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εξουσιοδότηση πράξεων, στο πλαίσιο του ελέγχου εκ μέρους του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά το κοινοτικό σήμα (COM(2013)0161 –
C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να γνωμοδοτήσει με δική της πρωτοβουλία, 
σχετικά με τις διατάξεις της προαναφερθείσας πρότασης, με τις οποίες ανατίθενται 
νομοθετικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ.) 

Η πρόταση περιέχει 63 διαφορετικές προτάσεις ανάθεσης νομοθετικής αρμοδιότητας στην 
Επιτροπή, αριθμός πράγματι αξιοσημείωτος (βλ. Παράρτημα).

I - Ιστορικό

Η προαναφερόμενη πρόταση κανονισμού αποτελεί μέρος της δέσμης προτάσεων για τα 
σήματα την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2013 και η οποία περιλαμβάνει 
επίσης πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας περί σημάτων1, καθώς και πρόταση 

                                               
1 Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 25)
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εκτελεστικής πράξης για την τροποποίηση δύο κανονισμών της Επιτροπής2 που 
αποσκοπούν στην προσαρμογή των τελών του κοινοτικού συστήματος σημάτων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο γενικός στόχος της πρότασης είναι να προαχθεί η καινοτομία 
και η οικονομική ανάπτυξη, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης των επιχειρήσεων στα 
συστήματα καταχώρισης εμπορικών σημάτων σε όλη την ΕΕ, και μεγαλύτερης 
αποδοτικότητας για τις επιχειρήσεις, με μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας, 
αυξημένη ταχύτητα, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου. Ωστόσο η 
Επιτροπή δεν προτείνει ένα νέο σύστημα, αλλά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων διατάξεων 
, με βασικούς στόχους την προσαρμογή της ορολογίας στη Συνθήκη της Λισαβόνας και των 
διατάξεων στη κοινή προσέγγιση της 19ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς3, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών υποβολής αίτησης και καταχώρισης 
ευρωπαϊκού σήματος, την αύξηση της ασφάλειας δικαίου μέσω της αποσαφήνισης των 
διατάξεων και της άρσης των αμφιλεγόμενων σημείων, την ενσωμάτωση της νομολογίας 
του Δικαστηρίου, τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΑ και των 
εθνικών υπηρεσιών για την προώθηση της σύγκλισης των πρακτικών και την ανάπτυξη 
κοινών εργαλείων, καθώς και την προσαρμογή του πλαισίου στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Το προτεινόμενο σχέδιο εκτελεστικής πράξης σχετικά με το σύστημα τελών

Η προαναφερόμενη πρόταση εκτελεστικής πράξης σχετικά με το σύστημα τελών βασίζεται 
στα άρθρα 144, 162 και 163 παράγραφος 2 του ισχύοντος κανονισμού περί σημάτων, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 13 του κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων4. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτές, κατά τη ρύθμιση των τελών θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος των τελών 
και ο τρόπος καταβολής τους και να εξασφαλίζεται η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του 
ΓΕΕΑ. Εξάλλου αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται και να τροποποιούνται με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων.

Ωστόσο η Επιτροπή προτείνει ταυτόχρονα την τροποποίηση του κανονισμού περί σημάτων 
προκειμένου να καταστούν δυνατές μελλοντικές τροποποιήσεις του συστήματος τελών 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 

Η αιτιολογική σκέψη 2 του σχεδίου εκτελεστικής πράξης αναφέρει εξάλλου ότι «είναι 
σκόπιμο να καταστεί πιο ευέλικτη η δομή των τελών μέσω της προσαρμογής της», πράγμα 
που αναμφισβήτητα υπερβαίνει την απλή εκτέλεση και μπορεί να λεχθεί ότι πρόκειται 
μάλλον για ζήτημα επιλογών πολιτικής που άπτεται ουσιωδών στοιχείων της δέσμης 

                                               
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου για την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 1) και 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς 
το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ 
L 303 της 15.12.1995, σ. 33). Υπάρχει επίσης ένας τρίτος κανονισμός στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού 
περί σημάτων, ήτοι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/96 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 1996 σχετικά με τη 
θέσπιση του κανονισμού διαδικασίας των τμημάτων προσφυγών του Γραφείου εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς (EE L 28 της 6.2.1996, σ. 11), ο οποίος ωστόσο δεν τροποποιείται.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα
κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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προτάσεων για τα σήματα.

Λόγω της αντίθεσης στην προσέγγιση αυτή τόσο του Κοινοβουλίου σε συνεδριάσεις 
σκιωδών εισηγητών όσο και κρατών μελών σε συνεδριάσεις ομάδων εργασίας του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή ανακοίνωσε με επιστολή στο Κοινοβούλιο στις 18 Ιουλίου 2013 
ότι δεν θα δώσει συνέχεια στο σχέδιο εκτελεστικής πράξης στην αρμόδια επιτροπή, και ότι 
προτίθεται να «συγκαλέσει την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής προς το τέλος του έτους 
το νωρίτερο».  Όταν υποβλήθηκε το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, στόχος της Επιτροπής 
ήταν να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους, και η Επιτροπή φαίνεται ότι εμμένει στην 
άποψη ότι μπορεί νόμιμα να προσαρμόζει τη δομή των τελών μέσω εκτελεστικής πράξης.

Εξάλλου πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το σημείο 38 της προαναφερόμενης κοινής 
προσέγγισης σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, τα τέλη υπέρ 
αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών (όπως το ΓΕΕΑ) πρέπει να καθορίζονται σε ένα 
ρεαλιστικό επίπεδο ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σημαντικών πλεονασμάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, η κοινή προσέγγιση αποτελεί κοινή 
δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης.

IΙΙ - Το ιστορικό των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων

Βλέπε μέρος ΙΙ της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 27ης Απριλίου 
2012 προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με τον κανονισμό 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και 
την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και το έγγραφο εργασίας που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον 
έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή 
(συντάκτης: József Szájer), που παρέχουν λεπτομερή εικόνα τόσο των κατ' εξουσιοδότηση 
όσο και των εκτελεστικών πράξεων. 

ΙV - Η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οριοθέτηση μεταξύ κατ' 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων έχει προκαλέσει διχογνωμίες σε μια σειρά 
νομοθετικών διαδικασιών. Το Συμβούλιο επιμένει στη χρήση εκτελεστικών πράξεων 
προκειμένου να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο προπαρασκευαστικό στάδιο των πράξεων 
αυτών, μέσω των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που μετέχουν στις αρμόδιες 
επιτροπές, βάσει του κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων. Κατά την προετοιμασία των 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων οι εθνικοί εμπειρογνώμονες δεν διαδραματίζουν κάποιο 
επίσημο ρόλο. Επιπλέον, ο ρόλος, η επιρροή και τα προνόμια του Κοινοβουλίου είναι πολύ 
μεγαλύτερα όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, με τη δυνατότητα αμφισβήτησης 
μιας προτεινόμενης κατ' εξουσιοδότηση πράξης και ανάκλησης της εξουσιοδότησης να 
αποτελούν τα σημαντικότερα μέσα στη διάθεση του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τις 
εκτελεστικές πράξεις, οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου περιορίζονται στο δικαίωμα 
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ελέγχου, ενώ η Επιτροπή μπορεί να προβεί στην έγκριση μιας προτεινόμενης εκτελεστικής 
πράξης παρά την όποια αντίρρηση από πλευράς Κοινοβουλίου.

Η επιλογή της ενδεδειγμένης πράξης έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνον όσον αφορά τη 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου ή εμπεριστατωμένης 
εξέτασης, αλλά και για το κύρος της ίδιας της νομοθετικής πράξης. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, έχει επισημάνει ότι η 
οριοθέτηση μεταξύ εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δεν αποτελεί ζήτημα 
πολιτικής επιλογής, και ότι σημείο εκκίνησης οποιασδήποτε ανάλυσης θα πρέπει συνεπώς 
να είναι τα νομικά κριτήρια που τίθενται στα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ5. Η Επιτροπή 
επομένως ζήτησε από το Δικαστήριο της ΕΕ διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της 
οριοθέτησης, σε μια υπόθεση στην οποία φρονεί ότι επελέγη ο λάθος τύπος πράξης6.

