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Commissie juridische zaken
De voorzitter
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De heer Klaus-Heiner Lehne
Voorzitter
Commissie juridische zaken
BRUSSEL

Betreft: Advies uit hoofde van artikel 37 bis van het Reglement betreffende het 
gebruik van gedelegeerde handelingen, in het kader van de behandeling van 
het Gemeenschapsmerk (COM(2013)0161 – C7 0087/2013 –
2013/0088(COD))

Mijnheer de voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft besloten op eigen initiatief een advies uit te brengen 
over de bepalingen van bovengenoemd voorstel waarbij overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU) wetgevende bevoegdheden 
aan de Commissie worden gedelegeerd.

In het voorstel worden niet minder dan 63 verschillende bevoegdheidsdelegaties aan de 
Commissie voorgesteld (zie bijlage).

I - Achtergrond

Bovengenoemd voorstel voor een verordening maakt deel uit van het merkenpakket, dat de 
Commissie op 27 maart 2013 heeft gepresenteerd en dat voorts bestaat uit een voorstel tot 
herschikking van de merkenrichtlijn1 en een voorstel voor een uitvoeringshandeling tot 

                                               
1 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing 
van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25).
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wijziging van twee verordeningen van de Commissie2, dat beoogt de taksenstructuur van het 
stelsel van gemeenschapsmerken aan te passen.

Volgens de Commissie bestaat de algemene doelstelling van het voorstel erin innovatie en 
economische groei te bevorderen door de stelsels voor inschrijving van merken over heel de 
EU voor ondernemingen toegankelijker en efficiënter te maken door kostenverlaging, 
minder complexiteit, snellere behandeling en meer voorspelbaarheid en rechtszekerheid. De 
Commissie stelt echter geen nieuw stelsel, maar wel een modernisering van de bestaande 
bepalingen voor. De voornaamste doelstellingen zijn: aanpassing van de terminologie aan 
het Verdrag van Lissabon en aan de bepalingen van de gemeenschappelijke aanpak van de 
gedecentraliseerde agentschappen van 19 juli 20123, stroomlijning van de procedures voor 
het aanvragen en inschrijven van een Europees merk, versterking van de rechtszekerheid 
door het verduidelijken van bepalingen en het wegnemen van dubbelzinnigheden, integratie 
van jurisprudentie van het Hof van justitie, invoering van een passend kader voor 
samenwerking tussen het BHIM en de nationale diensten voor de bevordering van 
convergerende praktijken en de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten, 
ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten en aanpassing van het kader aan artikel 
290 VWEU.

II - De voorgestelde ontwerpuitvoeringshandeling betreffende het taksensysteem

Bovengenoemd voorstel voor een uitvoeringshandeling betreffende het taksensysteem is 
gebaseerd op de artikelen 144, 162 en 163, lid 2, van de thans geldende verordening inzake 
het gemeenschapsmerk, juncto artikel 13 van de verordening inzake 
uitvoeringshandelingen4. Krachtens deze bepalingen moeten in de verordening inzake de 
taksen het bedrag van de taksen en de wijze waarop zij moeten worden betaald, worden 
vastgesteld en moet ervoor worden gezorgd dat de begroting van het BHIM in evenwicht is. 
Voorts moeten de taksen worden vastgesteld en gewijzigd volgens de onderzoeksprocedure 
van artikel 5 van de verordening inzake uitvoeringshandelingen.

De Commissie stelt echter tegelijk voor om de verordening inzake het Gemeenschapsmerk 
te wijzigen opdat toekomstige wijzigingen van het taksensysteem worden vastgesteld bij 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Voorts staat in overweging 2 van de ontwerpuitvoeringshandeling dat de taksenstructuur 
flexibeler moet worden gemaakt door deze aan te passen, hetgeen verder lijkt te gaan dan 

                                               
2 Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 303 van 15.12.1995, blz. 1) en Verordening 
nr. 2869/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de aan het Harmonisatiebureau voor de interne 
markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB L 303 van 15.12.1995, blz. 33). Bij de huidige 
verordening inzake het Gemeenschapsmerk hoort nog een derde uitvoeringsverordening, namelijk 
Verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de 
procesvoering bij de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (PB L 28 
van 6.2.1996, blz. 11), maar die wordt niet gewijzigd.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling 
van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
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louter uitvoering en kan worden beschouwd als een kwestie van beleidskeuzes die essentiële 
onderdelen van het merkenpakket betreft.

Deze aanpak stuitte op tegenkanting van zowel het Parlement op schaduwvergaderingen als 
van de lidstaten op vergaderingen van werkgroepen van de Raad. Daarop liet de Commissie 
in een brief aan het Parlement van 18 juli 2013 weten dat zij de 
ontwerpuitvoeringshandeling niet verder zou behandelen in het bevoegde comité en de 
volgende vergadering van het comité ten vroegste tegen het einde van het jaar zou beleggen. 
Toen de ontwerpuitvoeringshandeling werd ingediend beoogde de Commissie deze vóór het 
einde van het jaar vast te stellen. Het lijkt erop dat de Commissie bij haar standpunt blijft 
dat zij de taksenstructuur op rechtsgeldige wijze door middel van een uitvoeringshandeling 
kan wijzigen.

Voorts zij opgemerkt dat volgens punt 38 van bovengenoemde gemeenschappelijke aanpak 
van gedecentraliseerde agentschappen, agentschappen die zelf in hun financiering voorzien 
redelijke retributies moeten heffen, zodat er geen al te grote overschotten ontstaan.

Artikel 291 VWEU bepaalt dat het, indien het nodig is dat bindende handelingen van de 
Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, de Commissie is die haar 
uitvoeringsbevoegdheid uitoefent. De gemeenschappelijke aanpak is echter een 
gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese 
Commissie, en is dus geen bindende handeling van de Unie.

III - Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen – achtergronden

Zie afdeling II van het advies van de Commissie juridische zaken van 27 april 2012 aan de 
Commissie landbouw inzake de verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, 
alsook het werkdocument dat werd opgesteld in het kader van de follow-up van de delegatie 
van wetgevingsbevoegdheden en het toezicht van de lidstaten op de uitoefening van 
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie (rapporteur: József Szájer). Beide teksten 
bieden een uitvoerige toelichting bij gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

IV - Het standpunt van het Parlement inzake bevoegdheidsdelegatie

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is in een aantal 
wetgevingsprocedures de afbakening van gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen onderwerp van discussie geweest. De Raad heeft in een aantal 
gevallen aangedrongen op het gebruik van uitvoeringshandelingen om via deskundigen uit 
de lidstaten die deel uitmaken van een comité als bedoeld in de verordening inzake 
uitvoeringshandelingen tijdens de voorbereidende fase van deze handelingen meer invloed 
te kunnen uitoefenen. Tijdens de voorbereidende fase van gedelegeerde handelingen is er 
namelijk voor deskundigen uit de lidstaten geen formele rol weggelegd. Bovendien zijn de 
rol, invloed en prerogatieven van het Parlement bij gedelegeerde handelingen veel groter, 
waarbij de mogelijkheid die het Parlement heeft om bezwaar te maken tegen een voorstel 
voor een gedelegeerde handeling en de mogelijkheid om delegatie in te trekken de 
krachtigste instrumenten zijn. Bij uitvoeringshandelingen beperken de rechten van het 
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Parlement zich tot toetsing van de handeling, en mag de Commissie de voorgestelde 
uitvoeringshandeling vaststellen, ongeacht eventuele bezwaren van het Parlement.

De keuze van het juiste instrument bepaalt echter niet alleen of het Parlement zijn 
controlerecht of zijn toetsingsrecht kan uitoefenen, maar is ook van groot belang voor de 
geldigheid van het wetgevingsbesluit zelf. De voorzitter van de Commissie heeft in een 
brief aan de Voorzitter van het Parlement5 benadrukt dat er ten aanzien van de afbakening 
van uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen geen politieke keuzevrijheid 
bestaat, maar dat de wettelijke criteria van de artikelen 290 en 291 VWEU als uitgangspunt 
voor iedere analyse moeten gelden. De Commissie heeft in een geval waarin zij van oordeel 
was dat gekozen werd voor een onjuiste handeling het Hof van Justitie om uitlegging 
verzocht over de afbakening van beide soorten handelingen6.

Om een horizontaal politiek standpunt ten aanzien van gedelegeerde handelingen te bepalen, 
teneinde de prerogatieven van het Parlement te beschermen, verdere juridische procedures 
te voorkomen en het gevaar af te wenden dat wetgevingshandelingen worden vernietigd 
omdat een onjuiste keuze is gemaakt tussen gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen, heeft de Conferentie van voorzitters zich in 2012 uitgesproken voor 
de volgende uit vier elementen bestaande benadering, die ervoor moet zorgen dat het 
Parlement de bevoegdheden die hem bij het Verdrag van Lissabon zijn toegekend ten volle 
kan uitoefenen7:

1. Keuze van het juiste instrument;
2. Versterking van de rol van de lidstaten in de voorbereidende fase van gedelegeerde 

handelingen;
3. Opname van zoveel mogelijk bepalingen in de basishandeling ("medebeslissing");
4. Vaststelling van het standpunt van het Parlement zonder akkoord in eerste lezing.

Als laatste element wordt voorgesteld om te weigeren dossiers waarin niet voor 
gedelegeerde handelingen wordt gekozen terwijl is vastgesteld dat dat wel zou moeten, aan 
de voltallige vergadering voor te leggen, zodat er opnieuw horizontale onderhandelingen 
met de Raad moeten worden gevoerd.

V - Analyse

Omdat er met betrekking tot de afbakening van gedelegeerde handelingen en 
                                               
5 Brief d.d. 3 februari 2012 van de heer Barroso aan de heer Schulz.
6 Op 19 september 2012 heeft de Commissie bij het Hof van Justitie beroep ingesteld tot nietigverklaring van 
een artikel in de verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden, voor zover 
het voorziet in de vaststelling van maatregelen door middel van een uitvoeringshandeling en niet door middel 
van een gedelegeerde handeling. De Commissie voert aan dat, aangezien het betreffende artikel ertoe strekt 
bepaalde niet-essentiële gegevens van de wetgevende handeling aan te vullen, en gelet op de aard van de 
bevoegdheidstoekenning aan de Commissie en het voorwerp van de krachtens die bevoegdheden vast te stellen 
handeling, een dergelijke handeling moet worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 290 VWEU 
bepaalde procedure en niet volgens de procedures van artikel 291 VWEU. Zaak C-427/12, Europese 
Commissie/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie.
7 Politieke richtsnoeren inzake een horizontale benadering van gedelegeerde handelingen binnen het Parlement 
(brief d.d. 19 april 2012 van de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van 
het Parlement).
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uitvoeringshandelingen nog geen jurisprudentie van het Hof van Justitie bestaat, moet bij 
een analyse het Verdrag zelf het uitgangspunt vormen. Op grond van artikel 290 VWEU kan 
in een wetgevingshandeling aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen "niet-
wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging
van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling".

Om na te gaan of in onderhavig geval aan deze criteria is voldaan, moet de aard van de 
bevoegdheidstoekenning in de verschillende bepalingen afzonderlijk worden onderzocht.
Zie hiervoor de bijlage.

Wat de taksenstructuur van het merkenstelsel betreft, moet rekening worden gehouden met 
het feit dat de taksen de afgelopen twintig jaar nauwelijks zijn gewijzigd, en dat een 
wijziging van de basishandeling volgens de medebeslissingsprocedure waarschijnlijk nog 
eens twintig jaar zal meegaan. Voor de vaststelling van het bedrag van de taksen lijkt dus 
geen flexibiliteit door het gebruik van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 
290 VWEU nodig. Alleen de wetgever is bevoegd om wetgevingsbevoegdheden al dan niet 
te delegeren. In dit geval is de wijziging van de taksenstructuur niet louter een kwestie van 
uitvoeringsbepalingen in wetgevingshandelingen, maar wel een kwestie van beleidskeuze 
die een essentieel onderdeel van het merkenpakket vormt. Een dergelijke beleidskeuze hoort 
in de basishandeling en kan niet het voorwerp uitmaken van gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen.

De zienswijze dat het taksensysteem in de basishandeling moet worden geregeld, wordt 
verder bevestigd door het feit dat de drijvende kracht achter de taksenaspecten van het 
voorgestelde merkenpakket bovengenoemde gemeenschappelijke aanpak is, die geen 
juridisch bindende handeling van de Unie is. Het is dus aanvechtbaar of de Commissie kan 
beweren dat zij uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 290 VWEU heeft wat de 
taksen betreft.

