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Retsudvalget har besluttet på eget initiativ at afgive en udtalelse om de bestemmelser i 
ovennævnte forslag, hvorved der delegeres lovgivningsbeføjelser til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Det Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF).

Forslaget indeholder ikke mindre end 63 forskellige foreslåede delegationer af 
lovgivningsbeføjelser til Kommissionen (se bilaget).

I – Baggrund

Ovennævnte forslag til forordning er en del af den varemærkepakke, som Kommissionen 
fremlagde den 27. marts 2013, og som også omfatter et forslag til omarbejdning af 
varemærkedirektivet1 og et forslag til en gennemførelsesretsakt om ændring af to 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 25).
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kommissionsforordninger2, der har til formål at tilpasse gebyrstrukturen for EF-
varemærkesystemet.

Ifølge Kommissionen er det overordnede mål med forslaget at fremme innovation og 
økonomisk vækst ved at gøre ordningerne for varemærkeregistrering i hele EU mere 
effektive og lettere tilgængelige for virksomheder i form af lavere omkostninger og mindre 
kompleksitet, øget hastighed, større forudsigelighed og retssikkerhed. Kommissionen 
foreslår imidlertid ikke et nyt system, men en ajourføring af de eksisterende bestemmelser 
med de centrale målsætninger at tilpasse terminologien til Lissabontraktaten og 
bestemmelserne til den fælles tilgang til decentrale agenturer3, at strømline procedurerne for 
ansøgning og registrering af EU-varemærker, at øge retssikkerheden ved at præcisere 
bestemmelserne og fjerne uklarheder, at indarbejde Domstolens praksis, at etablere 
passende rammer for samarbejdet mellem OHIM og de nationale kontorer med henblik på at 
fremme harmonisering af praksis og udvikling af fælles redskaber og at tilpasse 
rammebestemmelserne til artikel 290 i TEUF.

II – Den foreslåede udkast til gennemførelsesretsakt om gebyrsystemet

Det ovennævnte forslag til en gennemførelsesretsakt om gebyrsystemet er baseret på artikel 
144, artikel 162 og artikel 163, stk. 2, i den gældende varemærkeforordning, sammenholdt 
med artikel 13 i forordningen om gennemførelsesretsakter4. I henhold til disse bestemmelser 
skal gebyrforordningen fastsætte gebyrernes størrelse og opkrævning og sikre, at OHIM's
budget balancerer. Desuden skal gebyrerne vedtages og ændres efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 5 i forordningen om gennemførelsesretsakter.

Kommissionen foreslår imidlertid samtidig at ændre varemærkeforordningen med henblik 
på at skabe mulighed for fremtidige ændringer af gebyrsystemet ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 290 i TEUF. 

I betragtning 2 i udkastet til gennemførelsesretsakt tales der desuden om, at det er 
hensigtsmæssigt at gøre gebyrstrukturen mere fleksibel ved at tilpasse den, hvilket uden 
tvivl går ud over en ren gennemførelse og snarere kan siges at være et spørgsmål om at 
træffe politiske valg og ændre ved væsentlige elementer i varemærkepakken.

Efter indsigelser mod denne tilgang fra både Parlamentet under skyggemøder og fra 
medlemsstaterne under Rådets arbejdsgruppemøder meddelte Kommissionen i et brev til 
Europa-Parlamentet den 18. juli 2013, at den ikke vil gå videre med udkastet til 
gennemførelsesretsakt i det relevante udvalg og tidligst agter at indkalde til det næste møde 
                                               
2 Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303 af 15.12.1995, s. 1), og Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2869/95 af 13. december 1995 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret 
for det indre marked (varemærker og mønstre) (EFT L 303 af 15.12.1995, s. 33). Der er også en tredje 
gennemførelsesforordning under den nuværende varemærkeforordning, nemlig Kommissionens forordning 
(EF) nr. 216/96 af 5. februar 1996 om fastsættelse af forretningsordenen for appelkamrene ved 
Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked (EFT L 28 af 6.2.1996, s. 11), som imidlertid ikke ændres.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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i udvalget mod slutningen af året. Da udkastet til gennemførelsesretsakt blev fremlagt, var 
det Kommissionens hensigt at vedtage det inden årets udgang, og Kommissionen synes 
fortsat at have den holdning, at den lovligt kan tilpasse gebyrstrukturen ved en 
gennemførelsesretsakt.

Det skal endvidere bemærkes, at det i punkt 38 i den ovennævnte fælles tilgang til 
decentrale agenturer fastslås, at gebyrerne for selvfinansierede agenturer (såsom OHIM) bør
fastsættes på et realistisk niveau for at undgå, at der akkumuleres betydelige overskud.

Det hedder i artikel 291, stk. 2, i TEUF, at når ensartede betingelser for gennemførelse af 
Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige, tildeler disse retsakter Kommissionen
gennemførelsesbeføjelser. Den fælles tilgang er imidlertid en fælles erklæring fra Europa-
Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen, og den er således ikke en juridisk bindende 
EU-retsakt.

III – Baggrunden for delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Der henvises til afsnit II i Retsudvalgets udtalelse af 27. april 2012 til Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter om forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og til det 
arbejdsdokument, der blev udarbejdet som led i opfølgningen på delegationen af 
lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (ordfører: József Szájer), og som indeholder en udførlig 
redegørelse om både delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. 

IV – Parlamentets holdning til delegation af lovgivningsmæssige beføjelser

Afgrænsningen mellem delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter har været genstand 
for en del polemik i en række lovgivningsprocedurer efter Lissabontraktatens ikrafttræden. 
Rådet har insisteret på at bruge gennemførelsesretsakter for bedre at kunne påvirke 
forberedelsesfasen for sådanne retsakter gennem de eksperter fra medlemsstaterne, der 
sidder i de relevante udvalg, som er nedsat i henhold til forordningen om 
gennemførelsesretsakter. Nationale eksperter har ingen formel rolle i forbindelse med 
forberedelsen af delegerede retsakter. Desuden er Parlamentets rolle, indflydelse og 
beføjelser langt større, når det gælder delegerede retsakter, idet Parlamentet som sine 
stærkeste virkemidler har mulighed for at gøre indsigelse mod et forslag til delegeret retsakt 
og tilbagekalde en delegation. Når det gælder gennemførelsesretsakter, er Parlamentets 
beføjelser begrænset til en ret til indsigelse, og Kommissionen kan vedtage en foreslået 
gennemførelsesretsakt, selv om Parlamentet gør indsigelse.

Valget af det korrekte instrument har væsentlige konsekvenser, ikke alene for Parlamentets 
mulighed for at udøve sin kontrolbeføjelse, men også for gyldigheden af selve retsakten. 
Kommissionens formand har i en skrivelse til Parlamentets formand understreget, at 
afgrænsningen mellem gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter ikke er et politisk 
valg, og at udgangspunktet for enhver analyse derfor må være de retlige kriterier i artikel 
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290 og 291 i TEUF5. Kommissionen har følgelig anmodet Domstolen om at afklare 
spørgsmålet om afgrænsningen i en sag, hvor den fandt, at man havde valgt den forkerte 
form for retsakt6.

For at få fastlagt en horisontal politisk holdning til spørgsmålet om delegerede retsakter for 
at beskytte Parlamentets beføjelser og undgå yderligere risiko for søgsmål og risikoen for 
annullation af retsakter, hvor der er truffet et forkert valg af delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter, godkendte Formandskonferencen i 2012 følgende strategi med fire 
punkter med henblik på at sikre, at Parlamentet er i stand til at udøve sine beføjelser i 
henhold til Lissabontraktaten fuldt ud7:

1. Valg af den rigtige retsakt
2. Styrkelse af medlemsstaternes rolle i den forberedende fase af delegerede retsakter
3. Medtagelse i basisretsakten ("fælles beslutningstagning")
4. Vedtagelse af Parlamentets holdning uden en aftale ved førstebehandlingen.