Προκειμένου να καθιερωθεί μια οριζόντια πολιτική θέση σχετικά με το θέμα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, ούτως ώστε να προστατευθούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου 
και να αποφευχθεί ο επιπλέον κίνδυνος δημιουργίας νομικών προβλημάτων και ο κίνδυνος 
ακύρωσης νομοθετικών πράξεων λόγω λανθασμένης επιλογής μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση 
ή εκτελεστικών πράξεων, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το 2012 την ακόλουθη 
προσέγγιση τεσσάρων βημάτων με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση 
να ασκήσει πλήρως τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας7:

1. Επιλογή του κατάλληλου μέσου·
2. Ενίσχυση του ρόλου των κρατών μελών κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεων·
3. Ενσωμάτωση στην βασική πράξη («συναπόφαση»)·
4. Έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου χωρίς συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Ως τελευταίο βήμα, σε περίπτωση που οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν μπόρεσαν να 
συμπεριληφθούν σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, μολονότι είχε διαπιστωθεί ότι θα έπρεπε, 
απαιτείται για την εν λόγω προσέγγιση η άρνηση υποβολής του φακέλου καθεαυτού στην 
ολομέλεια, και η συνέχιση των οριζόντιων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

V - Ανάλυση

Επειδή δεν υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της οριοθέτησης 
μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, το σημείο εκκίνησης κάθε 
ανάλυσης πρέπει να είναι η διατύπωση της ίδιας της Συνθήκης. Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ 
                                               
5 Επιστολή της 3ης Φεβρουαρίου 2012 του Προέδρου Barroso προς τον Πρόεδρο Schulz.
6 Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου προσφυγή με στόχο την ακύρωση 
ενός άρθρου του κανονισμού για τα βιοκτόνα, το οποίο προβλέπει την έγκριση μέτρων μέσω της έκδοσης 
εκτελεστικής και όχι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον το συγκεκριμένο άρθρο 
αποσκοπεί να συμπληρώσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης, και λόγω της φύσης της 
εξουσιοδότησης και του σκοπού τη πράξης που πρόκειται να εγκριθεί στο πλαίσιο των εν λόγω αρμοδιοτήτων, 
μια τέτοια πράξη θα πρέπει ως εκ τούτου να θεσπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 290 
ΣΛΕΕ και όχι σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Υπόθεση C-427/12, Επιτροπή κατά 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7 Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια οριζόντια προσέγγιση εντός του Κοινοβουλίου για την 
αντιμετώπιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (Επιστολή της 19ης Απριλίου του προέδρου της Διάσκεψης 
των Προέδρων των Επιτροπών προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου).



AL\1006698EL.doc 5/55 PE521.700v01-00

EL

επιτρέπει την ανάθεση της ασκήσεως νομοθετικής εξουσίας μόνο για την έγκριση «μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη 
ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης» (έμφαση του συντάκτη). 

Για να εξεταστεί εν προκειμένω κατά πόσον πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, καθίσταται 
απαραίτητη η κατά περίπτωση εξέταση της φύσης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας. Βλέπε 
Παράρτημα.

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τη δομή των τελών του συστήματος σημάτων, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι τα επίπεδα των τελών έχουν ουσιαστικά παραμείνει αμετάβλητα τα 
τελευταία 20 περίπου έτη, και ότι οποιαδήποτε προσαρμογή της βασικής πράξης, μέσω της 
διαδικασίας συναπόφασης, πιθανότατα θα διαρκέσει για άλλα τόσα έτη, ώστε να μην 
απαιτείται κανενός είδους ευελιξία για τον καθορισμό των επιπέδων των τελών μέσω της 
χρήσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Η ανάθεση ή μη 
ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων αποτελεί προνόμιο του νομοθέτη. Εν προκειμένω, η 
αλλαγή της δομής των τελών δεν είναι απλά ένα ζήτημα εκτελεστικών κανόνων 
νομοθετικών πράξεων αλλά μάλλον ένα ζήτημα επιλογής πολιτικής που συνιστά ουσιώδες 
στοιχείο της δέσμης προτάσεων για το σήμα. Μια τέτοια επιλογή πολιτικής διέπεται από τη 
βασική πράξη, και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών 
πράξεων.

Επιπλέον, η άποψη ότι το σύστημα τελών πρέπει ρυθμίζεται αποκλειστικά από διατάξεις 
της βασικής πράξης ενισχύεται από το γεγονός ότι η κινητήρια δύναμη που προωθεί τις 
σχετικές με τα τέλη πτυχές της προτεινόμενης δέσμης για τα σήματα είναι η 
προαναφερόμενη κοινή προσέγγιση, η οποία δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη της 
Ένωσης. Συνεπώς μπορεί να αμφισβητηθεί ακόμη και ο απλός ισχυρισμός της Επιτροπής 
ότι διαθέτει εκτελεστικές εξουσίες σύμφωνα ε το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ όταν πρόκειται για 
τα τέλη.

Δεύτερον, όσον αφορά τις διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα πρέπει αρχικά να 
επισημανθεί ότι η Επιτροπή προτείνει μόνο διατάξεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις, ενώ δεν προτείνει καμία διάταξη σχετικά με εκτελεστικές πράξεις.  Επιπλέον θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει τις ακόλουθες διατάξεις στην 
πρόταση βασικής πράξης που περιείχοντο προηγουμένως στον κανονισμό αριθ. 2868/95 για 
την εφαρμογή του κανονισμού περί σημάτων: άρθρα 19 παράγραφος 2, 20 παράγραφος 4, 
22 παράγραφος 6, 75, 79α, 79γ, 79δ και 87 παράγραφος 3. 

Ένα μείζον πρόβλημα στην προσέγγιση της Επιτροπής είναι ότι υπάρχουν αρκετές 
διατάξεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που δεν θεμελιώνονται στη βασική πράξη 
που ενδέχεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί, και φαίνεται ότι έχουν ως μοναδικό 
σκοπό να παράσχουν ένα μέσο που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να παρουσιάσει διατάξεις 
εκ του μηδενός. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν εύκολα να 
είχαν διευκρινιστεί περαιτέρω ήδη στη βασική πράξη.  Σε πολλές περιπτώσεις μια διάταξη 
στη βασική πράξη περιέχει αναφορά στις «προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο [για την ανάθεση αρμοδιοτήτων]» το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στις 
«προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο [διάταξη στη βασική πράξη]». Στις περιπτώσεις 
αυτές, προκειμένου το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ να τυγχάνει εφαρμογής, θα πρέπει να 
διευκρινιστούν περαιτέρω οι προϋποθέσεις ώστε να καλυφθεί η κυκλικού χαρακτήρα 
έλλειψη βασικής υποχρέωσης ή διάταξης που θα πρέπει να συμπληρωθεί ή να 
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τροποποιηθεί.

Το εν λόγω πρόβλημα απαντάται στις ακόλουθες διατάξεις:  άρθρο 35α δ), άρθρο 45α 
παράγραφοι α και γ, άρθρο 74α, άρθρο 74ια, άρθρο 93α παράγραφοι στ, θ, ι, ια, ιγ και ιστ, 
άρθρο 114α, και άρθρο 161α παράγραφοι α, γ και στ.

Εάν στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρξει περαιτέρω διευκρίνηση στη βασική πράξη, μια από 
τις πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες θα ήταν να μεταβιβαστούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα να απολέσει το 
Κοινοβούλιο επιρροή. 

Μια άλλη προβληματική προτεινόμενη μορφή ανάθεσης απαντάται στο άρθρο 65α της 
βασικής πράξης, το οποίο προβλέπει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που καθορίζουν το 
περιεχόμενο των δικογράφων προσφυγής και το περιεχόμενο και τη μορφή των αποφάσεων 
του Τμήματος Προσφυγών. Στην προκειμένη περίπτωση η έννοια της λέξης «περιεχόμενο» 
δεν είναι σαφής. Η έννοια αυτή θα πρέπει να διευκρινιστεί στη βασική πράξη ή διαφορετικά 
θα πρέπει να εξευρεθεί μια εναλλακτική λύση προκειμένου να μην προσεγγισθούν άσκοπα 
τα όρια των μη ουσιωδών στοιχείων.

Ορισμένες διατάξεις που προβλέπουν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αναφέρονται σε 
ζητήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο της βασικής πράξης στο οποίο 
παραπέμπουν. Για παράδειγμα το άρθρο 65α προβλέπει την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων «που καθορίζουν την επιστροφή των τελών προσφυγής που αναφέρονται στο 
άρθρο 60», ενώ το άρθρο αυτό δεν αναφέρεται σε επιστροφή. Παρόμοιες ανακολουθίες 
μεταξύ διατάξεων απαντώνται στο άρθρο 161α η) παράγραφοι η, ι και ια.

Μια ειδική πτυχή της πρότασης που εμφανίζει πρόβλημα όταν αναφέρεται στην ανάθεση 
νομοθετικών αρμοδιοτήτων συνίσταται στις διατάξεις σχετικά με τις εξουσίες του 
εκτελεστικού διευθυντή, οι οποίες συχνά αντιφάσκουν με τις διατάξεις σχετικά με τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, για παράδειγμα στα άρθρα 30,79, 88 και 128. 

Τέλος, υπάρχουν ορισμένες εσφαλμένες αναφορές σε διατάξεις που προβλέπουν την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, για παράδειγμα στο άρθρο 144α β) και στο άρθρο 
161α γ).

VI - Συμπέρασμα και σύσταση

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σκεπτικό, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι το 
σύστημα τελών δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εκτελεστικής πράξης βάσει του 
ισχύοντος κανονισμού περί σημάτων, σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις του 
κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων, όπως είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή, αλλά θα 
πρέπει μάλλον να διέπεται από διατάξεις της ίδιας της βασικής πράξης, και οι τυχόν 
τροπολογίες επ’ αυτής θα πρέπει να υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που θα διευκρινίζουν ή θα καθορίζουν κριτήρια και διαδικασίες, αλλά μόνο εφόσον οι 
διατάξεις διευκρινίζονται περαιτέρω στη βασική πράξη.  Εναλλακτικά, θα απαιτείται από 
την Επιτροπή να συντάσσει, εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος, έκθεση προς τους 



AL\1006698EL.doc 7/55 PE521.700v01-00

EL

συννομοθέτες με συνοδευτικές, ενδεχομένως, προτάσεις για την τροποποίηση των 
νομοθετικών πράξεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη πολιτική καθοδήγηση που ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων, η 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα πρέπει συνεπώς να συνεκτιμήσει τις συστάσεις αυτές κατά 
την οριστικοποίηση της έκθεσής της.  Εάν το Συμβούλιο υιοθετήσει θέση αντίθετη προς τις 
συστάσεις αυτές και ευνοήσει την χρήση κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων εκεί 
όπου τα κριτήρια δεν ικανοποιούνται, η επιτροπή οφείλει να ενημερώσει το Συμβούλιο ότι 
ο φάκελος δεν θα κατατεθεί στην ολομέλεια ως έχει, και αν το Συμβούλιο εξακολουθήσει 
να επιμένει, η επιτροπή θα πρέπει να συστήσει την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου 
χωρίς συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 14 Οκτωβρίου 2013 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε 
ομόφωνα την παρούσα γνώμη8.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Ήσαν παρόντες: Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Françoise Castex (αντιπρόεδρος), Marielle Gallo, 
Jutta Haug (σύμφωνα με το άρθρο 187 παράγραφος 2), Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Eva Lichtenberger, 
Alajos Mészáros, Andrej Plenković (σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφος 3) Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.



