв 
начин се предполага то да бъде 
уточнено чрез делегирани 
актове.

Без думата „съдържание“ тази 
разпоредба би се отнасяла до 
несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 

Делегираните актове 
са приемливи, ако 
думата „съдържание“ 
се заличи или изясни.
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поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 34.

Би могло да се отбележи, че 
член 93а по-долу използва 
формулировката „изисквания 
относно формата на 
решенията“, без при това да се 
споменава „съдържание“.

в) възстановяването на таксите за обжалване по 
член 60.“;

Не съществуват разпоредби в 
член 60, предвиждащи 
възстановяване на такси.

За да може с този 
параграф да се 
делегират 
правомощия, е 
необходимо да има 
правила за 
възстановяване в 
основния акт.

Член 74а На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на посочения в 
член 67, параграф 1 период за представяне на 
Агенцията на правилата за използването на 
европейската колективна марка и съдържанието на 
тези правила, посочено в член 67, параграф 2.

В член 67, параграф 1 не се 
посочва период. Във вида, в 
който е изменен, този член се 
отнася вместо това до 
определения съобразно 
член 74а срок. Следователно 
няма задължение в основния 
акт, което да може да се 

Въпросният период 
следва да бъде 
допълнително уточнен 
в основния акт, за да 
се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
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добавя или изменя, и 
Комисията всъщност си дава 
неограничена възможност за 
преценка при определянето на 
този срок.

Освен това не е ясно какво се 
разбира под „съдържанието на 
тези правила“ и по какъв 
начин се предполага то да бъде 
уточнено чрез делегирани 
актове. С фразата 
„съдържанието на тези 
правила“  разпоредбата би 
била твърде обширна и 
евентуално би засегнала 
съществени елементи.

взаимното позоваване, 
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

„Съдържанието на 
тези правила“ следва 
да бъде допълнително 
уточнено в основния 
акт.

Член 74к На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на посочения в 
член 74в, параграф 1 период за представяне на 
Агенцията на правилата за използване на 
европейската сертификатна марка и съдържанието 
на тези правила, посочено в член 74в, параграф 2.

В член 74в, параграф 1 не се 
посочва период. Във вида, в 
който е изменен, този член се 
отнася вместо това до 
определения съобразно 
член 74к срок. Следователно 
няма задължение в основния 
акт, което да може да се 
добавя или изменя, и 
Комисията всъщност си дава 
неограничена възможност за 

Въпросният период 
следва да бъде 
допълнително уточнен 
в основния акт, за да 
коригира настоящата 
липса на задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване, 
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
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преценка при определянето на 
този срок.

Освен това не е ясно какво се 
разбира под „съдържанието на 
тези правила“ и по какъв 
начин се предполага то да бъде 
уточнено чрез делегирани 
актове. С фразата 
„съдържанието на тези 
правила“  разпоредбата би 
била твърде обширна и 
евентуално би засегнала 
съществени елементи.

съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 
Като алтернатива това 
би могло да бъде 
предмет на акт за 
изпълнение.

„Съдържанието на 
тези правила“ следва 
да бъде допълнително 
уточнено в основния 
акт.

Член 79 1. Агенцията нотифицира служебно на засегнатите 
лица всички решения и покани за явяване пред нея, 
както и всяко известие или друго съобщение, 
даващо началото на срок или чието нотифициране е 
предвидено в други разпоредби на настоящия 
регламент или на делегирани актове, приети 
съгласно настоящия регламент, или чието 
нотифициране е разпоредено от изпълнителния 
директор на Агенцията.

Тази разпоредба не предвижда 
приемането на делегирани 
актове, а задължение за OHIM 
да извърши нотифициране на 
решения и покани за явяване 
пред нея, ако това се изисква 
съгласно делегираните актове, 
приети в съответствие с 
регламента.

Докато разпоредбите 
относно въпросните 
делегирани актове 
позволяват 
въвеждането на 
изискване за 
нотифициране, тази 
разпоредба би 
трябвало да е 
приемлива.