Som et sidste skridt indgår det i denne strategi, at hvis man ikke kan få medtaget delegerede 
retsakter i et bestemt dossier, selv om det er blevet fastslået, at dette burde ske, vil man 
nægte at forelægge dossieret for plenarforsamlingen i den pågældende form, hvorefter det 
bliver nødvendigt med yderligere horisontale forhandlinger med Rådet.

V – Analyse

Da der ikke findes retspraksis fra Domstolen om spørgsmålet om afgrænsningen mellem 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, må udgangspunktet for enhver analyse 
være selve traktatens ordlyd. Artikel 290 i TEUF tillader kun delegation af 
lovgivningsbeføjelser til vedtagelse af "almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, 
der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige 
retsakt" (fremhævelser tilføjet). 

For at undersøge, om disse kriterier er opfyldt her, er det nødvendigt at undersøge 
karakteren af de pågældende beføjelser i hvert enkelt konkret tilfælde. Se bilaget.

Hvad først angår gebyrstrukturen i varemærkesystemet, er man nødt til at tage hensyn til, at 
gebyrernes reelle størrelse ikke er blevet ændret betydeligt i de seneste næsten 20 år, og en 
eventuel tilpasning i basisretsakten ved hjælp af den fælles beslutningsprocedure vil 
formentlig tage lige så lang tid, hvorfor der ikke er behov for fleksibilitet gennem brug af en
delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF til at fastsætte gebyrernes størrelse. Det er 
                                               
5 Skrivelse af 3. februar 2012 fra formand Barroso til formand Schulz.
6 Den 19. september 2012 anlagde Kommissionen sag ved Domstolen med påstand om annullation af en 
artikel i forordningen om biocidholdige produkter, hvorefter der kan vedtages foranstaltninger ved en 
gennemførelsesretsakt i stedet for en delegeret retsakt. Kommissionen gør gældende, at eftersom den 
pågældende artikel har til formål at udbygge visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige 
retsakt, og under hensyn til delegationens karakter og formålet med den retsakt, der skal vedtages i henhold til 
de pågældende beføjelser, bør en sådan retsakt vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 290 i 
TEUF og ikke efter procedurerne i artikel 291 i TEUF. Sag C-427/12, Kommissionen mod Europa-
Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.
7 "Political guidelines on a horizontal approach within Parliament on dealing with delegated acts" (skrivelse af 
19. april 2012 fra Udvalgsformandskonferencen til Parlamentets formand).
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lovgiveren, der afgør, om der skal uddelegeres lovgivningsbeføjelser eller ej. I dette tilfælde 
er ændringen af gebyrstrukturen ikke blot et spørgsmål om at gennemføre bestemmelser i 
retsakter, men snarere et spørgsmål om at træffe et politisk valg, som er et væsentligt 
element i varemærkepakken. Et sådant politisk valg hører hjemme i basisretsakten og kan 
ikke gøres til genstand for delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter.

Det synspunkt, at gebyrsystemet bør holdes i bestemmelserne i basisretsakten, forstærkes 
yderligere af, at drivkraften bag gebyraspekterne af den foreslåede varemærkepakke var den 
ovennævnte fælles tilgang, som ikke er en juridisk bindende EU-retsakt. Der kan derfor 
sættes spørgsmålstegn ved, om Kommissionen overhovedet har nogen 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291 i TEUF i relation til gebyrerne.

Dernæst skal det hvad angår bestemmelserne i ændringsforordningen først bemærkes, at 
Kommissionen kun foreslår bestemmelser om delegerede retsakter og ikke foreslår nogen 
bestemmelser om gennemførelsesretsakter. Det skal endvidere bemærkes, at Kommissionen 
har medtaget følgende bestemmelser i forslaget til en basisretsakt, der tidligere var indeholdt 
i forordning nr. 2868/95 om gennemførelse af varemærkeforordningen: artikel 19, stk. 2, 
artikel 20, stk. 4, artikel 22, stk. 6, artikel 75, 79a, 79c, 79d og artikel 87, stk. 3.

Et stort problem ved Kommissionens tilgang er, at der er en række bestemmelser om 
delegerede retsakter i forslaget, som savner ethvert grundlag i basisretsakten, der kan 
suppleres eller ændres, og hvis eneste formål synes at være at give Kommissionen et 
instrument til at finde på helt nye bestemmelser. I mange tilfælde kunne disse bestemmelser 
let have været præciseret yderligere allerede i basisretsakten. I mange tilfælde henvises der i 
basisretsakten til "de betingelser, der fastsættes i medfør af artikel [om delegation af 
beføjelser]", hvor der på den anden side henvises til "de formelle betingelser, jf. artikel 
[bestemmelse i basisretsakten]". I disse tilfælde skal betingelserne præciseres yderligere for 
at afhjælpe den cirkulære mangel på en grundlæggende forpligtelse eller en bestemmelse, 
der skal suppleres eller ændres, hvis artikel 290 i TEUF skal finde anvendelse.

Dette problem kan findes i følgende bestemmelser: artikel 35a, litra d), artikel 45a, litra a) 
og c), artikel 74a, artikel 74k, artikel 93a, litra f), i), j), k), m) og p), artikel 114a og artikel
161a, litra a), c) og f). 

Hvis der ikke foretages nogen yderligere præcisering i basisretsakten i disse tilfælde, vil et 
af de mulige alternativer være at tildele Kommissionen gennemførelsesbeføjelser, hvilket 
kan indebære, at Parlamentet mister indflydelse.

En anden foreslået form for delegering, der kan sættes spørgsmålstegne ved, kan findes i 
artikel 65a i basisretsakten, hvorefter der kan vedtages delegerede retsakter til præcisering af 
indholdet af klager og indholdet og formen af appelkammerets afgørelser. Det er uklart, 
hvad der her skal forstås ved ordet "indhold". Dette skal præciseres i basisretsakten, eller 
også må der findes et alternativ for ikke at komme unødigt tæt på grænserne for, hvad der 
kan betragtes som ikke-væsentlige elementer.

I visse bestemmelser om vedtagelse af delegerede retsakter henvises der til spørgsmål, der 
ikke er nævnt i den anførte artikel i basisretsakten. Der gives f.eks. i artikel 65a mulighed 
for at vedtage delegerede retsakter med henblik på at "præcisere [...] bestemmelserne om 
tilbagebetaling af klagegebyrer, jf. artikel 60", selv om tilbagebetaling ikke er nævnt i den 
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pågældende artikel. Der er lignende uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i artikel 
161a, litra h), j) og k).

Et ejendommeligt aspekt af forslaget, som er problematisk med hensyn til delegationen af 
lovgivningsmæssige beføjelser, er bestemmelserne om den administrerende direktørs 
beføjelser, som ofte er i modstrid med bestemmelserne om delegerede retsakter, f.eks. i 
artikel 30, 79, 88 og 128.

Endelig er der et par forkerte henvisninger i bestemmelserne om vedtagelse af delegerede 
retsakter, f.eks. i artikel 144a, litra b), og i artikel 161a, litra c).

VI – Konklusion og henstilling

I lyset af det ovenfor anførte er Retsudvalget af den opfattelse, at gebyrsystemet ikke bør
gøres til genstand for en gennemførelsesretsakt på grundlag af den gældende 
varemærkeforordning, sammenholdt med overgangsbestemmelserne i forordningen om 
gennemførelsesretsakter, som oprindeligt foreslået af Kommissionen, men snarere bør
reguleres ved bestemmelser i selve basisretsakten, idet eventuelle ændringer bør foretages 
efter den almindelige lovgivningsprocedure.

I visse tilfælde kan der anvendes delegerede retsakter til at præcisere eller fastsætte kriterier 
og procedurer, men kun hvis bestemmelserne er præciseret nærmere i basisretsakten. 
Alternativt kan Kommissionen blive pålagt at udarbejde en rapport til lovgiverne inden for 
en bestemt tidsfrist, og denne rapport kan være ledsaget af forslag til ændring af 
lovgivningsmæssige retsakter.