PE521.700v01-00 8/55 AL\1006698EL.doc

EL

Παράρτημα - Διατάξεις περί των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

Άρθρο Συναφές κείμενο Στόχοι, περιεχόμενο και 
έκταση της εξουσιοδότησης

Συστάσεις

Αιτιολογική 
σκέψη 24

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ανατίθενται 
εξουσίες στην Επιτροπή για τη θέσπιση εκτελεστικών 
κανόνων του εν λόγω κανονισμού. Μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 207/2009 χρειάζεται να εναρμονίζονται με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάθεση νομοθετικών 
αρμοδιοτήτων ή η μεταβίβαση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
στην Επιτροπή αποτελούν 
αποκλειστικό προνόμιο του 
νομοθέτη. Συνεπώς είναι 
εσφαλμένο το συμπέρασμα ότι οι 
εξουσίες που ανατίθενται στην 
Επιτροπή βάσει του ισχύοντος 
κανονισμού περί σημάτων 
χρειάζεται να εναρμονίζονται με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Οι εν 
λόγω εξουσίες μπορούν επίσης 
να λάβουν τη μορφή διατάξεων 
περί εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ ή να παραμείνουν στη 
βασική πράξη.

Η παρούσα αιτιολογική 
σκέψη θα μπορούσε να 
αναδιατυπωθεί 
προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι ο 
νομοθέτης είναι 
ελεύθερος να αναθέτει 
νομοθετικές 
αρμοδιότητες ή να 
μεταβιβάζει 
εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. 

Αιτιολογική 
σκέψη 25

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 

Αντιστοιχεί σε τμήμα της 
τυποποιημένης αιτιολογικής 

Πρέπει να διατηρηθεί 
δεδομένου ότι 



AL\1006698EL.doc 9/55 PE521.700v01-00

EL

προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

σκέψης στη Κοινή Αντίληψη. αντιστοιχεί στο σωστό 
πρότυπο.

Αιτιολογική 
σκέψη 26

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
καταχώριση των νομικών πράξεων σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σήμα ως αντικείμενο κυριότητας και να 
διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια του μητρώου των 
ευρωπαϊκών σημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
προκειμένου να προσδιορίσει ορισμένες υποχρεώσεις 
του καταθέτη όσον αφορά ειδικά σήματα, τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής της
μεταβίβασης ευρωπαϊκών σημάτων, της σύστασης και 
της μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος, της 
αναγκαστικής εκτέλεσης, της συμμετοχής σε 
διαδικασία αφερεγγυότητας, και της παραχώρησης ή 
της μεταβίβασης άδειας χρήσης στο μητρώο, καθώς και 
ακύρωσης ή τροποποίησης των σχετικών εγγραφών.

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 24α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
24α.

Αιτιολογική 
σκέψη 29

Για να διασφαλιστεί αποτελεσματικό και αποδοτικό 
καθεστώς για την κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης 
ευρωπαϊκών σημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 35α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
35α.
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διεκδίκησης προτεραιότητας και αρχαιότητας, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τα 
μέσα και τις λεπτομέρειες κατάθεσης αίτησης για 
ευρωπαϊκό σήμα, τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις 
τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης για ευρωπαϊκό 
σήμα, το περιεχόμενο αυτής της αίτησης, το είδος του 
τέλους αίτησης, καθώς και τις λεπτομέρειες των 
διαδικασιών για την εξακρίβωση της αμοιβαιότητας, τη 
διεκδίκηση της προτεραιότητας προγενέστερης 
αίτησης, της προτεραιότητας έκθεσης και της 
αρχαιότητας εθνικού σήματος.

Αιτιολογική 
σκέψη 31

Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική, 
αποδοτική και ταχεία εξέταση των αιτήσεων για 
ευρωπαϊκό σήμα από τον Οργανισμό, και καταχώρισή 
του, με διαφανείς, ολοκληρωμένες, δίκαιες και ισότιμες 
διαδικασίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου 
να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για 
την εξέταση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης, καθώς και με τις 
τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης, των διαδικασιών 
για την επαλήθευση της πληρωμής των τελών της 
κλάσης και για την εξέταση των απόλυτων λόγων 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 45α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
45α.
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απαραδέκτου, τα λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη 
δημοσίευση της αίτησης, τις διαδικασίες για τη 
διόρθωση λαθών και σφαλμάτων σε δημοσιεύσεις 
αιτήσεων, τις λεπτομέρειες των διαδικασιών σχετικά με 
τις παρατηρήσεις τρίτων, τις λεπτομέρειες σχετικά με 
τη διαδικασία ανακοπής, τις λεπτομέρειες σχετικά με 
τις διαδικασίες άσκησης και εξέτασης της ανακοπής, 
καθώς και τις διαδικασίες που διέπουν την 
τροποποίηση και τη διαίρεση της αίτησης, τα στοιχεία 
που πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο κατά την 
καταχώριση ευρωπαϊκού σήματος, τις λεπτομέρειες της 
δημοσίευσης της καταχώρισης, όπως το περιεχόμενο 
και τις λεπτομέρειες έκδοσης του πιστοποιητικού 
καταχώρισης.

Αιτιολογική 
σκέψη 32

Για να δοθεί η δυνατότητα ανανέωσης των 
ευρωπαϊκών σημάτων με αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο, και για να εφαρμοστούν με ασφάλεια 
στην πράξη οι διατάξεις σχετικά με την τροποποίηση 
και τη διαίρεση ενός ευρωπαϊκού σήματος, χωρίς να 
διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις 
λεπτομέρειες για την ανανέωση ευρωπαϊκού σήματος 
και τις διαδικασίες που διέπουν την τροποποίηση και 
τη διαίρεση ευρωπαϊκού σήματος.

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 49α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
49α.
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Αιτιολογική 
σκέψη 33

Προκειμένου να επιτρέπεται στον δικαιούχο 
ευρωπαϊκού σήματος να παραιτείται εύκολα από 
ευρωπαϊκό σήμα, με παράλληλη κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των τρίτων τα οποία έχουν εγγραφεί στο 
μητρώο σε σχέση με το εν λόγω σήμα, και για να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα έκπτωσης από τα 
δικαιώματα επί ευρωπαϊκού σήματος ή κήρυξης της 
ακυρότητάς του, κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
αποδοτικό, με διαφανείς, ολοκληρωμένες, δίκαιες και 
ισότιμες διαδικασίες, και για να λαμβάνονται υπόψη οι 
αρχές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τη 
διαδικασία που διέπει την παραίτηση από ευρωπαϊκό 
σήμα, καθώς και τις διαδικασίες έκπτωσης και 
ακυρότητας.

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 57α.

Βλ. σχόλιο στο άρθρο 
57α.

Αιτιολογική 
σκέψη 34

Για την αποτελεσματική, αποδοτική και πλήρη 
επανεξέταση των αποφάσεων του Οργανισμού από τα 
τμήματα προσφυγών, με διαφανή, ολοκληρωμένη, 
δίκαιη και ισότιμη διαδικασία, η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 207/2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
προκειμένου να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 65α.

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει η 
φράση «λεπτομέρειες σχετικά με 
το περιεχόμενο» του δικογράφου 
προσφυγής.

Βλ. επίσης σχόλια στο 
άρθρο 65α.
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με το περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής, τη 
διαδικασία για την άσκηση και την εξέταση μιας 
προσφυγής, το περιεχόμενο και τη μορφή των 
αποφάσεων του τμήματος προσφυγών, όπως και την 
επιστροφή των τελών προσφυγής.

Αιτιολογική 
σκέψη 36

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και 
αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών συλλογικών 
σημάτων και των ευρωπαϊκών σημάτων πιστοποίησης, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει 
την προθεσμία για την υποβολή του κανονισμού 
χρήσης των εν λόγω σημάτων και το περιεχόμενό του.

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στα άρθρα 74α και 
74ια.

Βλ. σχόλια στα άρθρα 
74 α και 74ια.