Член 79а В случаите, когато Агенцията констатира, че е 
налице загуба на права, произтичаща от настоящия 
регламент или от делегираните актове, приети 

Тази разпоредба не предвижда 
приемането на делегирани 
актове, а задължение за OHIM 

Докато разпоредбите 
относно въпросните 
делегирани актове 
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съгласно настоящия регламент, без да е било 
прието решение, тя съобщава това на засегнатото 
лице в съответствие с член 79. Последното може да 
отправи искане за приемане на решение по този 
въпрос. Агенцията приема такова решение, когато 
не е съгласна с лицето, което е поискало 
решението; в противен случай Агенцията променя 
констатацията си и информира лицето, подало 
искането за решение.

за съобщаване на всяка загуба 
на права и вземане на решения 
по отношение на всички 
съответни констатации, когато 
делегиран акт, приет съгласно 
регламента, води до загуба.

позволяват загуба на 
права, тази разпоредба 
би трябвало да е 
приемлива.

Член 83 При липсата на процедурни разпоредби в 
настоящия регламент или в делегираните актове, 
приети в съответствие с настоящия регламент, 
Агенцията взема предвид общоприетите в тази 
област принципи в държавите членки.

Тази разпоредба не предвижда 
приемането на делегирани 
актове, а възможност OHIM да 
запълни евентуални пропуски, 
създадени чрез делегирани 
актове, като се вземат предвид 
признати принципи.

Тази разпоредба цели
отстраняването на 
правните пропуски и 
не засяга пряко 
делегираните актове. 

Член 89 1. Агенцията публикува периодично:

а) Бюлетин на европейските марки, който съдържа 
вписванията в регистъра, както и всички други 
данни, чието публикуване е предвидено в 
настоящия регламент или в делегираните актове, 
приети в съответствие с настоящия регламент;

Тази разпоредба не предвижда 
приемането на делегирани 
актове, а просто изисква 
публикуването на данни, 
предвидени от делегираните 
актове, приети в съответствие 
с настоящия регламент.

Тази разпоредба 
създава изискване за 
публикуване и не 
засяга пряко 
делегираните актове.

Член 93а На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 

Делегираните актове 
са приемливи.
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а) изискванията относно формата на решенията, 
посочени в член 75;

съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

б) условията за провеждане на устното 
производство и събирането на доказателства, 
посочени в членове 77 и 78;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Делегираните актове 
са приемливи.

в) условията за нотификацията по член 79; Разпоредбите на член 79 вече 
включват правила за 
уведомление чрез препоръчано 
писмо с обратна разписка и 
нотифициране по електронен 
път. Те също така изискват 
изпълнителният директор да 
определи начините за даване 
на публично известие. Затова 
не е ясно какви по-нататъшни 
условия трябва да се приемат 
чрез делегирани актове.

Може също така да се постави 
въпросът дали тази разпоредба 
не е излишна, като се вземе 

Делегираните актове 
не изглежда да са 
необходими, тъй като 
основният акт и буква 
д) вече предвиждат 
условия.
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предвид буква д) по-долу.

г) процедурата за констатиране на загуба на права 
по член 79а;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Делегираните актове 
са приемливи.

д) правилата относно средствата за комуникация, 
включително електронните средства за 
комуникация по член 79б, които следва да се 
използват от страните в производствата пред 
Агенцията, и формулярите, които следва да се 
предоставят от Агенцията;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Делегираните актове 
са приемливи.

е) правилата, които регламентират изчислението и 
продължителността на сроковете по член 79в, 
параграф 1;

В член 74в, параграф 1 няма 
правила или срокове . Във 
вида, в който е изменен, този 
член се отнася вместо това до 
определените съобразно 
член 93а, буква е) правила и 
срокове. Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 

Въпросните правила и 
срокове следва да 
бъдат допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване, 
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
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определянето на правилата и 
сроковете.

съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

ж) процедурата за коригиране на езикови грешки 
или грешки при транскрибирането и явни пропуски 
в решенията на Агенцията и технически грешки по 
вина на Агенцията при регистрирането на марката 
или при публикуването на регистрацията й, както е 
посочено в член 79г;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Делегираните актове 
са приемливи.

з) процедурата за отмяна на решение или за 
заличаване на вписване в регистъра, както е 
посочено в член 80, параграф 1;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Делегираните актове 
са приемливи.

и) редът и условията за прекъсването и 
възобновяване на производството пред Агенцията 
по член 82а;

В член 82а няма условия. Във 
вида, в който е изменен, този 
член се отнася по-скоро до 
условията, приети съобразно 
член 93а, буква и). 
Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 

Въпросните условия 
следва да бъдат 
допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване,  
която означава, че 
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възможност за преценка при 
определянето на условията.

всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

й) процедурите за разпределяне и определяне на 
разноските съгласно член 85, параграф 1;

В член 85, параграф 1 няма 
условия. Във вида, в който е 
изменен, този член се отнася 
по-скоро до условията, приети 
съобразно член 93а, буква й). 
Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на условията.

Въпросните условия 
следва да бъдат 
допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване,  
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

к) данните, посочени в член 87, параграф 1; Съгласно член 87, параграф 1 
вече съществува изискване 
OHIM да води регистър, 
съдържащ тези данни, 
предвидени в регламента. 
Затова Комисията 
действително допълва или 
изменя делегирани актове, 
което не е възможно съгласно 

Конкретните данни, 
които все още не са 
предвидени в други 
разпоредби, следва да 
бъдат допълнително 
уточнени в основния 
акт, а фразата „или в 
делегиран акт, приет 
съгласно настоящия 
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член 290 от ДФЕС. регламент“ в член 87, 
параграф 1 следва да 
бъде заличена, с цел да 
се коригира 
съществуващото 
положение, при което 
делегираните актове 
действително могат да 
бъдат допълвани или 
изменяни.

л) процедурата за проверка на досиета, предвидена 
в член 88, включително частите от досиетата, 
изключени от проверка, и условията за съхраняване 
на досиетата на Агенцията, предвидени в член 88, 
параграф 5);

Измененият член 88 вече 
предвижда изпълнителният 
директор да определя 
средствата за проверките и 
формата, в която се съхраняват 
досиетата.

Не е необходимо 
делегиране, тази 
разпоредба следва да 
бъде заличена.

м) начините на публикуване на данните и 
вписвания, посочени в член 89, параграф 1, буква 
а), в Бюлетина на европейските марки, 
включително вида на информацията, както и 
езиците, на които тези данни и вписвания следва да 
бъдат публикувани;

Вж. буква к) по-горе. Конкретните данни, 
които все още не са 
предвидени в други 
разпоредби, следва да 
бъдат допълнително 
уточнени в основния 
акт, а фразата „или в 
делегиран акт, приет 
съгласно настоящия 
регламент“ в член 89, 
параграф 1, буква а) 
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следва да бъде 
заличена, с цел да се 
коригира 
съществуващото 
положение, при което 
делегираните актове 
действително могат да 
бъдат допълвани или 
изменяни. 

н) честотата, формата и езиците на публикациите в 
Официалния вестник на Агенцията съгласно 
член 89, параграф 1, буква б);

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Делегираните актове 
са приемливи.

о) начините за обмен на информация и съобщения 
между Агенцията и органите на държавите членки 
и за проверка на досиетата от или чрез съдилищата 
или компетентните органи на държавите членки 
съгласно член 90;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Делегираните актове 
са приемливи.