Ten tweede moet wat de bepalingen in de wijzigingsverordening betreft, eerst worden 
opgemerkt dat de Commissie alleen bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen 
voorstelt, en geen bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen. Voorts zij opgemerkt dat 
de Commissie in het voorstel voor een basishandeling de volgende bepalingen heeft 
opgenomen die vroeger deel uitmaakten van Verordening (EG) nr. 2868/95 tot uitvoering 
van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk: artikel 19, lid 2, artikel 20, lid 4, 
artikel 22, lid 6, de artikelen 75, 79 bis, 79 quater en 79 quinquies en artikel 87, lid 3.

Een groot probleem met de benadering van de Commissie is dat een aantal van de 
bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen in het voorstel geen enkele grondslag 
hebben in de basishandeling die kan worden aangevuld of gewijzigd. Deze bepalingen lijken 
alleen bedoeld om de Commissie een instrument te geven om vanuit het niets met 
bepalingen te komen. In veel gevallen hadden die bepalingen al gemakkelijk in de 
basishandeling kunnen worden uitgewerkt. Vaak wordt in een bepaling in de basishandeling 
verwezen naar "de voorschriften die overeenkomstig artikel [betreffende 
bevoegdheidsdelegatie] zijn vastgesteld", waarin op zijn beurt wordt verwezen naar "de 
voorwaarden van artikel [bepaling in de basishandeling]". In dergelijke gevallen is artikel 
290 VWEU slechts van toepassing als de voorwaarden nader worden gespecificeerd, zodat 
de cirkelverwijzing en het ontbreken van een basisverplichting of -bepaling worden 
verholpen.
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Dit probleem doet zich voor in de volgende bepalingen: artikel 35 bis, onder d), artikel 45 
bis, onder a) en c), artikel 74 bis, artikel 74 duodecies, artikel 93 bis, onder f), i), j), k), m) 
en p), artikel 114 bis en artikel 161 bis, onder a), c) en f).

Indien de voorwaarden in dergelijke gevallen niet nader worden gespecificeerd in de 
basishandeling, bestaat een van de mogelijke alternatieven erin, de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden te verlenen, waardoor het Parlement aan invloed zou inboeten.

Nog een aanvechtbare voorgestelde vorm van delegatie is te vinden in artikel 65 bis van de 
basishandeling, dat voorziet in gedelegeerde handelingen tot nadere bepaling van de inhoud 
van het beroepsschrift en de inhoud en de vorm van de beslissingen van de kamer van 
beroep. Het is niet duidelijk wat hier met "inhoud" wordt bedoeld. Dit moet in de 
basishandeling worden verduidelijkt, ofwel moet er een alternatief worden gevonden om 
niet onnodig dicht bij de grens te komen van wat onder "niet-essentiële onderdelen" kan 
worden verstaan.

In een aantal bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen komen zaken aan bod die 
niet voorkomen in het artikel van de basishandeling waarnaar wordt verwezen. Zo wordt in 
artikel 65 bis voorzien in gedelegeerde handelingen tot nadere bepaling van "de 
terugbetaling van de beroepstaksen als bedoeld in artikel 60", terwijl in dat artikel geen 
sprake is van terugbetaling. Soortgelijke discrepanties tussen bepalingen zijn te vinden in 
artikel 161 bis, onder h), j) en k).

Een bijzonder aspect van het voorstel dat een probleem vormt wat de delegatie van 
wetgevingsbevoegdheden betreft, is de bepaling betreffende de bevoegdheden van de 
uitvoerend bestuurder, die vaak tegenstrijdig zijn met bepalingen betreffende gedelegeerde 
handelingen, bijvoorbeeld in de artikelen 30, 79, 88 en 128.

Ten slotte zijn er in de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen een aantal foute 
verwijzingen, bijvoorbeeld in artikel 114 bis, onder b), en in artikel 161 bis, onder c).

VI - Conclusie en aanbeveling

Gelet op het bovenstaande is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het 
taksensysteem niet kan worden geregeld door middel van een uitvoeringshandeling op 
grond van de huidige verordening inzake het Gemeenschapsmerk in samenhang met de 
overgangsbepalingen van de verordening inzake uitvoeringshandelingen, zoals de 
Commissie oorspronkelijk heeft voorgesteld, maar moet worden geregeld door bepalingen 
in de basishandeling zelf, en dat wijzigingen daarin volgens de gewone 
wetgevingsprocedure moeten worden vastgesteld.

In bepaalde gevallen kunnen gedelegeerde handelingen worden gebruikt om criteria of 
procedures te specificeren of vast te stellen, maar alleen als de bepalingen nader worden 
gespecificeerd in de basishandeling. Een andere mogelijkheid is dat de Commissie binnen 
een bepaalde termijn verslag moet uitbrengen aan de medewetgevers, eventueel met 
begeleidende voorstellen tot wijziging van wetgevingshandelingen.
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In het licht van de door de Conferentie van voorzitters aangenomen politieke richtsnoeren 
dient de Commissie juridische zaken deze aanbevelingen in overweging te nemen wanneer 
zij de laatste hand legt aan haar verslag. Als de Raad een standpunt inneemt dat haaks staat 
op deze aanbevelingen en zijn steun uitspreekt voor gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen waar die volgens de criteria niet op hun plaats zijn, moet de 
commissie de Raad meedelen dat het dossier in deze vorm niet aan de voltallige vergadering 
zal worden voorgelegd. Als de Raad dan nog volhardt, moet de commissie aandringen op 
vaststelling van het standpunt van het Parlement zonder akkoord in eerste lezing.

De Commissie juridische zaken heeft dit advies met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd8 op zijn vergadering van 14 oktober 2013.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 In aanwezigheid van Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter) Marielle 
Gallo, Jutta Haug (overeenkomstig artikel 187, lid 2, van het Reglement, Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (overeenkomstig artikel 193, lid 3, van het Reglement, 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Bijlage – Bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen

Artikel 3 Tekst Doel, inhoud, werkingssfeer Aanbeveling

Overweging 24 Verordening (EG) nr. 207/2009 verleent de Commissie 
bevoegdheden om uitvoeringsregels voor deze 
verordening vast te stellen. Ten gevolge van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten 
de op grond van Verordening (EG) nr. 207/2009 aan de 
Commissie verleende bevoegdheden worden aangepast 
aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Alleen de wetgever is bevoegd 
om wetgevingsbevoegdheden te 
delegeren of 
uitvoeringsbevoegdheden te 
verlenen aan de Commissie. De 
conclusie dat de bevoegdheden 
die bij de huidige verordening 
inzake het Gemeenschapsmerk 
aan de Commissie zijn verleend, 
aan artikel 290 VWEU moeten 
worden aangepast, is dus fout. 
Deze bevoegdheden kunnen ook 
de vorm aannemen van 
bepalingen betreffende 
uitvoeringshandelingen 
krachtens artikel 290 VWEU of 
in de basishandeling vervat 
blijven.