I betragtning af de politiske retningslinjer, der er godkendt af Formandskonferencen, bør 
Retsudvalget derfor tage hensyn til disse henstillinger ved udarbejdelsen af sin betænkning. 
Hvis Rådet indtager en holdning, der er i modstrid med disse henstillinger og foretrækker 
delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter i tilfælde, hvor de relevante kriterier ikke 
er opfyldt, bør udvalget meddele Rådet, at dossieret ikke vil blive forelagt for 
plenarforsamlingen i den pågældende form, og hvis Rådet stadig fastholder sit standpunkt, 
bør udvalget henstille til, at Europa-Parlamentets holdning vedtages uden en aftale ved 
førstebehandlingen.

På mødet den 14. oktober 2013 vedtog Retsudvalget enstemmigt8 denne udtalelse.

                                               
8 Til stede ved den endelige afstemning: Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Françoise Castex 
(næstformand), Marielle Gallo, Jutta Haug (jf. forretningsordenens artikel 187, stk. 2), Klaus-Heiner Lehne 
(formand), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (jf. forretningsordenens artikel 193, stk. 3), 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne
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Bilag – Bestemmelser om delegerede retsakter 

Artikel Relevant tekst Formål, indhold og 
anvendelsesområde

Indstilling

Betragtning 24 Forordning (EF) nr. 207/2009 giver Kommissionen 
beføjelser til at vedtage gennemførelsesbestemmelser 
til nævnte forordning. Som følge af Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse bør de beføjelser, Kommissionen har fået 
tillagt i henhold til forordning (EF) nr. 207/2009, 
bringes i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Det er alene lovgiveren, der 
afgør, om der skal uddelegeres 
lovgivningsbeføjelser eller 
overdrages 
gennemførelsesbeføjelser til 
Kommissionen. Konklusionen 
om, at de beføjelser, 
Kommissionen har fået tillagt i 
henhold til den nuværende 
varemærkeforordning, skal 
tilpasses til artikel 290 i TEUF, 
er derfor forkert. Disse beføjelser 
kan også tage form af 
bestemmelser om 
gennemførelsesretsakter i 
henhold til artikel 290 i TEUF 
eller holdes i basisretsakten.

Denne betragtning kan 
omformuleres, så der 
også tages hensyn, at det 
står lovgiveren frit for 
ikke at uddelegere 
lovgivningsbeføjelser 
eller overdrage 
gennemførelsesbeføjel-
ser.

Betragtning 25 Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør sikre en 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

Dette svarer til dele af 
standardbetragtningen i den 
fælles forståelse.

Bør bibeholdes, da det 
svarer til den korrekte 
model.
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relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet, 
når den udarbejder og gennemfører delegerede 
retsakter.

Betragtning 26 For at sikre en effektiv registrering af dispositioner 
vedrørende EU-varemærker som genstand for 
ejendomsret og sikre fuld gennemsigtighed af registret 
over EU-varemærker bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen med hensyn 
til specificering af visse forpligtelser, der gælder for en 
ansøger, for så vidt angår specifikke varemærker, 
nærmere bestemmelser om procedurerne for indførelse 
af overdragelsen af EU-varemærker, oprettelsen og 
overdragelsen af en tinglig rettighed, 
tvangsfuldbyrdelse, deltagelse i en insolvensprocedure 
og meddelelse eller overdragelse af en licens i registret 
samt annullering eller ændring af relevante indførelser.

Denne betragtning svarer til 
artikel 24a.

Se bemærkningerne til
artikel 24a.

Betragtning 29 For at sikre en effektiv ordning for registrering af EU-
varemærkeansøgninger, herunder påberåbelse af 
prioritet og anciennitet, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen, for så vidt 
angår fastsættelsen af midler og betingelser for 
indgivelse af en EU-varemærkeansøgning, de nærmere 
bestemmelser om de formelle betingelser for en EU-

Denne betragtning svarer til 
artikel 35a.

Se bemærkningerne til
artikel 35a.



PE521.700v01-00 10/47 AL\1006698DA.doc

DA

varemærkeansøgning, indholdet af ansøgningen, typen 
af ansøgningsgebyr samt detaljerede bestemmelser om 
procedurerne for at vurdere gensidighed og påberåbelse 
af prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, en 
udstillingsprioritet og et nationalt varemærkes 
anciennitet.

Betragtning 31 For at sikre, at agenturet foretager en effektiv og hurtig 
behandling og registrering af EU-
varemærkeansøgninger efter procedurer, der er 
gennemskuelige, grundige, fair og rimelige, bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 290 
uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår 
udarbejdelse af de nærmere bestemmelser om 
procedurerne for undersøgelse af opfyldelsen af 
kravene om indgivelsestidspunkt og af de formelle krav 
til en ansøgning, procedurerne for kontrol af betaling af 
klassegebyrer og undersøgelsen af absolutte hindringer 
for registrering, de nærmere bestemmelser om 
offentliggørelse af ansøgningen, procedurerne for 
rettelse af fejl og misforståelser i offentliggørelsen af 
ansøgninger, de nærmere bestemmelser om 
procedurerne vedrørende tredjemands bemærkninger, 
de nærmere bestemmelser om indsigelsesproceduren, 
de nærmere bestemmelser om procedurerne for 
indgivelse og behandling af en indsigelse og om 

Denne betragtning svarer til 
artikel 45a.

Se bemærkningerne til
artikel 45a.
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ændring og deling af en ansøgning, de oplysninger, der 
skal indføres i registret ved registreringen af et EU-
varemærke, de nærmere betingelser for offentliggørelse 
af registreringen samt indholdet af og retningslinjerne 
for udstedelse af et registreringsbevis.

Betragtning 32 For at give mulighed for en effektiv fornyelse af EU-
varemærker og en sikker anvendelse af bestemmelserne 
om ændring og deling af et EU-varemærke i praksis, 
uden at dette forringer retssikkerheden, bør beføjelsen 
til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår fastsættelse af 
bestemmelserne for fornyelse af et EU-varemærke og 
procedurerne for ændring og deling af et EU-
varemærke.

Denne betragtning svarer til 
artikel 49a.

Se bemærkningerne til
artikel 49a.

Betragtning 33 For at give indehaveren af et EU-varemærke mulighed 
for nemt at give afkald på et EU-varemærke og 
samtidig respektere tredjemands rettigheder, der er 
opført i registeret i forbindelse med mærket, og for at 
sikre, at et EU-varemærke kan erklæres fortabt eller 
ugyldigt på en effektiv måde ved hjælp af 
gennemsigtige, grundige, fair og rimelige procedurer, 
og tage hensyn til de principper, der er fastsat i denne 
forordning, bør beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 

Denne betragtning svarer til 
artikel 57a.

Se bemærkningerne til
artikel 57a.
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uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår 
fastsættelse af proceduren for at give afkald på et EU-
varemærke samt procedurerne for fortabelse og 
ugyldighed.

Betragtning 34 For at muliggøre en effektiv og fuldstændig 
gennemgang af agenturets afgørelser ved appelkamrene 
ved hjælp af en gennemsigtig, grundig, fair og rimelig 
procedure, som tager hensyn til principperne i 
forordning (EF) nr. 207/2009, bør beføjelsen til at 
vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til Kommissionen, 
for så vidt angår fastsættelse af de nærmere 
bestemmelser om indholdet af klagen, proceduren for 
registrering og undersøgelse af klagen, indholdet og 
formen af appelkammerets afgørelser og refusion af 
klagegebyrer.

Denne betragtning svarer til 
artikel 65a.

Det er uklart, hvad "nærmere 
bestemmelser om indholdet" af 
en klage indebærer.

Se også 
bemærkningerne til 
artikel 65a.

Betragtning 36 For at muliggøre en effektiv anvendelse af EU-
fællesmærker og EU-certificeringsmærker bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 290 
uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår 
fastlæggelse af fristen for fremsendelse af 
bestemmelserne om anvendelsen af disse mærker og 
indholdet heraf.

Denne betragtning svarer til 
artikel 74a og 74k.