п) дерогациите от задължението за 
представителство пред Агенцията съгласно член 92, 
параграф 2, условията за назначаване на общ 
представител съгласно член 92, параграф 4, 

Условията, при които 
служителите, посочени в 
член 92, параграф 3, и 
професионалните 

Делегираните актове 
са приемливи по 
отношение на член 92, 
параграф 3.
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условията, при които служителите, посочени в 
член 92, параграф 3, и професионалните 
представители, посочени в член 93, параграф 1, 
трябва да представят на Агенцията подписано 
пълномощно, за да могат да извършват 
представителство, съдържанието на това 
пълномощно и условията, съгласно които дадено 
лице може да бъде заличено от списъка на 
професионалните представители, посочен в 
член 93, параграф 5.“;

представители, посочени в 
член 93, параграф 1, трябва да 
представят на Агенцията 
подписано пълномощно, се 
отнасят до допълване на 
несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 38.

Що се отнася до член 92, 
параграфи 2, 4 и 5, както са 
изменени, те се отнасят до 
предвидените случаи и 
определените условия в 
съответствие с член 93а, буква 
п). Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на условията.

Конкретните случаи и 
условия по член 92, 
параграфи 2, 4 и 5 
следва да бъдат 
допълнително 
уточнени в основния 
акт, а фразата „или в 
делегиран акт, приет 
съгласно настоящия 
регламент“ в член 87, 
параграф 1 следва да 
бъде заличена, с цел да 
се коригира 
съществуващото 
положение, при което 
делегираните актове 
действително могат да 
бъдат допълвани или 
изменяни. 

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

Този член се отнася до 
формалните изисквания на 
националното право, отнасящи 
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се до предаването на заявления 
или марки, които са различни 
от посочените в регламента 
или ги допълват, или 
делегирани актове.

Член 114а На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на формалните 
условия, на които трябва да отговаря молбата за 
преобразуване на заявка за европейска марка, 
данните от проучването й, както и подробностите, 
отнасящи се до нейното публикуване.

Тази разпоредба представлява 
делегиране „на сляпо“, без 
каквото и да е заявено 
съответстващо правило или 
задължение в основния акт. 
Затова няма какво да се изменя 
или допълва.

Ако няма правила или 
задължения в членове 
112 – 114 от 
регламента, на които 
да се основава 
делегирането, те 
следва да бъдат 
допълнително 
уточнени в основния 
акт. 

Член 128 4. Изпълнителният директор има по-специално 
следните функции:

[...]

н) той упражнява правомощията, предоставени му 
от член 26, параграф 3, член 29, параграф 5, 
член 30, параграф 2, член 45, параграф 3, член 75, 
параграф 2, член 78, параграф 5, членове 79, 79б,
79в, член 87, параграф 3, членове 88, 89, член 93, 
параграф 4, член 119, параграф 8 и член 144 в 
съответствие с критериите, установени в настоящия 

Вж. по-горе във връзка с 
членове 30, 79 и 88.

Не може да има противоречия 
между правомощията на 
изпълнителния директор и 
приложното поле на 
делегирането на 
законодателни правомощия.

Или правомощията на 
изпълнителния 
директор, или 
делегирането на 
правомощия трябва да 
бъдат изменени, така 
че да се избегнат 
противоречия.
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регламент и в делегираните актове, приети в 
съответствие с настоящия регламент;

На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) специфичните критерии за използването на 
езиците, посочени в член 119;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 45.

Делегираните актове 
са приемливи.

б) случаите, в които решенията по възражения и 
решенията за отмяна се вземат от един-единствен 
член в съответствие с член 132, параграф 2 и 
член 134, параграф 2;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 45.

Позоваванията в член 132, 
параграф 2 и член 134, 
параграф 2 са понастоящем на 
член 144а, буква в).

Делегираните актове 
са приемливи.

Позоваванията в член 
132, параграф 2 и 
член 134, параграф 2 
обаче следва да са на 
член 144а, буква б).

Член 144а

в) подробностите относно организацията на 
апелативните състави, включително образуването и 
ролята на органа на апелативните състави, посочен 
в член 135, параграф 3, буква а), състава на 
разширения състав и правилата относно 

„Ролята на органа“ изглежда 
малко широко понятие от 
гледна точка на приложното 
поле и би могла да засегне 
съществени елементи.