Αιτιολογική 
σκέψη 38

Προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή, αποτελεσματική 
και αποδοτική λειτουργία του συστήματος ευρωπαϊκού 
σήματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου 
να καθορίσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή των 
αποφάσεων, τις λεπτομέρειες της προφορικής 
διαδικασίας και των αποδεικτικών μέσων, τις 
λεπτομέρειες της κοινοποίησης, τη διαδικασία για την 
διαπίστωση απώλειας δικαιωμάτων, τα μέσα 
επικοινωνίας και τα έντυπα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τους διαδίκους, τους κανόνες 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 93α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
93α.
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που διέπουν τον υπολογισμό και τη διάρκεια των 
προθεσμιών, τις διαδικασίες για την ανάκληση 
απόφασης ή για την ακύρωση εγγραφής στο μητρώο, 
όπως και για τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις 
αποφάσεις και σφαλμάτων που οφείλονται στον 
Οργανισμό, τις λεπτομέρειες της διακοπής της 
διαδικασίας και τις διαδικασίες για την κατανομή και 
τον προσδιορισμό των εξόδων, τα στοιχεία που 
σημειώνονται στο μητρώο, τις λεπτομέρειες για τον 
έλεγχο και τη φύλαξη των φακέλων, τις λεπτομέρειες 
των δημοσιεύσεων στο Δελτίο Ευρωπαϊκών 
Εμπορικών Σημάτων και στην Επίσημη Εφημερίδα του 
Οργανισμού, τις λεπτομέρειες της διοικητικής 
συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των αρχών 
των κρατών μελών, καθώς και τις λεπτομέρειες σχετικά 
με την εκπροσώπηση ενώπιον του Οργανισμού.

Αιτιολογική 
σκέψη 44

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
και αποδοτική μετατροπή μιας αίτησης ή καταχώρισης 
ευρωπαϊκού σήματος σε αίτηση εθνικού σήματος, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση εμπεριστατωμένης εξέτασης 
των σχετικών απαιτήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
προκειμένου να προσδιορίσει τις τυπικές προϋποθέσεις 
τις οποίες πρέπει να πληροί η αίτηση για μετατροπή 
και τις λεπτομέρειες της εξέτασης και της δημοσίευσής 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 114α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
114α.
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της.

Αιτιολογική 
σκέψη 45

Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική και αποδοτική 
μέθοδος για την επίλυση των διαφορών, για να
διασφαλιστεί συνέπεια με το γλωσσικό καθεστώς που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, 
ταχεία έκδοση αποφάσεων επί απλού ζητήματος, 
καθώς και αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση 
των τμημάτων προσφυγών, και για να διασφαλιστεί 
κατάλληλο και ρεαλιστικό επίπεδο τελών που 
χρεώνονται από τον Οργανισμό, τηρουμένων των 
δημοσιονομικών αρχών που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις γλώσσες που πρόκειται να 
χρησιμοποιούνται ενώπιον του Οργανισμού, τις 
περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις ανακοπής και 
ακύρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται από μονομελή 
τμήματα, τις λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση 
των τμημάτων προσφυγών, το ύψος των καταβλητέων 
τελών στον Οργανισμό και λεπτομέρειες για την 
καταβολή τους.

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 144α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
144α.

Αιτιολογική 
σκέψη 46

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
αποδοτική καταχώριση διεθνών εμπορικών σημάτων, 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 161α.

Βλ. σχόλια στο άρθρο 
161α.
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σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του πρωτοκόλλου 
που αφορά τη συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη 
διεθνή καταχώριση σημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, προκειμένου να προσδιορίσει τις 
λεπτομέρειες των διαδικασιών σχετικά με τη διεθνή 
καταχώριση σημάτων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

α) την υποχρέωση του καταθέτη να προσκομίζει 
μετάφραση ή μεταγραφή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 2 στοιχείο β), στη γλώσσα της αίτησης·

Η αναφερόμενη υποχρέωση 
θεσπίζεται από την 
τροποποιητική πράξη. Η φράση 
«που καθορίζουν την 
υποχρέωση» είναι πολύ αόριστη 
και παρέχει τη δυνατότητα 
αλλοίωσης της υποχρέωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 στοιχείο β), το 
οποίο είναι ήδη σαφές. 

Διαγράφεται, δεν 
ενδείκνυται για 
μεταβίβαση εξουσιών. 
Καθορίζεται ήδη 
επαρκώς στη βασική 
πράξη.

Άρθρο 24α

β) τη διαδικασία εγγραφής μεταβίβασης στο μητρώο, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5)·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων 
αμετάβλητου άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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αιτιολογική σκέψη 26.

γ) τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο της σύστασης ή 
της μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, η οποία 
θα τροποποιηθεί μόνο με την 
προσθήκη των μεταβιβάσεων και 
οι στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 26.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

δ) τη διαδικασία εγγραφής αναγκαστικής εκτέλεσης 
στο μητρώο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 3·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων 
αμετάβλητου άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 26.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

ε) τη διαδικασία για την καταχώριση στο μητρώο της 
συμμετοχής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων 
αμετάβλητου άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, και οι 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 26.

στ) τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο της 
παραχώρησης ή της μεταβίβασης άδειας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων 
αμετάβλητου άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 26.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

ζ) τη διαδικασία για την ακύρωση ή την τροποποίηση 
της εγγραφής στο μητρώο εμπραγμάτου δικαιώματος, 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή άδειας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 22 παράγραφος 6, 
αντίστοιχα.»·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων άρθρων στη 
τροποποιημένη πράξη, η οποία 
κατά συνέπεια θα τροποποιηθεί 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
αιτήσεις ενός από τα μέρη και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 26.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

α) τα μέσα και τις λεπτομέρειες κατάθεσης αίτησης για 
ευρωπαϊκό σήμα στον Οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 25·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, η οποία 
θα τροποποιηθεί μόνο 
προκειμένου να περιοριστούν οι 
αιτήσεις που κατατίθενται στο 
ΓΕΕΑ, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 29.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

Άρθρο 35α

β) τις λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο της 
αίτησης για ευρωπαϊκό σήμα που αναφέρεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το είδος των τελών που 
καταβάλλονται για την αίτηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού των κλάσεων των προϊόντων και υπηρεσιών 
που καλύπτονται από τα εν λόγω τέλη, και τις τυπικές 
προϋποθέσεις της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 
26 παράγραφος 3·

Οι λεπτομέρειες όσον αφορά την 
αίτηση αποτελούν μη ουσιώδη 
στοιχεία, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 29.

Ωστόσο το σύστημα τελών 
συνιστά ουσιώδες στοιχείο που 
πρέπει να παραμείνει στη βασική 
πράξη. 

Για τις τυπικές προϋποθέσεις της 

ΟΙ κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές 
δεδομένου ότι 
καθορίζουν 
λεπτομέρειες σχετικά με 
την αίτηση.

Οι διατάξεις σχετικά με 
το σύστημα τελών 
πρέπει να παραμείνουν 
στη βασική πράξη.

Οι εν λόγω τυπικές 
προϋποθέσεις της 
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αίτησης γίνεται αναφορά στο 
άρθρο 26 παράγραφος 3 το οποίο 
όμως με τη σειρά του 
παραπέμπει στις τυπικές 
προϋποθέσεις που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35α 
στοιχείο β). Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη προς συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, και ουσιαστικά 
η Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τις εν λόγω τυπικές 
προϋποθέσεις.

αίτησης πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 

γ) τις διαδικασίες για την εξακρίβωση της 
αμοιβαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 
5·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, η οποία 
θα τροποποιηθεί μόνο 
προκειμένου να επιτραπεί στην 
Επιτροπή να εξακριβώσει την 
ύπαρξη ανάλογων 
προϋποθέσεων, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 29.

δ) τη διαδικασία και τους κανόνες για την ενημέρωση 
και τεκμηρίωση για τη διεκδίκηση της προτεραιότητας 
προγενέστερης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 30·

Οι κανόνες κάνουν αναφορά στο 
νέο άρθρο 30 το οποίο όμως με 
τη σειρά του παραπέμπει στους 
κανόνες που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35α 
στοιχείο δ).  Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη προς συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, και ουσιαστικά 
η Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τους εν λόγω κανόνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 
παράγραφος 2, ο εκτελεστικός 
διευθυντής μπορεί επιπλέον να 
ορίσει ότι οι πρόσθετες 
πληροφορίες και τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης που υποβάλλονται 
από τον καταθέτη μπορεί να 
είναι λιγότερα από τα 
απαιτούμενα βάσει των κανόνων 

Οι εν λόγω κανόνες 
πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 

Δεν πρέπει να υπάρχει 
καμία αντινομία μεταξύ 
των απαιτήσεων που 
καθορίζουν οι κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις 
και των εξουσιών του 
εκτελεστικού διευθυντή.
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που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 35α στοιχείο δ). 

ε) τη διαδικασία και τους κανόνες περί αποδείξεως για 
τη διεκδίκηση προτεραιότητας έκθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 33 παράγραφος 1·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, η οποία 
θα τροποποιηθεί οριακά και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 29.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

στ) τη διαδικασία για τη διεκδίκηση της αρχαιότητας 
εθνικού σήματος σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 1 και το άρθρο 35 παράγραφος 1.»·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων 
αμετάβλητου άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη , και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 29.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

Άρθρο 39 1. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληροί το ευρωπαϊκό σήμα, η αίτηση δημοσιεύεται για 
τους σκοπούς του άρθρου 42, εφόσον δεν έχει 
απορριφθεί βάσει του άρθρου 37. Η δημοσίευση της 

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων 
αμετάβλητου άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη , και οι 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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αίτησης δεν θίγει τις πληροφορίες που έχουν ήδη 
καταστεί διαθέσιμες για το κοινό διαφορετικά, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 29.