Deze overweging kan 
anders worden 
geformuleerd om 
rekening te houden met 
het feit dat het de 
wetgever vrij staat om 
geen 
wetgevingsbevoegdheden 
te delegeren of 
uitvoeringsbevoegdheden 
te verlenen.

Overweging 25 Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereiding passend overleg pleegt, onder meer 
met deskundigen. Bij het voorbereiden en opstellen van 

Dit komt overeen met delen van 
de standaardoverweging in de 
consensus.

Moet behouden blijven 
omdat het bij het correcte 
model aansluit.
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gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe 
te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement 
en de Raad worden ingediend.

Overweging 26 Om een efficiënte inschrijving van rechtsinstrumenten 
betreffende het Europees merk als 
vermogensbestanddeel te verzekeren en volledige 
transparantie van het register van Europese merken te 
garanderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot nadere bepaling van een aantal 
verplichtingen van de aanvrager met betrekking tot 
specifieke merken, de procedures voor de vermelding 
van de overgang van Europese merken, de creatie en de 
overgang van een zakelijk recht, de gedwongen 
tenuitvoerlegging, de betrokkenheid bij een 
insolventieprocedure en de toekenning of overdracht 
van een licentie in het register alsmede voor de 
doorhaling of de wijziging van de desbetreffende 
vermeldingen.

Deze overweging komt overeen 
met artikel 24 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 24 bis.

Overweging 29 Om te voorzien in een doeltreffende en efficiënte 
regeling voor het indienen van aanvragen van Europese 
merken, inclusief de aanvragen op grond van voorrang 
of anciënniteit, moet aan de Commissie de bevoegdheid 

Deze overweging komt overeen 
met artikel 35 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 35 bis.
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worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot nadere bepaling van de regels en procedures 
voor de indiening van een aanvrage om een Europees 
merk, de formele voorwaarden voor de aanvrage, de 
inhoud van de aanvrage, het soort indieningstaks, 
alsmede de procedures voor de controle van de 
wederkerigheid, de regels om aanspraak te maken op 
voorrang van een vroegere aanvrage, voorrang in geval 
van tentoonstelling en anciënniteit van een nationaal 
merk.

Overweging 31 Om ervoor te zorgen dat het Agentschap de aanvragen 
om Europese merken doeltreffend, efficiënt en snel 
onderzoekt en registreert met gebruik van procedures 
die transparant, degelijk, eerlijk en billijk zijn, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen 
om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de procedures voor het toezicht op de 
naleving van de voorschriften betreffende de datum van 
indiening en van de formele voorwaarden voor een 
aanvrage, de controle van de betaling van de taksen en 
het onderzoek van de absolute weigeringsgronden, de 
regels betreffende de publicatie van de aanvrage, de 
procedures voor de correctie van fouten en vergissingen 
in publicaties van aanvragen, de procedures met 

Deze overweging komt overeen 
met artikel 45 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 45 bis.
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betrekking tot opmerkingen van derden, de 
oppositieprocedure, de procedures voor de indiening en 
het onderzoek van een oppositie en voor de wijziging 
en de afsplitsing van een aanvrage, de gegevens die in 
het register moeten worden vermeld bij de inschrijving 
van een Europees merk, de wijze van publicatie van de 
inschrijving en de inhoud en de regels voor de afgifte 
van een inschrijvingsbewijs.

Overweging 32 Om de vernieuwing van Europese merken doeltreffend 
en efficiënt te laten verlopen en om de bepalingen 
inzake wijziging en afsplitsing van een Europees merk 
in de praktijk veilig te kunnen toepassen zonder 
afbreuk te doen aan de rechtszekerheid, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de regels voor de vernieuwing van een 
Europees merk en de procedures voor de wijziging en 
afsplitsing van een Europees merk.

Deze overweging komt overeen 
met artikel 49 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 49 bis.

Overweging 33 Om de houder van een Europees merk in staat te stellen 
gemakkelijk afstand te doen van een Europees merk 
met inachtneming van de rechten van derden die met 
betrekking tot dat merk in het register zijn 
ingeschreven, en om ervoor te zorgen dat een Europees 
merk op doeltreffende en efficiënte wijze vervallen of 

Deze overweging komt overeen 
met artikel 57 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 57 bis.
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nietig kan worden verklaard door middel van 
transparante, gedegen, eerlijke en billijke procedures, 
en om rekening te houden met de in deze verordening 
vastgestelde beginselen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de procedure 
voor afstand van een Europees merk en van de 
procedures voor de vervallen- en nietigverklaring 
daarvan.

Overweging 34 Om een doeltreffende, efficiënte en volledige 
herziening van beslissingen van het Agentschap door 
de kamers van beroep mogelijk te maken door middel 
van transparante, gedegen, eerlijke en billijke 
procedures met inachtneming van de in Verordening 
(EG) nr. 207/2009 neergelegde beginselen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de inhoud van het beroepsschrift, de 
procedure voor de indiening en het onderzoek van het 
beroep, de inhoud en de vorm van de beslissingen van 
de kamer van beroep en de terugbetaling van de 
beroepstaksen.

Deze overweging komt overeen 
met artikel 65 bis.

Het is onduidelijk wat "nadere 
bepaling van de inhoud" van een 
beroepsschrift inhoudt.

Zie ook opmerkingen bij 
artikel 65 bis.

Overweging 36 Om een doeltreffend en efficiënt gebruik van Europese Deze overweging komt overeen Zie opmerkingen bij de 
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collectieve merken en kwaliteitsmerken mogelijk te 
maken, moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot nadere bepaling van de termijnen waarbinnen 
de regels voor het gebruik van deze merken en de 
inhoud daarvan moeten worden ingediend.

met de artikelen 74 bis en 74 
duodecies.

artikelen 74 bis en 74 
duodecies.