Делегираните актове 
са приемливи, като се 
изключи това, че 
„ролята на органа“ би 
могла да бъде 
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препращанията до него, посочени в член 135, 
параграф 4, както и условията, при които 
решенията се взимат от един-единствен член в 
съответствие с член 135, параграфи 2 и 5;

Като се изключи това, тази 
разпоредба е свързана с 
допълването на несъществени 
елементи от регламента, а 
целта, съдържанието и 
приложното поле са 
достатъчно декларирани, също 
като се отчита съображение 
45. 

определена изрично в 
основния акт.

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

С изключение на структурата 
и размера на таксите, които са 
съществени елементи и поради 
това не следва да бъдат 
предмет на делегиране, тази 
разпоредба се  отнася до 
допълването на несъществени 
елементи от регламента, а 
целта, съдържанието и 
приложното поле са 
достатъчно декларирани, също 
като се отчита съображение 
45.

Делегираните актове 
са приемливи, с 
изключение на 
структурата и размера 
на таксите.

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

Тази разпоредба се отнася до 
прилагането на правилата за 
международните регистрации.

Тази разпоредба не 
засяга пряко 
делегирането на 
правомощия.



PE521.700v01-00 42/47 AL\1006698BG.doc

BG

На Комисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие с член 
163 във връзка с определянето на:

а) формалните условия за международна заявка, 
посочени в член 147, параграф 5, процедурата за 
разглеждане на международната заявка съгласно 
член 147, параграф 6 и условията за препращане на 
международната заявка до Международното бюро 
съгласно член 147, параграф 4;

В член 147, параграф 5 няма 
формални условия. Във вида, в 
който е изменен, този член се 
отнася по-скоро до 
формалните условия, 
определени съобразно 
член 161а, буква а). 
Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на формалните 
условия.

Освен това тази разпоредба е 
свързана с допълването на 
несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 46.

Делегираните актове 
са приемливи, с 
изключение на 
формалните условия за 
международна заявка, 
които следва да бъдат 
допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване,  
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

Член 161а

б) условията за нотификацията, предвидена в 
член 148a;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 

Делегираните актове 
са приемливи.
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поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 46.

в) формалните условия за молбата за разширяване 
на териториалния обхват съгласно член 149, 
параграф 2, процедурата за проверка на тези 
условия и условията за препращане на молбата за 
териториално разширяване на Международното 
бюро;

В член 149 няма формални 
условия. Във вида, в който е 
изменен, този член се отнася 
по-скоро до формалните 
условия, определени 
съобразно член 161а, буква в). 
Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на формалните 
условия.

Не съществува член 149, 
параграф 2; този член има 
само един параграф. 
Изменението за формалните 
условия е добавено като 
последно изречение.

Формалните условия 
за молба следва да 
бъдат допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване,  
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

Позоваването следва 
да бъде на член 149.

г) процедурата за предявяване на претенция за 
предходност съгласно член 153;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 

Делегираните актове 
са приемливи.
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съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 46.

д) процедурите за проверка на абсолютните 
основания за отказ по член 154, както и за подаване 
на възражения и тяхната проверка в съответствие с 
член 156, включително необходимите съобщения 
до Международното бюро;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 46.

Делегираните актове 
са приемливи.

е) процедурите по отношение на международните 
регистрации, посочени в член 154а;

В член 154а не са посочени 
никакви процедури. Във вида, 
в който е изменен, този член се 
отнася по-скоро до 
процедурите, предвидени 
съобразно член 161а, буква е). 
Следователно няма 
задължение в основния акт, 
което да може да се добавя или 
изменя, и Комисията всъщност 
си дава неограничена 
възможност за преценка при 
определянето на процедурите.