Άρθρο 45α Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

α) τη διαδικασία για την εξέταση της συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις για τη χορήγηση ημερομηνίας 
κατάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 
1 στοιχείο α), καθώς και με τις τυπικές προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 και τη 
διαδικασία επαλήθευσης της πληρωμής των τελών της 
κλάσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·

Για τις τυπικές προϋποθέσεις της 
αίτησης γίνεται αναφορά στο 
άρθρο 26 παράγραφος 3 το οποίο 
όμως με τη σειρά του 
παραπέμπει στις τυπικές 
προϋποθέσεις που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35α 
στοιχείο β). Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη, και ουσιαστικά η 
Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τις εν λόγω τυπικές 
προϋποθέσεις.

Ο καθορισμός διαδικασίας για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
για τη χορήγηση ημερομηνίας 
κατάθεσης καθώς και 

Οι εν λόγω κανόνες 
πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 
Εναλλακτικά, το θέμα 
αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο 
εκτελεστικής πράξης.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
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διαδικασίας για την επαλήθευση 
των πληρωμών αφορά μη 
ουσιώδη στοιχεία αμετάβλητου 
άρθρου στη τροποποιημένη 
πράξη και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

πράξεις είναι δεκτές για 
τη διαδικασία για τη 
συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις για τη 
χορήγηση ημερομηνίας 
κατάθεσης καθώς και τη 
διαδικασία για την 
επαλήθευση των 
πληρωμών.

β) τη διαδικασία για την εξέταση των απόλυτων λόγων 
απαραδέκτου που αναφέρονται στο άρθρο 37·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη, η οποία 
θα τροποποιηθεί μόνο με τη 
διαγραφή του κανόνα περί 
παραιτήσεως από αποκλειστικά 
δικαιώματα σε μη διακριτικά 
στοιχεία, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

γ) τα λεπτομερή στοιχεία που περιλαμβάνονται στη 
δημοσίευση της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 39 

Για τα λεπτομερή στοιχεία της 
δημοσίευσης γίνεται αναφορά 

Τα εν λόγω λεπτομερή 
στοιχεία και 
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παράγραφος 1· στο νέο άρθρο 39 παράγραφος 
1το οποίο όμως με τη σειρά του 
παραπέμπει σε πληροφορίες που 
διατίθενται σύμφωνα με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις. 
Συνεπώς δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση στη βασική πράξη 
προς συμπλήρωση ή 
τροποποίηση, και ουσιαστικά η 
Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τα εν λόγω λεπτομερή 
στοιχεία.

πληροφορίες πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ.

δ) τη διαδικασία για τη διόρθωση λαθών και 
σφαλμάτων σε δημοσιεύσεις αιτήσεων ευρωπαϊκού 
σήματος που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 
3·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του νέου 
άρθρου 39 παράγραφος 3 στη 
τροποποιημένη πράξη, με σκοπό 
να υποχρεούται το ΓΕΕΑ να 
διορθώνει τα σφάλματα, και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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ε) τη διαδικασία για την υποβολή παρατηρήσεων από 
τρίτους που αναφέρονται στο άρθρο 40·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του νέου 
άρθρου 40 στη τροποποιημένη 
πράξη ώστε να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
παρεμβαίνουν τρίτοι, και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

στ) τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία άσκησης 
και εξέτασης της ανακοπής που αναφέρονται στα 
άρθρα 41 και 42·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων άρθρων στη 
τροποποιημένη πράξη, η οποία 
θα τροποποιηθεί προκειμένου να 
διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις 
της ανακοπής, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

ζ) τις διαδικασίες που διέπουν την τροποποίηση της 
αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 43 (2) και τη διαίρεση 
της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 44·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

η) τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στο 
μητρώο κατά την καταχώριση ευρωπαϊκού σήματος 
και τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης της καταχώρισης 
που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, το 
περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες έκδοσης του 
πιστοποιητικού καταχώρισης που αναφέρονται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 2.»·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

Άρθρο 49α Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

α) τις διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ανανέωση 
του ευρωπαϊκού σήματος δυνάμει του άρθρου 47, 
μεταξύ των οποίων το είδος των τελών που πρέπει να 
καταβληθούν·

Δεν είναι σαφές για ποιό λόγο 
στην παρούσα διάταξη 
χρησιμοποιείται η φράση «τις 
διαδικαστικές λεπτομέρειες για», 
αντί της φράσης «τη διαδικασία 
για», η οποία χρησιμοποιείται 
στις δύο επόμενες προτάσεις 
εξουσιοδοτήσεων στις 
παραγράφους β) και γ) και 
αλλού. Η λέξη «λεπτομέρειες» 
παραπέμπει σε επιλογές 
πολιτικής πράγμα που δεν 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις θα ήταν δεκτές 
εάν η φράση «τις 
διαδικαστικές 
λεπτομέρειες» 
αντικαθίστατο από τη 
φράση «τη διαδικασία 
για».
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συμβαίνει με τη λέξη 
«διαδικασία».

Με τη χρήση της λέξης 
«διαδικασία για», η διάταξη θα  
αφορούσε τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 31.

β) τη διαδικασία για την τροποποίηση της καταχώρισης 
ευρωπαϊκού σήματος που προβλέπεται στο άρθρο 48 
παράγραφος 2·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων 
αμετάβλητου άρθρου στη 
τροποποιημένη πράξη , και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 32.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

γ) τη διαδικασία που διέπει τη διαίρεση καταχώρισης 
ευρωπαϊκού σήματος που προβλέπεται στο άρθρο 49.»·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 32.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

α) τη διαδικασία που διέπει την παραίτηση από 
ευρωπαϊκό σήμα που προβλέπεται στο άρθρο 50, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 33.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

Άρθρο 57α

β) τις διαδικασίες που διέπουν την έκπτωση και την 
ακυρότητα ενός ευρωπαϊκού σήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57.»·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 33.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

Άρθρο 65α Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

Στην προκειμένη περίπτωση δεν 
είναι σαφής η σημασία του όρου 
«περιεχόμενο», ούτε και ο 

ΟΙ κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις θα ήταν δεκτές 
εάν διαγραφόταν ή 
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α) το περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 60 και τη διαδικασία για την 
άσκηση και την εξέταση μιας προσφυγής ·

τρόπος με τον οποίο 
προβλέπεται να διευκρινιστεί 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Χωρίς τη λέξη «περιεχόμενο» η 
παρούσα διάταξη θα αφορούσε 
μη ουσιώδη στοιχεία του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση θα 
αναφέρονταν σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 34.

διευκρινιζόταν η λέξη 
«περιεχόμενο».

β) το περιεχόμενο και τη μορφή των αποφάσεων του 
τμήματος προσφυγών που αναφέρονται στο άρθρο 64·

Στην προκειμένη περίπτωση δεν 
είναι σαφής η σημασία του όρου 
«περιεχόμενο», ούτε και ο 
τρόπος με τον οποίο 
προβλέπεται να διευκρινιστεί 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Χωρίς τη λέξη «περιεχόμενο» η 
παρούσα διάταξη θα αφορούσε 
τη συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων του κανονισμού, και 

ΟΙ κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις θα ήταν δεκτές 
εάν διαγραφόταν ή 
διευκρινιζόταν η λέξη 
«περιεχόμενο».
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οι στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση θα αναφέρονταν σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 34.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 93α 
κατωτέρω χρησιμοποιεί τη 
διατύπωση «απαιτήσεις όσον 
αφορά τη μορφή των 
αποφάσεων» χωρίς να 
αναφέρεται καθόλου σε 
«περιεχόμενο».

γ) την επιστροφή των τελών προσφυγής που 
αναφέρονται στο άρθρο 60.»·

Δεν υπάρχει καμία διάταξη στο 
άρθρο 60 που να προβλέπει την 
επιστροφή των τελών.

Προκειμένου να είναι 
δυνατή η 
εξουσιοδότηση βάσει 
της παρούσας 
παραγράφου, θα πρέπει 
να υπάρχουν στη 
βασική πράξη κανόνες 
σχετικά με την 
επιστροφή των τελών.

Άρθρο 74α Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163 

Στο άρθρο 67 παράγραφος 1 δεν 
αναφέρεται καμία προθεσμία. 

Η εν λόγω προθεσμία 
πρέπει να προσδιοριστεί 
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διευκρινίζοντας την προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 67 παράγραφος 1 για την υποβολή του 
κανονισμού χρήσης του ευρωπαϊκού συλλογικού 
σήματος στον Οργανισμό και το περιεχόμενο του εν 
λόγω κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 
παράγραφος 2.

Αντιθέτως, το άρθρο αυτό όπως 
τροποποιήθηκε παραπέμπει στη 
προθεσμία που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 74α.  
Συνεπώς δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση στη βασική πράξη 
προς συμπλήρωση ή 
τροποποίηση, και ουσιαστικά η 
Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει την εν λόγω 
προθεσμία.

Επιπλέον στην προκειμένη 
περίπτωση δεν είναι σαφής η 
σημασία της φράσης 
«περιεχόμενο του εν λόγω 
κανονισμού», ούτε και ο τρόπος 
με τον οποίο προβλέπεται να 
διευκρινιστεί μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων. Με τη 
διατύπωση «περιεχόμενο του εν 
λόγω κανονισμού» η παρούσα 
διάταξη θα ήταν υπερβολικά 
ευρεία και ενδεχομένως θα έθιγε 
ουσιώδη στοιχεία.

περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 

Το «περιεχόμενο του εν 
λόγω κανονισμού» θα 
πρέπει να διευκρινιστεί 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη.
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Άρθρο 74ια Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163 
διευκρινίζοντας την προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 74γ παράγραφος 1 για την υποβολή του 
κανονισμού χρήσης του ευρωπαϊκού σήματος 
πιστοποίησης στον Οργανισμό και το περιεχόμενο του 
εν λόγω κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 74γ 
παράγραφος 2.