Overweging 38 Om te komen tot een vlotte, doeltreffende en efficiënte 
werking van het Europese merkenstelsel, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de voorschriften betreffende de vorm van 
beslissingen, de mondelinge procedure en de wijze van 
bewijsvoering, de regels voor de kennisgeving, de 
procedure voor het vaststellen van verlies van rechten, 
de communicatiemiddelen en de formulieren die door 
de partijen in de procedure moeten worden gebruikt, de 
regels betreffende de berekening en de duur van de 
termijnen, de procedures voor de herroeping van een 
beslissing of voor de doorhaling van een vermelding in 
het register en voor de correctie van kennelijke 
vergissingen in beslissingen en de rechtzetting van 
vergissingen van het Agentschap, de regels voor de 
onderbreking van de procedure en de procedures 
betreffende de verdeling en vaststelling van de kosten, 

Deze overweging komt overeen 
met artikel 93 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 93 bis.
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de gegevens die in het register moeten worden vermeld, 
de regels betreffende de openbare inzage in dossiers en 
betreffende de bewaring daarvan, de wijze van 
publicatie in het Blad van Europese merken en in het 
Publicatieblad van het Agentschap, de regels voor de 
administratieve samenwerking tussen het Agentschap 
en de autoriteiten van lidstaten en de wijze van 
vertegenwoordiging voor het Agentschap.

Overweging 44 Om een doeltreffende en efficiënte omzetting van een 
aanvrage of inschrijving voor een Europees merk in een 
aanvrage voor een nationaal merk mogelijk te maken 
en een grondig onderzoek van de desbetreffende 
voorschriften te garanderen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de formele 
voorwaarden waaraan een verzoek om omzetting moet 
voldoen, en van de regels voor het onderzoek en de 
publicatie ervan.

Deze overweging komt overeen 
met artikel 114 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 114 bis.

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

Deze overweging komt overeen 
met artikel 144 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 144 bis.
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de door het Agentschap aan te rekenen taksen op een 
passend en realistisch niveau vast te stellen met 
inachtneming van de in Verordening (EG) nr. 207/2009 
neergelegde begrotingsbeginselen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de voor het Agentschap te gebruiken 
talen, de gevallen waarin beslissingen inzake oppositie 
en doorhaling door één lid moeten worden genomen, de 
regeling voor de organisatie van de kamers van beroep, 
de bedragen van de aan het Agentschap te betalen 
taksen en de regels voor de betaling ervan.

Overweging 46 Om een doeltreffende en efficiënte inschrijving van 
internationale merken te verzekeren die volledig 
overeenstemt met de regels van het protocol van de 
Schikking van Madrid betreffende de internationale 
inschrijving van merken, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
procedureregels betreffende de internationale 
inschrijving van merken.

Deze overweging komt overeen 
met artikel 161 bis.

Zie opmerkingen bij 
artikel 161 bis.

Artikel 24 bis De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 

De bedoelde verplichting wordt 
ingevoerd bij het 

Schrappen, gedelegeerde 
handelingen niet 
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bepaling van:

a) de verplichting van de aanvrager om te voorzien in 
een vertaling of transcriptie in de taal van de aanvrage, 
als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder b);

wijzigingsbesluit. "Tot nadere 
bepaling van de verplichting" is 
erg vaag en maakt het mogelijk 
de verplichting van artikel 7, 
lid 2, onder b), die al duidelijk is, 
te wijzigen.

aangewezen. Al 
voldoende gespecificeerd 
in de basishandeling.

b) de procedure voor de inschrijving in het register van 
de overgang, als bedoeld in artikel 17, lid 5;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een ongewijzigd artikel in de 
gewijzigde handeling. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 26.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

c) de procedure voor de inschrijving in het register van 
de creatie of de overgang van een zakelijk recht, als 
bedoeld in artikel 19, lid 2;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een artikel in de gewijzigde 
handeling dat alleen wordt 
gewijzigd door de toevoeging 
van overgangen. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening
houdend met overweging 26.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.
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d) de procedure voor de inschrijving in het register van 
de gedwongen tenuitvoerlegging, als bedoeld in artikel 
20, lid 3;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een ongewijzigd artikel in de 
gewijzigde handeling. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 26.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

e) de procedure voor de inschrijving in het register van 
de betrokkenheid bij een insolventieprocedure, als 
bedoeld in artikel 21, lid 3;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een ongewijzigd artikel in de 
gewijzigde handeling. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 26.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

f) de procedure voor de inschrijving in het register van 
de verlening of overdracht van een licentie, als bedoeld 
in artikel 22, lid 5;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een ongewijzigd artikel in de 
gewijzigde handeling. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.



PE521.700v01-00 18/50 AL\1006698NL.doc

NL

overweging 26.

g) de procedure voor de doorhaling of wijziging van de 
inschrijving in het register van een zakelijk recht, een 
gedwongen tenuitvoerlegging of een licentie, als 
bedoeld in respectievelijk artikel 19, lid 3, artikel 20, 
lid 4, en artikel 22, lid 6.";

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van
artikelen in de gewijzigde 
handeling die vervolgens zullen 
worden gewijzigd naar 
aanleiding van verzoeken van 
een van de partijen. Doel, inhoud 
en werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 26.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de regels en de procedures voor de indiening van een 
aanvrage om een Europees merk overeenkomstig 
artikel 25;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een artikel in de gewijzigde 
handeling dat alleen wordt 
gewijzigd met het oog op het 
beperken van inschrijvingen bij 
het BHIM. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 29.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

Artikel 35 bis

b) de inhoud van de aanvrage om een Europees merk De inhoud van de aanvraag is Gedelegeerde 
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als bedoeld in artikel 26, lid 1, de soorten voor de 
aanvrage te betalen taksen als bedoeld in artikel 26, lid 
2, met inbegrip van het aantal klassen van waren en 
diensten waarop deze taksen van toepassing zijn, en de 
formele voorwaarden voor de aanvrage als bedoeld in 
artikel 26, lid 3;

een niet-essentieel onderdeel. 
Doel, inhoud en werkingssfeer 
zijn voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 29.

Het taksensysteem is echter een 
essentieel onderdeel en moet dus 
in de basishandeling blijven.