Se bemærkningerne til
artikel 74a og 74k.

Betragtning 38 For at sikre en gnidningsløs og effektiv drift af EU- Denne betragtning svarer til Se bemærkningerne til
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varemærkesystemet bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen, for så vidt 
angår præcisering af kravene til afgørelsernes form, de 
nærmere bestemmelser om de mundtlige procedurer og 
bevisoptagelse, retningslinjerne for bekendtgørelse, 
proceduren for notering af fortabelse af rettigheder, 
kommunikationsmidler og de formularer, der skal 
benyttes af sagens parter, reglerne for beregning af 
frister og deres varighed, procedurerne for 
tilbagekaldelse af en afgørelse eller ophævelse af en 
registrering og for rettelse af indlysende fejl i afgørelser 
og fejl, der kan tilskrives agenturet, reglerne for 
afbrydelse af sagsbehandlingen og procedurerne for 
fastsættelse og fordeling af omkostninger, de 
oplysninger, der skal anføres i registret, nærmere 
bestemmelser om aktindsigt og opbevaring af 
sagsakter, retningslinjerne for offentliggørelser i EU-
varemærketidende og i agenturets Officielle Tidende, 
de nærmere bestemmelser for det administrative 
samarbejde mellem agenturet og de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne samt de nærmere 
bestemmelser om repræsentation for agenturet.

artikel 93a. artikel 93a.

Betragtning 44 For at give mulighed for en effektiv omdannelse af en 
ansøgning eller registrering af et EU-varemærke til en 
national varemærkeansøgning og samtidig sikre en 

Denne betragtning svarer til 
artikel 114a.

Se bemærkningerne til
artikel 114a.
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grundig undersøgelse af de relevante krav bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 290 
uddelegeres til Kommissionen, for så vidt angår 
fastsættelsen af de formelle betingelser, som en 
begæring om omdannelse skal overholde, og de 
nærmere bestemmelser om undersøgelse og 
offentliggørelse.

Betragtning 45 For at sikre en effektiv metode til bilæggelse af tvister, 
sammenhæng med den sprogordning, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 207/2009, en hurtig levering af 
afgørelser i enkle sager, en effektiv organisation af 
appelkamrene samt et passende og realistisk niveau for 
de gebyrer, der opkræves af agenturet, samtidig med at 
de budgetprincipper, der er fastsat i forordning (EF) 
nr. 207/2009, overholdes, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen, for så vidt 
angår fastsættelse af bestemmelser om de sprog, der 
skal anvendes ved agenturet, de tilfælde, hvor 
afgørelser om indsigelse eller annullering bør træffes af 
et enkelt medlem, de nærmere bestemmelser om 
appelkamrenes tilrettelæggelse, størrelsen af de 
gebyrer, der skal betales til agenturet, og de nærmere 
bestemmelser om deres betaling.

Denne betragtning svarer til 
artikel 144a.

Se bemærkningerne til
artikel 144a.
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Betragtning 46 For at sikre en effektiv registrering af internationale 
varemærker i fuld overensstemmelse med reglerne i 
protokollen til Madridarrangementet vedrørende den 
internationale registrering af varemærker bør beføjelsen 
til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår fastsættelsen af de 
nærmere bestemmelser om procedurerne for 
international registrering af varemærker.

Denne betragtning svarer til 
artikel 161a.

Se bemærkningerne til
artikel 161a.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

a) ansøgerens forpligtelse til at forelægge en 
oversættelse eller transskription, jf. artikel 7, stk. 2, litra 
b), på det sprog, som ansøgningen er affattet på

Den omhandlede forpligtelse 
indføres ved ændringsretsakten. 
"præcisere forpligtelsen" er 
meget vagt og åbner mulighed 
for ændring af forpligtelsen i 
artikel 7, stk. 2), litra b), som 
allerede er klar. 

Udgår – det er ikke 
hensigtsmæssigt at 
delegere. Allerede 
tilstrækkeligt præciseret 
i basisretsakten.

b) proceduren for indførelse af en overdragelse, jf. 
artikel 17, stk. 5, i registret

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en uberørt artikel i den ændrede 
retsakt, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 26.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Artikel 24a

c) proceduren for indførelse af oprettelse eller 
overdragelse af en tinglig rettighed, jf. artikel 19, stk. 2, 

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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i registret en artikel i den ændrede retsakt, 
som kun vil blive ændret ved, at 
overdragelser tilføjes, og 
formålet, indholdet og omfanget 
er tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning 
26.

d) proceduren for indførelse af tvangsfuldbyrdelse, jf. 
artikel 20, stk. 3, i registret

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en uberørt artikel i den ændrede 
retsakt, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 26.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

e) proceduren for indførelse af deltagelse i en 
insolvensprocedure, jf. artikel 21, stk. 3, i registret

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en uberørt artikel i den ændrede 
retsakt, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 26.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

f) proceduren for indførelse af meddelelse eller 
overdragelse af en licens, jf. artikel 22, stk. 5, i registret

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en uberørt artikel i den ændrede 
retsakt, og formålet, indholdet og 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 26.

g) proceduren for annullering eller ændring af 
indførelsen i registeret af en tinglig rettighed, 
tvangsfuldbyrdelse eller en licens, jf. henholdsvis 
artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 4, og artikel 22, stk. 6.

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
nogle artikler i den ændrede 
retsakt, som vil blive ændret for 
at tage hensyn til anmodninger
fra en af parterne, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning 
26.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

a) midlerne og de nærmere retningslinjer for indgivelse 
af en ansøgning om et EU-varemærke til agenturet, jf. 
artikel 25

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en artikel i den ændrede retsakt, 
som kun vil blive ændret med 
henblik på at begrænse 
indgivelsen af ansøgninger til 
OHIM, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 26.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Artikel 35a

b) de nærmere bestemmelser om indholdet af den i 
artikel 26, stk. 1, omhandlede ansøgning om et EU-

De nærmere bestemmelser om 
ansøgningen er ikke-væsentlige 

Delegerede retsakter kan 
accepteres til 
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varemærke, typen af gebyrer for den i artikel 26, stk. 2, 
omhandlede ansøgning, herunder antal klasser af varer 
og tjenesteydelser, der er omfattet af disse gebyrer, og 
de formelle betingelser for den i artikel 26, stk. 3, 
omhandlede ansøgning

bestemmelser, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning 
29.

Gebyrsystemet udgør imidlertid 
væsentlige bestemmelser, der bør 
holdes i basisretsakten. 

De formelle betingelser for 
ansøgningen refererer til den nye 
artikel 26, stk. 3, som imidlertid 
igen henviser til de formelle 
betingelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 
35a, litra b). Der er derfor ingen 
forpligtelse i basisretsakten, som 
kan suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
formelle betingelser.

præcisering af de 
nærmere bestemmelser 
om ansøgningen.

Bestemmelser om 
gebyrsystemet bør 
holdes i basisretsakten.

De omhandlede formelle 
betingelser for 
ansøgningen bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

c) procedurerne for vurdering af gensidighed, jf. artikel 
29, stk. 5

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en artikel i den ændrede retsakt, 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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som kun vil blive ændret med 
henblik på at gøre det muligt for 
Kommissionen at sikre 
tilsvarende betingelser, og 
formålet, indholdet og omfanget 
er tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning 
29.

d) proceduren for og reglerne om oplysninger og 
dokumentation i forbindelse med påberåbelse af 
prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, jf. 
artikel 30

Reglerne referer til den nye 
artikel 30, der imidlertid igen 
henviser til de regler, der er 
vedtaget i overensstemmelse 
med artikel 35a, litra d). Der er 
derfor ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
regler.