Στο άρθρο 74γ παράγραφος 1 
δεν αναφέρεται καμία 
προθεσμία. Αντιθέτως, το άρθρο 
αυτό όπως τροποποιήθηκε 
παραπέμπει στη προθεσμία που 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
74ια.  Συνεπώς δεν υπάρχει 
καμία υποχρέωση στη βασική 
πράξη προς συμπλήρωση ή 
τροποποίηση, και ουσιαστικά η 
Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει την εν λόγω 
προθεσμία.

Επιπλέον στην προκειμένη 
περίπτωση δεν είναι σαφής η 
σημασία της φράσης 
«περιεχόμενο του εν λόγω 
κανονισμού», ούτε και ο τρόπος 
με τον οποίο προβλέπεται να 
διευκρινιστεί μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων. Με τη 
διατύπωση «περιεχόμενο του εν 

Η εν λόγω προθεσμία 
πρέπει να προσδιοριστεί 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 
Εναλλακτικά, το θέμα 
αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο 
εκτελεστικής πράξης.

Το «περιεχόμενο του εν 
λόγω κανονισμού» θα 
πρέπει να διευκρινιστεί 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη.
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λόγω κανονισμού» η παρούσα 
διάταξη θα ήταν υπερβολικά 
ευρεία και ενδεχομένως θα έθιγε 
ουσιώδη στοιχεία.

Άρθρο 79 1. Ο Οργανισμός κοινοποιεί αυτεπάγγελτα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο όλες τις αποφάσεις και κλητεύσεις για 
εμφάνιση ενώπιόν του, καθώς και τις γνωστοποιήσεις 
που αποτελούν αφετηρία προθεσμιών ή των οποίων η 
κοινοποίηση προβλέπεται από άλλες διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή από κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ή διατάσσεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή του Οργανισμού.

Η παρούσα διάταξη δεν 
προβλέπει την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, αλλά 
την υποχρέωση του ΓΕΕΑ να 
κοινοποιεί αποφάσεις και 
κλητεύσεις εφόσον αυτό 
απαιτείται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Στο βαθμό που οι εν 
λόγω διατάξεις σχετικά 
με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις προβλέπουν τη 
θέσπιση υποχρέωσης 
κοινοποίησης, η 
παρούσα διάταξη είναι 
δεκτή.

Άρθρο 79α Όταν ο Οργανισμός κρίνει ότι η απώλεια των 
δικαιωμάτων προκύπτει από τον παρόντα κανονισμό ή 
από κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, χωρίς να έχει 
ληφθεί απόφαση, ενημερώνει σχετικά τον 
ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 79. Το πρόσωπο 
αυτό δύναται να ζητήσει την έκδοση απόφασης επί του 
θέματος. Ο Οργανισμός εκδίδει σχετική απόφαση όταν 
διαφωνεί με τον καταθέτη· σε διαφορετική περίπτωση, 
ο Οργανισμός τροποποιεί τα πορίσματά του και 

Η παρούσα διάταξη δεν 
προβλέπει την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, αλλά 
την υποχρέωση του ΓΕΕΑ να 
κοινοποιεί κάθε απώλεια 
δικαιωμάτων και να λαμβάνει 
αποφάσεις για κάθε 
αμφισβητούμενο πόρισμα, στις 
περιπτώσεις που προκύπτει 
απώλεια από κατ’ 

Στο βαθμό που οι εν 
λόγω διατάξεις σχετικά 
με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις προβλέπουν την 
απώλεια δικαιωμάτων, η 
παρούσα διάταξη είναι 
δεκτή.



AL\1006698EL.doc 35/55 PE521.700v01-00

EL

ενημερώνει το πρόσωπο που έχει ζητήσει την 
απόφαση.

εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδοθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό. 

Άρθρο 83 Οσάκις δεν υπάρχει δικονομική διάταξη στον παρόντα 
κανονισμό ή σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις γενικά αποδεκτές στα 
κράτη μέλη αρχές δικονομίας.

Η παρούσα διάταξη δεν 
προβλέπει την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, αλλά 
τη δυνατότητα του ΓΕΕΑ να 
καλύπτει τυχόν κενά που 
δημιουργούνται από κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνοντας υπόψη αποδεκτές 
αρχές.

Η παρούσα διάταξη 
αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση νομικών 
κενών, και δεν 
επηρεάζει άμεσα τις 
κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις.  

Άρθρο 89 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει περιοδικά:

α) Ένα Δελτίο ευρωπαϊκών σημάτων, το οποίο 
περιλαμβάνει τις εγγραφές στο μητρώο, καθώς και όλα 
τα άλλα στοιχεία των οποίων η δημοσίευση 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ή με 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

Η παρούσα διάταξη δεν 
προβλέπει την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, αλλά 
απαιτεί απλά τη δημοσίευση 
στοιχείων που προβλέπονται από 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού

Η παρούσα διάταξη 
προβλέπει μια 
υποχρέωση 
δημοσίευσης, και δεν 
επηρεάζει άμεσα τις 
κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Άρθρο 93α Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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α) τις απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 75·

περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

β) τις λεπτομέρειες της προφορικής διαδικασίας και 
των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα άρθρα 
77 και 78·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

γ) τις λεπτομέρειες της κοινοποίησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 79·

Οι διατάξεις του άρθρου 79 
περιέχουν ήδη κανόνες σχετικά 
την κοινοποίηση με συστημένη 
επιστολή και απόδειξη 
παραλαβής και την κοινοποίηση 
με ηλεκτρονικά μέσα. 
Επιβάλλουν επίσης στον 
εκτελεστικό διευθυντή την 
υποχρέωση να καθορίζει τη 
διαδικασία δημοσίευσης. Δεν 
είναι συνεπώς σαφές ποιες 
περαιτέρω λεπτομέρειες θα 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δεν κρίνονται 
αναγκαίες δεδομένου 
ότι η βασική πράξη και 
η παράγραφος ε) 
προβλέπουν ήδη τις 
λεπτομέρειες.
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πρέπει να καθορίζονται με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Θα μπορούσε επίσης να 
διερωτηθεί κανείς μήπως η εν 
λόγω διάταξη είναι περιττή 
λαμβάνοντας υπόψη την 
παράγραφο ε) κατωτέρω.

δ) τη διαδικασία για την διαπίστωση απώλειας 
δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 79α·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

ε) τους κανόνες για τα μέσα ανακοινώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων 
ανακοινώσεων του άρθρου 79β, που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τους διαδίκους ενώπιον του 
Οργανισμού και τα έντυπα που διατίθενται από τον 
Οργανισμό·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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στ) τους κανόνες που διέπουν τον υπολογισμό και τη 
διάρκεια των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 
79γ παράγραφος 1·

Στο άρθρο 74γ παράγραφος 1 
δεν αναφέρεται κανένας κανόνας 
και καμία προθεσμία. Αντιθέτως, 
το άρθρο αυτό όπως 
τροποποιήθηκε παραπέμπει 
στους κανόνες και στις 
προθεσμίες που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 93α 
στοιχείο στ).  Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη προς συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, και ουσιαστικά 
η Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τους κανόνες και 
προθεσμίες.

Οι εν λόγω κανόνες και 
προθεσμίες πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 

ζ) τη διαδικασία για τη διόρθωση των γλωσσικών ή 
ορθογραφικών σφαλμάτων και των πρόδηλων 
παραλείψεων στις αποφάσεις του Οργανισμού και των 
τεχνικών σφαλμάτων που οφείλονται στον Οργανισμό 
κατά την καταχώρηση του εμπορικού σήματος ή κατά 
τη δημοσίευση της καταχώρισης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 79δ·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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η) τη διαδικασία για ανάκληση απόφασης ή για 
ακύρωση εγγραφής στο μητρώο κατά το άρθρο 80, 
παράγραφος 1)·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

θ) τις λεπτομέρειες της διακοπής και επανάληψης της 
διαδικασίας ενώπιον του Οργανισμού, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 82α·

Στο άρθρο 82α δεν αναφέρεται 
καμία λεπτομέρεια. Αντιθέτως, 
το άρθρο αυτό όπως 
τροποποιήθηκε παραπέμπει στις 
λεπτομέρειες που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 93α 
στοιχείο θ).  Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη προς συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, και ουσιαστικά 
η Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τις λεπτομέρειες.

Οι εν λόγω 
λεπτομέρειες πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 

ι) τις διαδικασίες για την κατανομή και τον 
προσδιορισμό των εξόδων, όπως αναφέρονται στο 

Στο άρθρο 85 παράγραφος 1 δεν 
αναφέρεται κανένας όρος. 

Οι εν λόγω όροι πρέπει 
να προσδιοριστούν 
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άρθρο 85 παράγραφος 1· Αντιθέτως, το άρθρο αυτό όπως 
τροποποιήθηκε παραπέμπει 
στους όρους που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 93α 
στοιχείο ι).  Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη προς συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, και ουσιαστικά 
η Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους.

περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 

ια) τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 87 
παράγραφος 1·

Στο άρθρο 87 παράγραφος 1 
περιλαμβάνεται ήδη η απαίτηση 
να τηρεί το ΓΕΕΑ μητρώο που 
περιέχει τα στοιχεία εκείνα που 
προβλέπονται από τον 
κανονισμό. Συνεπώς η Επιτροπή 
ουσιαστικά συμπληρώνει ή 
τροποποιεί κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, πράγμα που δεν είναι 
δυνατό σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ.