De formele voorwaarden voor de 
aanvraag verwijzen naar artikel 
26, lid 3, dat echter op zijn beurt
verwijst naar de overeenkomstig 
artikel 35 bis, onder b), 
vastgestelde formele 
voorwaarden. Er is dus geen 
verplichting in de basishandeling 
die kan worden aangevuld of 
gewijzigd, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 
om deze formele voorwaarden te 
omschrijven.

handelingen aanvaardbaar 
voor de nadere bepaling 
van de inhoud van de 
aanvraag.

De bepaling betreffende 
het taksensysteem moet in 
de basishandeling blijven.

De formele voorwaarden 
voor de aanvraag moeten 
nader worden bepaald in 
de basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.

c) de procedures voor de controle van de Dit betreft het aanvullen van Gedelegeerde 
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wederkerigheid overeenkomstig artikel 29, lid 5; niet-essentiële onderdelen van 
een artikel in de gewijzigde 
handeling dat alleen wordt 
gewijzigd opdat de Commissie 
de wederkerigheid van de 
voorwaarden kan controleren. 
Doel, inhoud en werkingssfeer 
zijn voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 29.

handelingen 
aanvaardbaar.

d) de procedure en de regels inzake de gegevens en 
documenten waarmee overeenkomstig artikel 30 om 
voorrang van een eerdere aanvrage kan worden 
verzocht;

De regels verwijzen naar het 
nieuwe artikel 30, dat echter op 
zijn beurt verwijst naar de 
overeenkomstig artikel 35 bis, 
onder d), vastgestelde regels. Er 
is dus geen verplichting in de 
basishandeling die kan worden 
aangevuld of gewijzigd, en de 
Commissie geeft zichzelf in feite 
een onbeperkte 
beoordelingsmarge om deze 
regels te omschrijven.

Overeenkomstig artikel 30, lid 2, 
kan de uitvoerend bestuurder 

De regels in kwestie 
moeten nader worden 
bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.

De voorschriften uit 
hoofde van gedelegeerde 
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bovendien bepalen dat de 
aanvullende informatie en 
documenten die de aanvrager 
moet verstrekken, minder 
moeten omvatten dan wat is 
voorgeschreven in de krachtens 
artikel 35 bis, onder d), 
vastgestelde regels.

handelingen mogen niet 
tegenstrijdig zijn met de 
bevoegdheden van de 
uitvoerend bestuurder.

e) de procedure en de regels inzake de bewijsstukken 
waarmee overeenkomstig artikel 33, lid 1, om voorrang 
in geval van tentoonstelling kan worden verzocht;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een artikel in de gewijzigde 
handeling dat licht wordt 
gewijzigd. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 29.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

f) de procedure waarmee overeenkomstig artikel 34, lid 
1, en artikel 35, lid 1, om anciënniteit van een nationaal 
merk kan worden verzocht.";

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een ongewijzigd artikel in de 
gewijzigde handeling. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.
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overweging 29.

Artikel 39 1. Indien de voorwaarden waaraan de aanvrage om een 
Europees merk moet voldoen, zijn nagekomen, wordt 
de aanvrage gepubliceerd voor de toepassing van 
artikel 42, tenzij de aanvrage overeenkomstig artikel 37 
is afgewezen. De publicatie van de aanvrage doet geen 
afbreuk aan informatie die overeenkomstig deze 
verordening of krachtens deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handelingen reeds op een andere wijze 
aan het publiek beschikbaar is gesteld.";

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een ongewijzigd artikel in de 
gewijzigde handeling. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 29.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

Artikel 45 bis De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de procedure voor het onderzoek van de naleving 
van de voorschriften inzake de datum van indiening als 
bedoeld in artikel 36, lid 1, onder a), en van de formele 
voorwaarden als bedoeld in artikel 26, lid 3, alsmede de 
procedure voor de controle van de betaling van 
klassetaksen als bedoeld in artikel 36, lid 1, onder c);

De formele voorwaarden voor de 
aanvraag verwijzen naar artikel 
26, lid 3, dat echter op zijn beurt 
verwijst naar de overeenkomstig 
artikel 35 bis, onder b), 
vastgestelde formele 
voorwaarden. Er is dus geen 
verplichting in de 
basishandeling, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 
om deze formele voorwaarden te 
omschrijven.

De regels in kwestie 
moeten nader worden 
bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU. Een andere 
mogelijkheid is dat dit 
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De nadere bepaling van 
procedures voor de naleving van 
de voorschriften inzake de datum 
van indiening en voor de 
controle van de betaling betreft 
niet-essentiële onderdelen van 
een artikel in de gewijzigde 
handeling. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 31.

door middel van een 
uitvoeringshandeling 
wordt geregeld.

Gedelegeerde 
handelingen zijn 
aanvaardbaar voor 
procedures voor de 
naleving van de 
voorschriften inzake de 
datum van indiening en 
voor de controle van de 
betaling.

b) de procedure voor het onderzoek van de absolute 
weigeringsgronden als bedoeld in artikel 37;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een artikel in de gewijzigde 
handeling dat alleen wordt 
gewijzigd door het schrappen 
van de regel dat geen beroep 
mag worden gedaan op het 
uitsluitende recht op 
bestanddelen zonder 
onderscheidend vermogen. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.
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overweging 31.

c) de gegevens die de in artikel 39, lid 1, bedoelde 
publicatie van de aanvrage moet bevatten;

De gegevens van de publicatie 
verwijzen naar het nieuwe artikel 
39, lid 1, dat echter op zijn beurt 
verwijst naar informatie die 
krachtens gedelegeerde 
handelingen beschikbaar is 
gesteld. Er is dus geen 
verplichting in de basishandeling 
die kan worden aangevuld of 
gewijzigd, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 
om deze gegevens te 
omschrijven.