I henhold til artikel 30, stk. 2,
kan den administrerende direktør 
endvidere beslutte, at de 
yderligere oplysninger og 
dokumentation, som ansøgeren 

De omhandlede regler
bør præciseres 
yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

Der bør ikke være nogen 
modsætning mellem 
kravene i henhold til de 
delegerede retsakter, og 
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skal fremlægge til støtte for en 
påberåbelse af prioritet, kan være 
mindre fyldestgørende end 
krævet i henhold til de regler, der 
er vedtaget i overensstemmelse 
med artikel 35a, litra d). 

den administrerende 
direktørs beføjelser.

e) proceduren og reglerne for belæg for at fremsætte 
påstand om en udstillingsprioritet, jf. artikel 33, stk. 1

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en artikel i den ændrede retsakt, 
som vil blive ændret marginalt, 
og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 29.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

f) proceduren for påberåbelse af et nationalt 
varemærkes anciennitet, jf. artikel 34, stk. 1, og artikel 
35, stk. 1.

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en uberørt artikel i den ændrede 
retsakt, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 29.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Artikel 39 1. Er kravene til ansøgningen om et EU-varemærke 
opfyldt, vil ansøgningen blive offentliggjort med 
henblik på anvendelse af artikel 42, såfremt den ikke 
afslås i henhold til artikel 37. Offentliggørelsen af 

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en uberørt artikel i den ændrede 
retsakt, og formålet, indholdet og

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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ansøgningen berører ikke de oplysninger, der allerede 
er gjort tilgængelige for offentligheden på anden måde i 
overensstemmelse med denne forordning eller de 
delegerede retsakter vedtaget i medfør af denne 
forordning.

omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 29.

Artikel 45a Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

a) proceduren til undersøgelse af, hvorvidt 
betingelserne for en ansøgningsdato, jf. artikel 36, 
stk. 1, litra a), og de formelle betingelser, jf. artikel 26, 
stk. 3, er opfyldt, og proceduren til kontrol af betaling 
af klassegebyrer, jf. artikel 36, stk. 1, litra c)

De formelle betingelser for 
ansøgningen refererer til den nye 
artikel 26, stk. 3, som imidlertid 
igen henviser til de formelle 
betingelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 
35a, litra b). Der er derfor ingen 
forpligtelse i basisretsakten, som 
kan suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
formelle betingelser.

Præcisering af procedurerne til 
undersøgelse af, hvorvidt 
betingelserne for en 
ansøgningsdato er opfyldt, og til 
kontrol af betaling vedrører ikke-
væsentlige bestemmelser i en 
uberørt artikel i den ændrede 

De omhandlede regler
bør præciseres 
yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 
Alternativt kan dette 
gøres til genstand for en 
gennemførelsesretsakt.

Delegerede retsakter kan 
accepteres for 
procedurerne til 
undersøgelse af, 
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retsakt, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 31.

hvorvidt betingelserne 
for en ansøgningsdato er 
opfyldt, og til kontrol af 
betaling.

b) proceduren til undersøgelse af de absolutte 
hindringer for registrering, jf. artikel 37

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en artikel i den ændrede retsakt, 
som kun vil blive ændret ved, at 
reglen om fraskrivelse af eneret 
til ikke-særprægede bestanddele 
udgår, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 31.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

c) de oplysninger, som offentliggørelsen af 
ansøgningen skal indeholde, jf. artikel 39, stk. 1

Oplysningerne i 
offentliggørelsen refererer til den 
nye artikel 39, stk. 1, som 
imidlertid igen henviser til de 
oplysninger, der er gjort 
tilgængelige i overensstemmelse 
med de delegerede retsakter. Der 
er derfor ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 

De omhandlede 
oplysninger bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
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selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
oplysninger.

overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF.

d) proceduren for rettelse af fejl og misforståelser i 
bekendtgørelser af ansøgninger om EU-varemærke, jf. 
artikel 39, stk. 3

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
den nye artikel 39, stk. 3, i den 
ændrede retsakt, som sigter mod 
at pålægge OHIM at berigtige 
fejl, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 31.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

e) proceduren for indsendelse af bemærkninger fra 
tredjemand, jf. artikel 40

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
den nye artikel 40 i den ændrede 
retsakt, som præciserer 
betingelserne for bemærkninger 
fra tredjemand, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning 
31.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

f) de nærmere bestemmelser om proceduren for 
indgivelse og behandling af en indsigelse, jf. artikel 41 
og 42

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i
nogle artikler i den ændrede 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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retsakt, som vil blive ændret for 
at præcisere betingelserne med 
hensyn til indsigelser, og 
formålet, indholdet og omfanget 
er tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
31.

g) procedurerne for ændring af ansøgningen, jf. artikel 
43, stk. 2, og deling af ansøgningen, jf. artikel 44

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
31.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

h) de oplysninger, der skal indføres i registret ved 
registreringen af et EU-varemærke, og retningslinjerne 
for offentliggørelse af registreringen, jf. artikel 45, 
stk. 1, indholdet og retningslinjer for udstedelse af 
registreringsbeviset, jf. artikel 45, stk. 2.

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
31.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Artikel 49a Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

Det er uklart, hvorfor denne 
bestemmelse anvender udtrykket 
"de proceduremæssige regler 
for" i stedet for "proceduren for", 

Delegerede retsakter kan 
accepteres, hvis "de 
proceduremæssige 
regler for" ændres til 
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a) de proceduremæssige regler for fornyelse af et EU-
varemærke, jf. artikel 47, herunder typen af gebyrer, 
der skal betales

der anvendes i de to 
efterfølgende foreslåede 
delegationer i litra b) og c) og 
andre steder. Ordet "regler" giver 
associationer til politiske valg, 
hvilket ikke er tilfældet med 
"proceduren".

Hvis man anvender "proceduren
for", vil denne bestemmelse
vedrøre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, og 
formålet, indholdet og omfanget 
er tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
31.

"proceduren for".

b) proceduren for ændring af registreringen af et EU-
varemærke, jf. artikel 48, stk. 2

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
en uberørt artikel i den ændrede 
retsakt, og formålet, indholdet og 
omfanget er tilstrækkeligt 
angivet, når der også tages 
hensyn til betragtning 32.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

c) proceduren for deling af et EU-varemærke, jf. artikel 
49.

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
32.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

a) proceduren for at give afkald på et EU-varemærke, 
jf. artikel 50, herunder den i stk. 3 i samme artikel 
omhandlede periode

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
33.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Artikel 57a

b) procedurerne for fortabelse og ugyldighed af et EU-
varemærke, jf. artikel 56 og 57.

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
33.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Artikel 65a Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

a) indholdet af klagen, jf. artikel 60, og proceduren for 

Det er uklart, hvad der her menes 
med "indholdet", og på hvilken 
måde det skal præciseres ved 
delegerede retsakter.

Delegerede retsakter kan 
accepteres, hvis
"indholdet" udgår eller 
præciseres.
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indgivelse og behandling af klager Uden "indholdet" vil denne 
bestemmelse vedrøre ikke-
væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget vil være 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning 
34.

b) indholdet og formen af appelkammerets afgørelser, 
jf. artikel 64

Det er uklart, hvad der her menes 
med "indholdet", og på hvilken 
måde det skal præciseres ved 
delegerede retsakter.

Uden "indholdet" vil denne 
bestemmelse vedrøre ikke-
væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget vil være 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning 
34.

Det kan bemærkes, at artikel 93a 
nedenfor bruger formuleringen 
"formelle krav til 
[beslutningerne]" uden at nævne 

Delegerede retsakter kan 
accepteres, hvis 
"indholdet" udgår eller 
præciseres.
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noget om "indholdet".

c) bestemmelserne om tilbagebetaling af klagegebyrer, 
jf. artikel 60.

Der er ingen bestemmelser om 
tilbagebetaling af gebyrer i 
artikel 60.

Hvis der skal kunne 
uddelegeres beføjelser i 
henhold til denne 
bestemmelse, skal der 
være regler om 
tilbagebetaling i 
basisretsakten.

Artikel 74a Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 163 med 
henblik på at præcisere den i artikel 67, stk. 1, 
omhandlede periode for fremlæggelse af 
bestemmelserne om anvendelse af EU-fællesmærket til 
agenturet og indholdet af disse bestemmelser, jf. artikel 
67, stk. 2.