Τα ειδικότερα στοιχεία 
που δεν προβλέπονται 
ήδη σε άλλες διατάξεις 
πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη και θα πρέπει να 
διαγραφεί στο άρθρο 87 
παράγραφος 1η φράση 
«ή από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με τον 
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παρόντα κανονισμό» 
προκειμένου να 
διορθωθεί η τρέχουσα 
κατάσταση κατά την 
οποία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν ουσιαστικά να 
συμπληρωθούν η να 
τροποποιηθούν.

ιβ) τη διαδικασία για τον έλεγχο των φακέλων που 
προβλέπεται στο άρθρο 88, συμπεριλαμβανομένων των 
τμημάτων του φακέλου που εξαιρούνται από τον 
έλεγχο, και των λεπτομερειών που αφορούν την 
τήρηση των αρχείων του Οργανισμού όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5)·

Το άρθρο 88 όπως 
τροποποιήθηκε προβλέπει ήδη 
ότι ο εκτελεστικός διευθυντής 
καθορίζει τα μέσα επιθεώρησης 
και τον τρόπο με τον οποίο 
τηρούνται οι φάκελοι.

Δεν απαιτείται 
εξουσιοδότηση, η 
παρούσα διάταξη πρέπει 
να διαγραφεί.

ιγ) τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης των στοιχείων 
και των εγγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 89 
παράγραφος 1 στοιχείο α) στο Δελτίο Ευρωπαϊκών 
Εμπορικών Σημάτων, καθώς και το είδος των 
πληροφοριών, και τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να 
δημοσιεύονται τα εν λόγω στοιχεία και εγγραφές·

Βλ. παράγραφο (ια) ανωτέρω. Τα ειδικότερα στοιχεία 
που δεν προβλέπονται 
ήδη σε άλλες διατάξεις 
πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη και θα πρέπει να 
διαγραφεί στο άρθρο 89 
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παράγραφος 1στοιχείο 
α) η φράση «ή με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις 
που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού» 
προκειμένου να 
διορθωθεί η τρέχουσα 
κατάσταση κατά την 
οποία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν ουσιαστικά να 
συμπληρωθούν η να 
τροποποιηθούν. 

ιδ) τη συχνότητα, τη μορφή και τις γλώσσες στις οποίες 
πρέπει να γίνονται οι εκδόσεις της Επίσημης 
Εφημερίδας του Οργανισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

ιε) τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής πληροφοριών και Αφορά τη συμπλήρωση μη Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
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των ανακοινώσεων μεταξύ του Οργανισμού και των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και του ελέγχου 
των φακέλων από ή μέσω δικαστηρίων ή αρχών των 
κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 90·

ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

πράξεις είναι δεκτές.

ιστ) τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση 
εκπροσώπησης ενώπιον του Οργανισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 92 παράγραφος 2, τους όρους υπό τους 
οποίους διορίζεται κοινός αντιπρόσωπος σύμφωνα με 
το άρθρο 92 παράγραφος 4, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι υπάλληλοι που αναφέρονται στο άρθρο 92 
παράγραφος 3 και οι εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι που 
αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 πρέπει να 
υποβάλουν στον Οργανισμό υπογεγραμμένη άδεια 
προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβουν την 
εκπροσώπηση, το περιεχόμενο της εν λόγω άδειας, και 
τις προϋποθέσεις διαγραφής προσώπου από τον 
κατάλογο των εγκεκριμένων πληρεξουσίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 5.»

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι υπάλληλοι που αναφέρονται 
στο άρθρο 92 παράγραφος 3 και 
οι εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 93 
παράγραφος 1 πρέπει να 
υποβάλουν στον Οργανισμό 
υπογεγραμμένη άδεια αφορούν 
τη συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων του κανονισμού και οι 
στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 38.

Όσον αφορά τις παραγράφους 2, 
4 και 5 του άρθρου 92, όπως 
τροποποιήθηκαν, αναφέρονται 
σε περιπτώσεις που 

Όσον αφορά το άρθρο 
92 παράγραφος 3 οι 
κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

Οι ειδικές περιπτώσεις 
και προϋποθέσεις στις 
παραγράφους 2, 4 και 5 
του άρθρου 92, πρέπει 
να προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη και θα πρέπει να 
διαγραφεί στο άρθρο 87 
παράγραφος 1η φράση 
«ή από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό» 
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προβλέπονται και σε 
προϋποθέσεις που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 93α 
στοιχείο ιστ). Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη προς συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, και ουσιαστικά 
η Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους.

προκειμένου να 
διορθωθεί η τρέχουσα 
κατάσταση κατά την 
οποία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν ουσιαστικά να 
συμπληρωθούν η να 
τροποποιηθούν. 

Άρθρο 114 Στο άρθρο 114, παράγραφος 2, η φράση «εκτελεστικός 
κανονισμός» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.»·

Το παρόν άρθρο αφορά τυπικές 
προϋποθέσεις εθνικού δικαίου, 
σχετικά με τη διαβίβαση 
αιτήσεων ή σημάτων, οι οποίες 
είναι διαφορετικές ή 
συμπληρωματικές εκείνων που 
προβλέπονται στον κανονισμό ή 
σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 114α Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες προσδιορίζουν τις τυπικές προϋποθέσεις τις 
οποίες πρέπει να πληροί η αίτηση για μετατροπή 

Η παρούσα διάταξη αποτελεί μια 
γενική εξουσιοδότηση χωρίς να 
αναφέρεται αντίστοιχος κανόνας 
ή υποχρέωση στη βασική πράξη.  

Εφόσον δεν υπάρχουν 
στα άρθρα 112-114 του 
κανονισμού κανόνες ή 
υποχρεώσεις στις οποίες 
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ευρωπαϊκού σήματος, τις λεπτομέρειες της εξέτασής 
της, καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν την 
δημοσίευσή της.

Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτε προς 
τροποποίηση ή συμπλήρωση.

θα μπορούσε να 
βασιστεί η 
εξουσιοδότηση, πρέπει 
τα εν λόγω άρθρα να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη. 

Άρθρο 128 4. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει κυρίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

[...]

ιδ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί 
δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 3, του άρθρου 29 
παράγραφος 5, του άρθρου 30 παράγραφος 2, του 
άρθρου 45 παράγραφος 3, του άρθρου 75 παράγραφος 
2, του άρθρου 78 παράγραφος 5, των άρθρων 79, 79β, 
79γ, του άρθρου 87 παράγραφος 3, των άρθρων 88, 89, 
του άρθρου 93 παράγραφος 4, του άρθρου 119 
παράγραφος 8 και του άρθρου 144, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν 
εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

Βλέπε ανωτέρω σχετικά με τα 
άρθρα 30, 79 και 88.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία 
αντινομία μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού 
διευθυντή και της έκτασης της 
εκχωρούμενης νομοθετικής 
αρμοδιότητας.

Προκειμένου να 
αποφευχθούν οι 
αντινομίες πρέπει να 
τροποποιηθούν είτε οι 
αρμοδιότητες του 
εκτελεστικού διευθυντή 
είτε οι εκχωρούμενες 
αρμοδιότητες.
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Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

α) τα ειδικά κριτήρια χρήσης των γλωσσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 119·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 45.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

β) τις περιπτώσεις στις οποίες οι αποφάσεις ανακοπής 
και ακύρωσης λαμβάνονται από μονομελή τμήματα, 
βάσει του άρθρου 132 παράγραφος 2 και του άρθρου 
134 παράγραφος 2·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 45.

Επί του παρόντος τα άρθρα 132 
παράγραφος 2 και 134 
παράγραφος 2 αναφέρονται στο 
άρθρο 144α στοιχείο γ).

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

Ωστόσο, τα άρθρα 132 
παράγραφος 2 και 134 
παράγραφος 2 πρέπει να 
αναφέρονται στο άρθρο 
144α στοιχείο β).

Άρθρο 144α

γ) τις λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση των 
τμημάτων προσφυγών, όπου συμπεριλαμβάνεται η 
σύσταση και ο ρόλος του οργάνου των τμημάτων 
προσφυγών, που αναφέρεται στο άρθρο 135 
παράγραφος 3 στοιχείο α), η σύνθεση του διευρυμένου 

Ο «ρόλος του οργάνου» φαίνεται 
να είναι κάπως ευρύς, όσον 
αφορά την έκτασή του, και 
ενδεχομένως θα μπορούσε να 
άπτεται ουσιωδών στοιχείων.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές, 
πλην του ότι ο «ρόλος 
του οργάνου» πρέπει να 
καταστεί σαφής στη 
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τμήματος και οι κανόνες βάσει των οποίων 
παραπέμπεται σε αυτό μια υπόθεση, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 135 παράγραφος 4, και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις από 
μονομελή τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 135 
παράγραφοι 2 και 5·

Πέραν αυτού, η παρούσα 
διάταξη αφορά τη συμπλήρωση 
μη ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 45. 

βασική πράξη. 