De gegevens en 
informatie in kwestie 
moeten nader worden 
bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.

d) de procedure voor de in artikel 39, lid 3, bedoelde 
verbetering van fouten en vergissingen in de publicatie 
van de aanvrage om een Europees merk;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
het nieuwe artikel 39, lid 3, in de 
gewijzigde handeling, dat beoogt 
het BHIM te verplichten fouten 
te verbeteren. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.
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houdend met overweging 31.

e) de procedure voor de in artikel 40 bedoelde 
indiening van opmerkingen door derden;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
het nieuwe artikel 40, lid 3, in de 
gewijzigde handeling, dat 
verduidelijkt onder welke 
voorwaarden derden 
opmerkingen mogen indienen. 
Doel, inhoud en werkingssfeer 
zijn voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 31.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

f) de procedure voor het instellen en het onderzoeken 
van oppositie, als bedoeld in de artikelen 41 en 42;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een artikel in de gewijzigde 
handeling dat wordt gewijzigd 
om de voorwaarden voor 
oppositie te verduidelijken. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 31.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.
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g) de procedures voor de in artikel 43, lid 2, bedoelde 
wijziging van de aanvrage en de afsplitsing van de 
aanvrage overeenkomstig artikel 44;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 31.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

h) de gegevens die bij de inschrijving van een Europees 
merk in het register worden vermeld, en de regels voor 
de in artikel 45, lid 1, bedoelde publicatie van de 
inschrijving, de inhoud en de wijze van afgifte van het 
inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 45, lid 2.";

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 31.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

Artikel 49 bis De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de procedureregels voor de vernieuwing van het 
Europees merk overeenkomstig artikel 47, met inbegrip 
van het soort te betalen taksen;

Het is niet duidelijk waarom hier 
de bewoording "de 
procedureregels voor" wordt 
gebruikt in plaats van "de 
procedure inzake" zoals in de 
volgende voorgestelde delegaties 
onder b) en c) en elders. In 
tegelstelling tot "procedures" 
heeft het woord "regels" een 
connotatie van beleidskeuzes.

Gedelegeerde 
handelingen aanvaardbaar 
mits "procedureregels" 
wordt vervangen door 
"procedure".
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Als "procedure inzake" werd 
gebruikt, zou deze bepaling niet-
essentiële onderdelen van de 
verordening betreffen, en zouden 
doel, inhoud en werkingssfeer 
voldoende zijn aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 31.

b) de procedure inzake de wijziging van de inschrijving 
van het Europees merk als bedoeld in artikel 48, lid 2;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van 
een ongewijzigd artikel in de 
gewijzigde handeling. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 32.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

c) de procedure inzake de afsplitsing van een Europees 
merk als bedoeld in artikel 49.";

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 32.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.
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De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de procedure inzake de afstand van een Europees 
merk als bedoeld in artikel 50, met inbegrip van de in 
lid 3 van dat artikel bedoelde termijn;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 33.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

Artikel 57 bis

b) de procedures inzake de vervallenverklaring en de 
nietigverklaring van een Europees merk als bedoeld in 
de artikelen 56 en 57.";

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 33.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

Artikel 65 bis De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de inhoud van het beroep als bedoeld in artikel 60 en 
de procedure voor de indiening en het onderzoek van 
het beroep;

Het is niet duidelijk wat hier met 
"inhoud" wordt bedoeld en hoe 
die door middel van 
gedelegeerde handelingen nader 
moet worden bepaald.

Zonder die "inhoud" zou deze 
bepaling niet-essentiële 
onderdelen van de verordening 
betreffen. Doel, inhoud en 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, mits 
"inhoud" wordt geschrapt 
of toegelicht.
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werkingssfeer zouden voldoende 
zijn aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 34.

b) de inhoud en de vorm van de beslissingen van de 
kamer van beroep, als bedoeld in artikel 64;

Het is niet duidelijk wat hier met 
"inhoud" wordt bedoeld en hoe 
die door middel van 
gedelegeerde handelingen nader 
moet worden bepaald.

Zonder die "inhoud" zou deze 
bepaling het aanvullen van niet-
essentiële onderdelen van de 
verordening betreffen. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zouden 
voldoende zijn aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 34.

NB: in artikel 93 bis wordt de 
bewoording "vereisten 
betreffende de vorm van de 
beslissingen" gebruikt, zonder 
vermelding van "inhoud".

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, mits 
"inhoud" wordt geschrapt 
of toegelicht.
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c) de terugbetaling van de beroepstaksen als bedoeld in 
artikel 60.";

Artikel 60 bevat geen bepalingen 
betreffende de terugbetaling van 
taksen.

Opdat in dit lid 
bevoegdheden kunnen 
worden gedelegeerd, 
moet de basishandeling 
regels betreffende 
terugbetaling bevatten.

Artikel 74 bis De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de in artikel 67, lid 1, bedoelde termijn 
waarin het reglement voor het gebruik van het 
Europees collectief merk bij het Agentschap moet 
worden ingediend, alsmede de inhoud van dit 
reglement als bedoeld in artikel 67, lid 2.";

In artikel 67, lid 1, wordt geen 
termijn vermeld. In dat 
gewijzigde artikel is wel sprake 
van "de overeenkomstig artikel 
74 bis vastgestelde termijn". Er 
is dus geen verplichting in de 
basishandeling die kan worden 
aangevuld of gewijzigd, en de 
Commissie geeft zichzelf in feite 
een onbeperkte 
beoordelingsmarge om die 
termijn te omschrijven.

Bovendien is het niet duidelijk 
wat met "inhoud van dit 
reglement" wordt bedoeld en hoe 
die door middel van 
gedelegeerde handelingen nader 
moet worden bepaald. Met 

De termijn in kwestie 
moet nader worden 
bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.

De "inhoud van dit 
reglement" moet nader 
worden bepaald in de 
basishandeling.
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"inhoud van dit reglement" zou 
deze bepaling te ruim zijn en 
mogelijk essentiële onderdelen 
betreffen.

Artikel 74 
duodecies

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de in artikel 74 quater, lid 1, bedoelde 
termijn waarin het reglement voor het gebruik van het 
Europees kwaliteitsmerk bij het Agentschap moet 
worden ingediend, alsmede van de inhoud van dit 
reglement als bedoeld in artikel 74 quater, lid 2.

In artikel 74 quater, lid 1, wordt 
geen termijn vermeld. In dat 
gewijzigde artikel is wel sprake 
van "de overeenkomstig artikel 
74 duodecies vastgestelde 
termijn". Er is dus geen 
verplichting in de basishandeling 
die kan worden aangevuld of 
gewijzigd, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 
om die termijn te omschrijven.

Bovendien is het niet duidelijk 
wat met "inhoud van dit 
reglement" wordt bedoeld en hoe 
die door middel van 
gedelegeerde handelingen nader 
moet worden bepaald. Met 
"inhoud van dit reglement" zou 
deze bepaling te ruim zijn en 

De termijn in kwestie 
moet nader worden 
bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU. Een andere 
mogelijkheid is dat dit 
door middel van een 
uitvoeringshandeling 
wordt geregeld.