Der nævnes ikke nogen periode i 
artikel 67, stk. 1. I den 
pågældende artikel som ændret 
henvises der i stedet til den i 
henhold til artikel 74a 
foreskrevne frist. Der er derfor 
ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge den pågældende 
frist.

Det er endvidere uklart, hvad der 
her menes med "indholdet af 
disse bestemmelser", og på 

Den omhandlede frist 
bør præciseres 
yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

"Indholdet af disse 
bestemmelser" bør 
præciseres yderligere i 
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hvilken måde det skal præciseres 
ved delegerede retsakter. Med
"indholdet af disse 
bestemmelser" vil denne 
bestemmelse være for 
vidtrækkende og muligvis 
vedrøre væsentlige 
bestemmelser.

basisretsakten.

Artikel 74k Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 163 med 
henblik på at præcisere den i artikel 74c, stk. 1, 
omhandlede periode for fremlæggelse af 
bestemmelserne om anvendelse af EU-
certificeringsmærket til agenturet og indholdet af disse 
bestemmelser, jf. artikel 74c, stk. 2.

Der nævnes ikke nogen periode i 
artikel 74c, stk. 1. I den 
pågældende artikel som ændret 
henvises der i stedet til den i 
henhold til artikel 74k fastsatte 
frist. Der er derfor ingen 
forpligtelse i basisretsakten, som 
kan suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge den pågældende 
frist.

Det er endvidere uklart, hvad der 
her menes med "indholdet af 
disse bestemmelser", og på 
hvilken måde det skal præciseres 
ved delegerede retsakter. Med 

Den omhandlede frist 
bør præciseres 
yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 
Alternativt kan dette 
gøres til genstand for en 
gennemførelsesretsakt.

"Indholdet af disse 
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"indholdet af disse 
bestemmelser" vil denne 
bestemmelse være for 
vidtrækkende og muligvis 
vedrøre væsentlige 
bestemmelser.

bestemmelser" bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten.

Artikel 79 1. Agenturet tilstiller ex officio rette vedkommende alle 
afgørelser og høringsindkaldelser samt de meddelelser, 
som udløser en frist, eller som skal tilstilles i henhold 
til andre bestemmelser i denne forordning eller i de 
delegerede retsakter vedtaget i medfør af denne 
forordning, eller hvis tilstillelse agenturets 
administrerende direktør har truffet bestemmelse om.

Denne bestemmelse foreskriver 
ikke vedtagelse af delegerede 
retsakter, men fastslår, at OHIM 
er forpligtet til at tilstille 
afgørelser og 
høringsindkaldelser, hvis dette 
kræves i henhold til delegerede 
retsakter vedtaget i medfør af 
forordningen.

Så længe de 
omhandlede 
bestemmelser om
delegerede retsakter 
giver mulighed for at
indføre en forpligtelse 
til at tilstille det anførte, 
bør denne bestemmelse 
kunne accepteres.

Artikel 79a Finder agenturet, at en rettighed fortabes som følge af 
denne forordning eller de delegerede retsakter vedtaget 
i medfør af denne forordning, uden at der er truffet 
nogen afgørelse, giver det den pågældende meddelelse 
herom i overensstemmelse med artikel 79. Sidstnævnte 
kan anmode om en afgørelse i sagen. Agenturet 
vedtager en sådan afgørelse, hvis det ikke deler den 
pågældendes opfattelse; i modsat fald skal agenturet 
ændre sin konstatering og give den person, der anmoder 
om en afgørelse, meddelelse herom.

Denne bestemmelse foreskriver 
ikke vedtagelse af delegerede 
retsakter, men fastslår, at OHIM 
er forpligtet til at give 
meddelelse om eventuelle tab af 
rettigheder og træffe afgørelser 
om eventuelle berørte 
konstateringer, hvis en delegeret 
retsakt vedtaget i medfør af 
forordningen medfører et tab.

Så længe de 
omhandlede 
bestemmelser om 
delegerede retsakter 
giver mulighed for tab 
af rettigheder, bør denne 
bestemmelse kunne 
accepteres.
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Artikel 83 I mangel af procedurebestemmelser i denne forordning 
eller i de delegerede retsakter vedtaget i medfør af 
denne forordning skal agenturet tage hensyn til de 
procesretlige principper, der er almindelig anerkendt i 
medlemsstaterne.

Denne bestemmelse foreskriver 
ikke vedtagelse af delegerede 
retsakter, men fastslår, at OHIM 
har mulighed for at udfylde 
eventuelle lakuner skabt af 
delegerede retsakter under 
hensyntagen til anerkendte 
principper.

Denne bestemmelse 
sigter mod håndtering af 
huller i lovgivningen og 
berører ikke direkte 
delegerede retsakter. 

Artikel 89 1. Agenturet udgiver regelmæssigt:

a) en EU-varemærketidende, der indeholder de 
indførelser, der har fundet sted i registret, samt andre 
oplysninger, hvis offentliggørelse er foreskrevet i denne 
forordning eller i de delegerede retsakter vedtaget i 
medfør af denne forordning

Denne bestemmelse foreskriver 
ikke vedtagelse af delegerede 
retsakter, idet den blot kræver 
offentliggørelse af oplysninger, 
der er foreskrevet i delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til 
forordningen.

Denne bestemmelse 
fastslår et krav om 
offentliggørelse og 
berører ikke direkte 
delegerede retsakter.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

a) de formelle krav til de beslutninger, der er omhandlet 
i artikel 75

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Artikel 93a

b) retningslinjerne for mundtlig forhandling og 
bevisoptagelse, jf. artikel 77 og 78

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

c) de nærmere bestemmelser for tilstillelse af 
meddelelser, jf. artikel 79

Bestemmelserne i artikel 79 
indeholder allerede regler om 
tilstillelse pr. anbefalet brev med 
modtagelsesbevis og elektronisk 
meddelelse. Det fastslås også, at 
den administrerende direktør skal 
bestemme, på hvilken måde en 
offentlig bekendtgørelse skal 
finde sted. Det er derfor uklart, 
hvilke yderligere nærmere 
bestemmelser der skal vedtages 
ved delegerede retsakter.

Man kan også rejse spørgsmålet, 
om denne bestemmelse ikke er 
overflødig under hensyntagen til 
litra e) nedenfor.

Der synes ikke at være 
behov for delegerede 
retsakter, da 
basisretsakten og litra e) 
allerede fastlægger 
nærmere bestemmelser.

d) proceduren for konstatering af fortabelse af 
rettigheder, jf. artikel 79a

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

e) reglerne for de kommunikationsmidler, herunder 
elektroniske kommunikationsmidler, jf. artikel 79b, 
som skal anvendes af parterne i sager ved agenturet, og 
de formularer, der skal stilles til rådighed af agenturet

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

f) reglerne for de i artikel 79c, stk. 1, omhandlede 
fristers beregning og varighed

Der er ingen regler eller frister i 
artikel 74c stk. 1. I den 
pågældende artikel som ændret 
henvises der i stedet til de regler 
og frister, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 
93a, litra f). Der er derfor ingen 
forpligtelse i basisretsakten, som 
kan suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
regler og frister.

De omhandlede regler
og frister bør præciseres 
yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

g) proceduren for rettelse af sproglige fejl, skrivefejl og 
åbenlyse forsømmelser i agenturets afgørelser og 

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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tekniske fejl, der kan tilskrives agenturet ved 
registrering af varemærket eller offentliggørelse af sin 
registrering, jf. artikel 79d

forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

h) proceduren for tilbagekaldelse af en afgørelse eller 
ophævelse af en indførelse i registret, jf. artikel 80, 
stk. 1

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

i) retningslinjerne for afbrydelse og genoptagelse af 
sager ved agenturet, jf. artikel 82a

Der er ingen retningslinjer i 
artikel 82a. I den pågældende 
artikel som ændret henvises der i 
stedet til de regler, der er fastsat i 
medfør af artikel 93a, litra i). Der 
er derfor ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
retningslinjer.