Процедурите следва да 
бъдат допълнително 
уточнени в основния 
акт, за да се коригира 
настоящата липса на 
задължение, 
произтичаща от 
взаимното позоваване,  
която означава, че 
всъщност нищо не се 
изменя или допълва в 
съответствие с 
член 290 от ДФЕС. 

ж) случаите, в които Агенцията нотифицира 
Международното бюро за обезсилване на 
действието на международна регистрация съгласно 

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 

Делегираните актове 
са приемливи.
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член 158, и информацията, която трябва да се 
съдържа в тези нотификации;

съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 46.

з) условията за предаване на исканията, посочени в 
член 158в, на Международното бюро;

Член 158в посочва „случаите, 
определени в съответствие с 
член 161а, буква з)“, а не 
„условията за предаване“.

Независимо от случая, това се 
отнася до допълването на 
несъществени елементи от 
регламента.

Делегираните актове 
са приемливи, 
доколкото е изяснено 
дали предмет са 
условията за предаване 
или посочените 
случаи.

и) условията, на които трябва да отговаря искането 
за преобразуване съгласно член 159, параграф 1;

Това е свързано с допълването 
на несъществени елементи от 
регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 46.

Делегираните актове 
са приемливи.

й) формалните условия за заявките за 
трансформация, посочени в член 161, и 
процедурите за такава трансформация;

В член 161 не се посочват 
„формални условия за заявките 
за трансформация“.

Разпоредбата за процедурите е 
свързана с допълването на 
несъществени елементи от 

Делегираните актове 
приемливи, с 
изключение на 
„формалните 
условия“, които трябва 
да бъдат изяснени в 
основния акт.
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регламента, а целта, 
съдържанието и приложното 
поле са достатъчно 
декларирани, също като се 
отчита съображение 46.

к) условията за предоставянето на информация 
между Агенцията и Международното бюро, 
включително информацията, която следва да се 
предостави съгласно член 147, параграф 4, 
член 148a, член 153, параграф 2 и член 158в.“;

В член 147, параграф 4 няма 
„информацията, която следва 
да се предостави“.

Като изключим това, тази 
разпоредба се отнася до 
допълването на несъществени 
елементи от регламента, а 
целта, съдържанието и 
приложното поле са 
достатъчно декларирани, също 
като се отчита съображение 
46.

Делегирани актове 
приемливи, с 
изключение на 
„информацията, която 
следва да се 
предостави“, която 
трябва да бъде 
изяснена в основния 
акт.

1. Правомощието да приема делегирани актове се 
предоставя на Комисията при спазване на 
установените в настоящия член условия.

Съответства на 
образеца на член в 
Общото споразумение. 

Член 163а

2. Делегирането на правомощия, посочено в 
членове 24а, 35а, 45а, 49а, 57а, 65а, 74а, 74к, 93а, 
114а, 144а и 161а, се предоставя за неопределен 
период от време.

Парламентът може да избере 
определен срок, например 
определен брой години, 
съчетан с изисквания за 
докладване (вариант 2 в 

Съответства на 
образеца на член в 
Общото споразумение. 
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Общото споразумение).

3. Европейският парламент или Съветът могат да 
оттеглят посочените в параграф 2 делегирани 
правомощия по всяко време. Решението за 
оттегляне прекратява делегирането на правомощия, 
посочено в същото решение. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския съюз или на 
по-късна, посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните актове, които 
вече са в сила.

Съответства на 
образеца на член в 
Общото споразумение. 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, 
Комисията нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и Съвета.

Съответства на 
образеца на член в 
Общото споразумение.

5. Делегиран акт, приет в съответствие с членове 
24a, 35а, 45а, 49а, 57а, 65а, 74а, 74к, 93а, 114а, 144а 
и 161а, влиза в сила само ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския парламент 
и Съвета или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.“;

Срокът за възражения е 
стандартният 2+2 месеца, като 
Парламентът е свободен да го 
удължава или намалява.

Съответства на 
образеца на член в 
Общото споразумение. 

Парламентът може 
свободно да променя 
сроковете.