δ) το σύστημα των πληρωτέων προς τον Οργανισμό 
τελών και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 144, 
όπου συμπεριλαμβάνονται το ύψος των τελών, οι 
μέθοδοι πληρωμής, τα νομίσματα, η προθεσμία 
καταβολής τελών και επιβαρύνσεων, η ημερομηνία 
κατά την οποία θεωρείται ότι καταβλήθηκε η πληρωμή 
και οι συνέπειες σε περίπτωση μη πληρωμής ή 
εκπρόθεσμης πληρωμής, όπως και ελλιπούς πληρωμής 
ή καταβολής υψηλότερου ποσού, οι υπηρεσίες που 
μπορεί να μην χρεώνονται, καθώς και τα κριτήρια 
βάσει των οποίων ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 
144 παράγραφοι 3 και 4.»·

Με εξαίρεση τη δομή και το 
ύψος των τελών, που είναι 
ουσιώδη στοιχεία και δεν πρέπει 
συνεπώς να υπόκεινται σε 
εξουσιοδοτήσεις, η παρούσα 
διάταξη αφορά τη συμπλήρωση 
μη ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 45.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές με 
εξαίρεση εκείνες που 
αφορούν τη δομή και το 
ύψος των τελών.

Άρθρο 145 Στο άρθρο 145, οι λέξεις «οι εκτελεστικοί κανονισμοί 
του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι κατ’ 

Η παρούσα διάταξη αφορά την 
εφαρμογή κανόνων σε διεθνείς 

Η παρούσα διάταξη δεν 
επηρεάζει άμεσα την 
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εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.»·

καταχωρίσεις. ανάθεση εξουσίας.

Άρθρο 161α Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 163, οι 
οποίες καθορίζουν:

α) τις τυπικές προϋποθέσεις διεθνούς αίτησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 147 παράγραφος 5, τη 
διαδικασία για την εξέταση της διεθνούς αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 6, και τις 
λεπτομέρειες για τη διαβίβαση της διεθνούς αίτησης 
στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 147 
παράγραφος 4·

Στο άρθρο 147 παράγραφος 5 
δεν αναφέρεται καμία τυπική 
προϋπόθεση. Αντιθέτως, το 
άρθρο αυτό όπως τροποποιήθηκε 
παραπέμπει στις τυπικές 
προϋποθέσεις που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 161α 
στοιχείο α).  Συνεπώς δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση στη 
βασική πράξη προς συμπλήρωση 
ή τροποποίηση, και ουσιαστικά 
η Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τις τυπικές 
προϋποθέσεις.

Πέραν αυτού, η παρούσα 
διάταξη αφορά τη συμπλήρωση 
μη ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές με 
εξαίρεση εκείνες που 
αφορούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις διεθνούς 
αίτησης, οι οποίες 
πρέπει να καθοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 
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λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

β) τις λεπτομέρειες της κοινοποίησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 148α·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

γ) τις τυπικές προϋποθέσεις αίτησης εδαφικής 
επέκτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 149 
παράγραφος 2, της διαδικασίας για την εξέταση των 
προϋποθέσεων αυτών, και τις λεπτομέρειες της 
διαβίβασης της αίτησης εδαφικής επέκτασης στο 
Διεθνές Γραφείο·

Στο άρθρο 149 δεν αναφέρεται 
καμία τυπική προϋπόθεση. 
Αντιθέτως, το άρθρο αυτό όπως 
τροποποιήθηκε παραπέμπει στις 
τυπικές προϋποθέσεις που 
καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 161α στοιχείο γ).  
Συνεπώς δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση στη βασική πράξη 
προς συμπλήρωση ή 
τροποποίηση, και ουσιαστικά η 
Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 

Οι τυπικές 
προϋποθέσεις αίτησης 
πρέπει να 
προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
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καθορίσει τις τυπικές 
προϋποθέσεις.

Στο άρθρο 149 δεν υπάρχει 
παράγραφος 2, παρά μόνο μία 
παράγραφος. Η τροποποίηση 
που αφορά τις τυπικές 
προϋποθέσεις προστίθεται ως 
τελική πρόταση.

290 της ΣΛΕΕ. 

Η αναφορά πρέπει να 
γίνεται στο άρθρο 149.

δ) τη διαδικασία για την κατάθεση διεκδίκησης 
αρχαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 153·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

ε) τις διαδικασίες για την εξέταση των απόλυτων 
λόγων απαραδέκτου που αναφέρονται στο άρθρο 154, 
και για την άσκηση και την εξέταση ανακοπής 
σύμφωνα με το άρθρο 156, καθώς και τις σχετικές 
ανακοινώσεις που πρέπει να απευθύνονται στο Διεθνές 
Γραφείο·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.
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στ) τις διαδικασίες σχετικά με τις διεθνείς 
καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 154α·

Στο άρθρο 154α δεν αναφέρεται 
καμία διαδικασία. Αντιθέτως, το 
άρθρο αυτό όπως τροποποιήθηκε 
παραπέμπει στις διαδικασίες που 
προβλέπονται σύμφωνα με το 
άρθρο 161α στοιχείο στ).  
Συνεπώς δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση στη βασική πράξη 
προς συμπλήρωση ή 
τροποποίηση, και ουσιαστικά η 
Επιτροπή παρέχει στον εαυτό 
της ένα απεριόριστο περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να 
καθορίσει τις διαδικασίες.

Οι διαδικασίες πρέπει 
να προσδιοριστούν 
περαιτέρω στη βασική 
πράξη ώστε να 
καλυφθεί η κυκλικού 
χαρακτήρα έλλειψη 
υποχρέωσης που έχει ως 
αποτέλεσμα στην πράξη 
τίποτε να μην 
τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ. 

ζ) τις περιπτώσεις στις οποίες ο Οργανισμός κοινοποιεί 
στο Διεθνές Γραφείο την ακύρωση των αποτελεσμάτων 
διεθνούς καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 158, και 
τις πληροφορίες που περιέχει η εν λόγω κοινοποίηση·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

η) τις λεπτομέρειες της διαβίβασης στο Διεθνές 
Γραφείο των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

Το άρθρο 158γ αναφέρεται στις 
«περιπτώσεις που καθορίζονται 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές 
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158γ· σύμφωνα με το άρθρο 161α 
στοιχείο η)» και όχι στις 
«λεπτομέρειες της διαβίβασης». 

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα 
διάταξη αφορά τη συμπλήρωση 
μη ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού.

εφόσον διευκρινιστεί 
εάν το αντικείμενό τους 
είναι οι λεπτομέρειες 
της διαβίβασης ή 
καθορισμένες 
περιπτώσεις.

θ) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η αίτηση 
μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 1·

Αφορά τη συμπλήρωση μη 
ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές.

ι) τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης μετατροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 161, και τις διαδικασίες για 
την εν λόγω μετατροπή·

Στο άρθρο 161 δεν αναφέρεται 
καμία «τυπική προϋπόθεση της 
αίτησης μετατροπής».

Η διάταξη σχετικά με τις 
διαδικασίες αφορά τη 
συμπλήρωση μη ουσιωδών 
στοιχείων του κανονισμού, και 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές με 
εξαίρεση εκείνες που 
αφορούν τις «τυπικές 
προϋποθέσεις», οι 
οποίες πρέπει να 
διευκρινιστούν στη 
βασική πράξη.
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οι στόχοι, το περιεχόμενο και η 
έκταση αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

ια) τις λεπτομέρειες των ανακοινώσεων μεταξύ του 
Οργανισμού και του Διεθνούς Γραφείου, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 147 παράγραφος 4, το άρθρο 148α, το 
άρθρο 153 παράγραφος 2 και το άρθρο 158γ.»·

Δεν προβλέπονται 
«ανακοινώσεις» σύμφωνα με το 
άρθρο 147 παράγραφος 4.

Πέραν αυτού, η παρούσα 
διάταξη αφορά τη συμπλήρωση 
μη ουσιωδών στοιχείων του 
κανονισμού, και οι στόχοι, το 
περιεχόμενο και η έκταση 
αναφέρονται σαφώς 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αιτιολογική σκέψη 46.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι δεκτές με 
εξαίρεση εκείνες που 
αφορούν τις «τις 
ανακοινώσεις», οι 
οποίες πρέπει να 
διευκρινιστούν στη 
βασική πράξη.

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.

Αντιστοιχεί στο 
τυποποιημένο άρθρο της 
Κοινής Αντίληψης. 

Άρθρο 163α

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 24α, 
35α, 45α, 49α, 57α, 65α, 74α, 74ια, 93α, 114α, 144α 
και 161α ανατίθεται για αόριστη διάρκεια.

Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να 
προβλέψει ορισμένη διάρκεια, 
για παράδειγμα ένα 

Αντιστοιχεί στο 
τυποποιημένο άρθρο της 
Κοινής Αντίληψης. 
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συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε 
συνδυασμό με απαιτήσεις για 
υποβολή εκθέσεως (επιλογή 2 
της Κοινής Αντίληψης).

3. Η ανάθεση αρμοδιότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε ήδη 
ισχύουσας κατ' εξουσιοδότηση πράξης.

Αντιστοιχεί στο 
τυποποιημένο άρθρο της 
Κοινής Αντίληψης. 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η 
Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αντιστοιχεί στο 
τυποποιημένο άρθρο της 
Κοινής Αντίληψης. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 24α, 35α, 45α, 49α, 57α, 65α, 
74α, 74ια, 93α, 114α, 144α και 161α τίθεται σε ισχύ 
μόνον εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

Η προθεσμία για τη διατύπωση 
αντιρρήσεων είναι η 
καθορισμένη περίοδος των 2+2 
μηνών, την οποία το 

Αντιστοιχεί στο 
τυποποιημένο άρθρο της 
Κοινής Αντίληψης. 
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δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Κοινοβούλιο έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να παρατείνει ή να 
συντομεύσει.

Το Κοινοβούλιο είναι 
ελεύθερο να αλλάξει το 
χρονοδιάγραμμα.