De omhandlede 
retningslinjer bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 
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j) procedurerne for fastsættelse og fordeling af 
omkostningerne, jf. artikel 85, stk. 1

Der er ingen betingelser i artikel 
85, stk. 1. I den pågældende 
artikel som ændret henvises der i 
stedet til de betingelser, der er 
fastsat i overensstemmelse med 
artikel 93a, litra j). Der er derfor 
ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
betingelser.

De omhandlede 
betingelser bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

k) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 87, stk. 1 Der gælder i henhold til artikel 
87, stk. 1, allerede et krav om, at
OHIM skal føre et register, som 
indeholder de oplysninger, der er 
foreskrevet i forordningen. Der 
er derfor reelt tale om, at 
Kommissionen supplerer eller 
ændrer delegerede retsakter, 
hvilket ikke er muligt i henhold 
til artikel 290 i TEUF.

De specifikke 
oplysninger, der ikke 
allerede er fastsat i 
andre bestemmelser, bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten, og 
ordene "eller i de 
delegerede retsakter 
vedtaget i medfør af 
denne forordning" i 
artikel 87, stk. 1, bør 
udgå for at råde bod på 
den nuværende 
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situation, hvor 
delegerede retsakter 
reelt kan suppleres eller 
ændres.

l) proceduren for aktindsigt, jf. artikel 88, herunder de 
dele, som er undtaget fra aktindsigt, og de nærmere 
regler om opbevaring af akter fra agenturet, jf. artikel 
88, stk. 5.

Artikel 88 som ændret 
foreskriver allerede, at den 
administrerende direktør 
fastsætter de nærmere regler for 
aktindsigt, og i hvilken form 
akterne skal opbevares.

Der er intet behov for 
delegation, hvorfor 
denne bestemmelse bør 
udgå.

m) de nærmere regler for offentliggørelse af de 
oplysninger og indførelser, der er omhandlet i artikel 
89, stk. 1, litra a), i EU-varemærketidende, herunder 
hvilken type oplysninger, og på hvilke sprog, disse 
oplysninger og indførelser skal offentliggøres

Jf. litra k) ovenfor. De specifikke 
oplysninger, der ikke 
allerede er fastsat i 
andre bestemmelser, bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten, og 
ordene "eller i de 
delegerede retsakter 
vedtaget i medfør af 
denne forordning" i 
artikel 89, stk. 1, litra a), 
bør udgå for at råde bod 
på den nuværende 
situation, hvor 
delegerede retsakter 
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reelt kan suppleres eller 
ændres. 

n) hyppigheden, formen og sproget for 
offentliggørelserne i agenturets meddelelsesblad, jf. 
artikel 89, stk. 1, litra b)

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

o) de nærmere regler for udveksling af oplysninger og 
meddelelser mellem agenturet og medlemsstaternes 
myndigheder og for aktindsigt for eller via 
medlemsstaternes retter og myndigheder i henhold til 
artikel 90

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

p) undtagelserne fra forpligtelsen til at lade sig 
repræsentere ved agenturet i henhold til artikel 92, 
stk. 2, på hvilke betingelser en fælles befuldmægtiget 
udpeges i henhold til artikel 92, stk. 4, på hvilke 
betingelser de ansatte som omhandlet i artikel 92, 
stk. 3, og de godkendte mødeberettigede som 
omhandlet i artikel 93, stk. 1, skal indgive en 
underskrevet fuldmagt til agenturet for at kunne 

Spørgsmålet om, på hvilke 
betingelser de ansatte som 
omhandlet i artikel 92, stk. 3, og 
de godkendte mødeberettigede 
som omhandlet i artikel 93, 
stk. 1, skal indgive en 
underskrevet fuldmagt til 
agenturet, vedrører ikke-

Delegerede retsakter kan 
accepteres for så vidt 
angår artikel 92, stk. 3.

De specifikke tilfælde 
og betingelser i artikel 
92, stk. 2, 4 og 5, bør 
præciseres yderligere i 
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foretage repræsentation, indholdet af den pågældende 
fuldmagt, og betingelserne for at slette en person af 
listen over godkendte mødeberettigede, jf. artikel 93, 
stk. 5.

væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
38.

For så vidt angår artikel 92, 
stk. 2, 4 og 5, som ændret, 
henvises der heri til tilfælde, der 
er nævnt, og de betingelser, der 
er fastsat i overensstemmelse 
med artikel 93a, litra p). Der er 
derfor ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de pågældende 
betingelser.

basisretsakten, og 
ordene "eller i de 
delegerede retsakter 
vedtaget i medfør af 
denne forordning" i 
artikel 87, stk. 1, bør 
udgå for at råde bod på 
den nuværende 
situation, hvor 
delegerede retsakter 
reelt kan suppleres eller 
ændres. 

Artikel 114 I artikel 114, stk. 2, ændres 
"gennemførelsesforordningen" til "de delegerede 
retsakter vedtaget i medfør af denne forordning".

Denne artikel vedrører de 
formelle krav i den nationale 
lovgivning angående 
fremsendelse af ansøgninger 
eller varemærker, som er 
forskellige fra eller supplerer 
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kravene i forordningen eller de 
delegerede retsakter.

Artikel 114a Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere de formelle 
betingelser, der skal opfyldes ved begæring om 
overgang af en EU-varemærkeansøgning, de nærmere 
regler for dens behandling og offentliggørelse.

Denne bestemmelse er en 
omfattende delegation uden 
angivelse af hertil svarende 
regler eller forpligtelser i 
basisretsakten. Der er derfor 
intet, der kan ændres eller 
suppleres.

Hvis der ikke er nogen 
regler eller forpligtelser 
i artikel 112-114 i 
forordningen, som 
delegationen kan 
baseres på, bør de 
præciseres yderligere i 
basisretsakten. 

Artikel 128 4. Den administrerende direktør har navnlig til opgave:

[...]

n) at udøve de beføjelser, der er tillagt ham i medfør af 
artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 5, artikel 30, stk. 2, 
artikel 45, stk. 3, artikel 75, stk. 2, artikel 78, stk. 5, 
artikel 79, 79b og 79c, artikel 87, stk. 3, artikel 88, 89, 
artikel 93, stk. 4, artikel 119, stk. 8, og artikel 144 i 
overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i 
denne forordning og i de delegerede retsakter vedtaget i 
medfør af denne forordning

Se ovenfor angående artikel 30, 
79 og 88.

Der må ikke være nogen 
uoverensstemmelser mellem den 
administrerende direktørs 
beføjelser og omfanget af 
delegationen af 
lovgivningsbeføjelser.

Enten den 
administrerende 
direktørs beføjelser eller 
delegationen af 
lovgivningsbeføjelser 
må ændres for at undgå 
uoverensstemmelser.

Artikel 144a Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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a) de specifikke kriterier for anvendelse af de sprog, der 
er nævnt i artikel 119

indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
45.

b) de tilfælde, hvor indsigelses- og 
annulleringsafgørelser skal træffes af et enkelt medlem 
i henhold til artikel 132, stk. 2, og artikel 134, stk. 2

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
45.

Der henvises i artikel 132, stk. 2, 
og artikel 134, stk. 2, i den 
gældende udgave til artikel 144a, 
litra c).

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

Der bør dog i artikel 
132, stk. 2, og artikel 
134, stk. 2, henvises til 
artikel 144a, litra b).

c) de nærmere bestemmelser om tilrettelæggelse af 
appelkamrene, herunder appelkammerinstansens 
oprettelse og rolle, jf. artikel 135, stk. 3, litra a), 
sammensætningen af det udvidede kammer og reglerne 
for, hvorledes sager indbringes herfor, jf. artikel 135, 
stk. 4, og de betingelser, hvorunder der træffes 
afgørelse af et enkelt medlem, jf. artikel 135, stk. 2 og 5

Formuleringen "instansens rolle" 
synes at være lidt for 
vidtrækkende og kan muligvis 
vedrøre væsentlige 
bestemmelser.

Bortset herfra vedrører denne 
bestemmelse supplering af ikke-
væsentlige bestemmelser i 

Delegerede retsakter kan 
accepteres, bortset fra at
"instansens rolle" kunne 
præciseres i 
basisretsakten.
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forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
45. 

d) systemet af gebyrer og afgifter, som skal betales til 
agenturet i henhold til artikel 144, herunder størrelsen 
af gebyrer, betalingsmetoder, møntfod, forfaldsdatoen 
for gebyrer og afgifter, den fastsatte betalingsdato og 
konsekvenserne af manglende eller forsinket betaling, 
og under- og overbetaling, de tjenesteydelser, for hvilke 
der ikke skal betales gebyr, og kriterierne for, hvornår 
den administrerende direktør kan udøve de beføjelser, 
der er fastlagt i artikel 144, stk. 3 og 4.

Bortset fra gebyrernes struktur 
og størrelse, som er væsentlige 
elementer og derfor ikke bør 
gøres til genstand for delegation, 
vedrører denne bestemmelse 
supplering af ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, og 
formålet, indholdet og omfanget 
er tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
45.

Delegerede retsakter kan 
accepteres, bortset fra 
gebyrernes struktur og 
størrelse.

Artikel 145 I artikel 145 ændres "dets 
gennemførelsesforanstaltninger" til "de delegerede 
retsakter vedtaget i medfør af denne forordning".

Denne bestemmelse vedrører 
anvendelse af regler i forbindelse 
med internationale registreringer.

Denne bestemmelse 
berører ikke direkte 
delegationen af 
beføjelser.

Artikel 161a Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 
163 med henblik på at præcisere:

a) de formelle betingelser for en international 

Der er ingen formelle betingelser 
i artikel 147, stk. 5. I den 
pågældende artikel som ændret 
henvises der i stedet til de 
formelle betingelser, der er 

Delegerede retsakter kan 
accepteres, bortset fra de 
formelle betingelser for 
en international 
ansøgning, som bør 
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ansøgning, jf. artikel 147, stk. 5, proceduren for 
undersøgelse af den internationale ansøgning, jf. artikel 
147, stk. 6, og retningslinjerne for fremsendelse af den 
internationale ansøgning til Det Internationale Bureau, 
jf. artikel 147, stk. 4

fastsat i overensstemmelse med 
artikel 161a, litra a). Der er 
derfor ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de formelle 
betingelser.

Bortset herfra vedrører denne 
bestemmelse supplering af ikke-
væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
46.

præciseres yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

b) de nærmere regler for meddelelse i henhold til artikel 
148a

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
46.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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c) de formelle betingelser for en begæring om territorial 
udstrækning, jf. artikel 149, stk. 2, proceduren for 
undersøgelse af disse betingelser og de nærmere regler 
for videresendelse af begæringen om territorial 
udstrækning til Det Internationale Bureau

Der er ingen formelle betingelser 
i artikel 149. I den pågældende 
artikel som ændret henvises der i 
stedet til de formelle betingelser, 
der er fastsat i overensstemmelse 
med artikel 161a, litra c). Der er 
derfor ingen forpligtelse i 
basisretsakten, som kan 
suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge de formelle 
betingelser.

Der er ikke noget artikel 149, 
stk. 2, artiklen har kun ét stykke. 
Ændringen vedrørende de 
formelle betingelser tilføjes som 
et sidste punktum.

De formelle betingelser 
for en begæring bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

Der bør henvises til 
artikel 149.

d) proceduren for at indgive en påstand om anciennitet, 
jf. artikel 153

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
46.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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e) procedurerne for undersøgelse af absolutte 
hindringer for registrering, jf. artikel 154, og for 
indsendelse og undersøgelse af en indsigelse, jf. artikel 
156, herunder de nødvendige meddelelser til Det 
Internationale Bureau

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
46.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

f) procedurerne med hensyn til de internationale 
registreringer, jf. artikel 154a

Der er ikke nævnt nogen 
procedurer i artikel 154a. I den 
pågældende artikel som ændret 
henvises der i stedet til de 
procedurer, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 
161a, litra f). Der er derfor ingen 
forpligtelse i basisretsakten, som 
kan suppleres eller ændres, og 
Kommissionen giver reelt sig 
selv en ubegrænset skønsmargin 
til at fastlægge procedurerne.

Procedurerne bør 
præciseres yderligere i 
basisretsakten for at 
afhjælpe den nuværende 
cirkulære mangel på en 
forpligtelse, som 
betyder, at der i 
virkeligheden ikke er 
noget, der bliver ændret 
eller suppleret i 
overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. 

g) de tilfælde, hvor agenturet skal underrette Det 
Internationale Bureau om ugyldiggørelse af 
virkningerne af en international registrering i henhold 
til artikel 158, og de oplysninger, som en sådan 
meddelelse skal indeholde

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning

Delegerede retsakter kan 
accepteres.
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46.

h) de nærmere regler for overførsel af de anmodninger, 
der er omhandlet i artikel 158c, til Det Internationale 
Bureau

Der henvises i artikel 158c til "de 
tilfælde, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 
161a, litra h)", og ikke til "de 
nærmere regler for overførsel".

Uanset hvad vedrører dette 
supplering af ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen.

Delegerede retsakter kan 
accepteres, så længe det 
præciseres, om de 
handler om de nærmere 
regler for overførsel 
eller nogle nærmere 
angivne tilfælde.

i) de betingelser, som en begæring om overgang til 
national ansøgning i henhold til artikel 159, stk. 1, skal 
opfylde

Dette vedrører supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
46.

Delegerede retsakter kan 
accepteres.

j) de formelle betingelser for en ansøgning om ændring 
i henhold til artikel 161 og procedurerne for en sådan 
ændring

Der er ikke nævnt nogen 
"formelle betingelser for en 
ansøgning om ændring" i artikel
161.

Bestemmelsen om procedurerne
vedrører supplering af ikke-
væsentlige bestemmelser i 

Delegerede retsakter kan 
accepteres, bortset fra de
"formelle betingelser", 
som skal præciseres i 
basisretsakten.



PE521.700v01-00 46/47 AL\1006698DA.doc

DA

forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
46.

k) de nærmere bestemmelser om kommunikation 
mellem agenturet og Det Internationale Bureau, 
herunder de meddelelser, der skal gives i henhold til 
artikel 147, stk. 4, artikel 148a, artikel 153, stk. 2, og 
artikel 158c.

Der er ikke nogen "meddelelser, 
der skal gives" i henhold til 
artikel 147, stk. 4.

Bortset herfra vedrører 
bestemmelsen supplering af 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen, og formålet, 
indholdet og omfanget er 
tilstrækkeligt angivet, når der 
også tages hensyn til betragtning
46.

Delegerede retsakter kan 
accepteres, bortset fra de 
"meddelelser, der skal 
gives", som skal 
præciseres i 
basisretsakten.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte 
betingelser.

Svarer til 
standardartiklen i den 
fælles forståelse. 

Artikel 163a

2. Delegationen af beføjelser i artikel 24a, 35a, 45a, 
49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a og 161a 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

Parlamentet kunne vælge at 
operere med en bestemt 
varighed, f.eks. nogle år, 
kombineret med et
rapporteringskrav (jf. option 2 i 

Svarer til 
standardartiklen i den 
fælles forståelse. 
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den fælles forståelse).

3. Den i stk. 2 omhandlede delegering af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får 
virkning fra dagen efter sin offentliggørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Svarer til 
standardartiklen i den 
fælles forståelse. 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og 
Rådet meddelelse herom.

Svarer til 
standardartiklen i den 
fælles forståelse. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i medfør af artikel 24a, 
35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a og 
161a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne 
frist begge har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Fristen for at gøre indsigelse er 
standardfristen 2+2 måneder, 
som Parlamentet frit kan gøre 
længere eller kortere.

Svarer til 
standardartiklen i den 
fælles forståelse. 

Parlamentet kan frit 
ændre tidsrammerne.