De "inhoud van dit 
reglement" moet nader 
worden bepaald in de 
basishandeling.
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mogelijk essentiële onderdelen 
betreffen.

Artikel 79 1. Het Agentschap stelt alle betrokken partijen 
ambtshalve in kennis van beslissingen en oproepen 
alsook van aankondigingen of andere mededelingen 
waarvoor een termijn geldt,of waarvan kennisgeving 
aan de betrokkenen anderszins is voorgeschreven bij 
deze verordening of bij krachtens deze verordening 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, of waarvan 
kennisgeving door de uitvoerend bestuurder van het 
Agentschap is bevolen.

Deze bepaling voorziet niet in de 
vaststelling van gedelegeerde 
handelingen, maar verplicht het 
BHIM kennis te geven van 
beslissingen en oproepen als dat 
is voorgeschreven bij krachtens 
deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handelingen.

Deze bepaling is 
aanvaardbaar mits de 
bepalingen betreffende 
gedelegeerde handelingen 
het mogelijk maken 
kennisgeving verplicht te 
stellen.

Artikel 79 bis Wanneer het Agentschap tot de bevinding komt dat uit 
deze verordening of uit overeenkomstig deze 
verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen 
verlies van rechten voortspruit zonder dat hierover 
enige beslissing is genomen, stelt het overeenkomstig 
artikel 79 de betrokken persoon daarvan in kennis. 
Deze kan verzoeken om een beslissing terzake. Het 
Agentschap neemt een dergelijke beslissing wanneer 
het niet akkoord gaat met de verzoeker, zo niet wijzigt 
het zijn bevindingen en stelt het de verzoeker daarvan 
in kennis.

Deze bepaling voorziet niet in de 
vaststelling van gedelegeerde 
handelingen, maar verplicht het 
BHIM kennis te geven van 
verlies van rechten en 
beslissingen over de 
desbetreffende bevindingen te 
nemen als krachtens deze 
verordening vastgestelde 
gedelegeerde handeling in verlies 
van rechten resulteert.

Deze bepaling is 
aanvaardbaar mits de 
bepalingen betreffende 
gedelegeerde handelingen 
verlies van rechten 
mogelijk maken.

Artikel 83 Voor zover deze verordening of de krachtens deze Deze bepaling voorziet niet in de Deze bepaling beoogt 
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verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen niet 
voorzien in procedurevoorschriften, richt het 
Agentschap zich naar de in de lidstaten algemeen 
aanvaarde beginselen van procesrecht.

vaststelling van gedelegeerde 
handelingen, maar biedt het 
BHIM de mogelijkheid om door 
gedelegeerde handelingen 
gecreëerde lacunes in te vullen 
aan de hand van aanvaarde 
beginselen.

juridische leemten te 
verhelpen en heeft geen 
rechtstreekse gevolgen 
voor gedelegeerde 
handelingen.

Artikel 89 1. Het Bureau doet periodiek verschijnen:

a) een blad van Europese merken, met de vermeldingen 
in het register en alle andere mededelingen waarvan de 
publicatie is voorgeschreven door deze verordening of 
een krachtens deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handeling;

Deze bepaling voorziet niet in de 
vaststelling van gedelegeerde 
handelingen, maar slechts in de 
publicatie van mededelingen als 
dat is voorgeschreven bij 
krachtens deze verordening 
vastgestelde gedelegeerde 
handelingen.

Deze bepaling verplicht 
publicatie en heeft geen 
rechtstreekse gevolgen 
voor gedelegeerde 
handelingen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de vereisten betreffende de vorm van de beslissingen 
als bedoeld in artikel 75;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

Artikel 93 bis

b) de regels voor de mondelinge procedure en 
bewijsvoering als bedoeld in de artikelen 77 en 78;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 

Gedelegeerde 
handelingen 



PE521.700v01-00 34/50 AL\1006698NL.doc

NL

verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

aanvaardbaar.

c) de regels voor de kennisgeving als bedoeld in artikel 
79;

De bepalingen van artikel 79 
bevatten reeds regels betreffende 
kennisgeving bij aangetekend 
schrijven met 
ontvangstbevestiging en 
kennisgeving langs elektronische 
weg. Voorts moet de uitvoerend 
bestuurder bepalen hoe de 
openbare kennisgeving 
geschiedt. Het is dan ook niet 
duidelijk welke nadere regels 
door middel van gedelegeerde 
handelingen moeten worden 
vastgesteld.

Rekening houdend met 
onderstaand punt e) is het ook de 
vraag of deze bepaling niet 
overbodig is.

Gedelegeerde 
handelingen lijken niet 
nodig omdat de 
basishandeling en punt e) 
reeds in regels voorzien.
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d) de procedure voor de vaststelling van verlies van 
rechten als bedoeld in artikel 79 bis;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

e) de regels voor de communicatiemiddelen, met 
inbegrip van de elektronische communicatiemiddelen 
als bedoeld in artikel 79 ter, die door de partijen in de 
procedure voor het Agentschap moeten worden 
gebruikt en de formulieren die door het Agentschap 
beschikbaar moeten worden gesteld;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

f) de regels voor de berekening en de duur van de 
termijnen als bedoeld in artikel 79 quater, lid 1;

Artikel 74 quater, lid 1, bevat 
geen regels of termijnen. In dat 
gewijzigde artikel is wel sprake 
van de overeenkomstig artikel 93 
bis, onder f), vastgestelde regels 
en termijnen. Er is dus geen 
verplichting in de basishandeling 
die kan worden aangevuld of 
gewijzigd, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 

De regels en termijnen in 
kwestie moeten nader 
worden bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
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om de regels en termijnen te 
omschrijven.

290 VWEU.

g) de procedure voor de rechtzetting van taalfouten of 
transcriptiefouten en kennelijke vergissingen in de 
beslissingen van het Agentschap of van technische 
fouten die bij de inschrijving van het merk of de 
publicatie van de inschrijving te wijten zijn aan het 
Agentschap, als bedoeld in artikel 79 quinquies;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

h) de procedure voor de herroeping van een beslissing 
of voor de doorhaling van een vermelding in het 
register, als bedoeld in artikel 80, lid 1;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

i) de regels voor de onderbreking en hervatting van de 
procedure voor het Agentschap, als bedoeld in artikel 
82 bis;

Artikel 82 bis bevat geen regels. 
In dat gewijzigde artikel is wel 
sprake van "de overeenkomstig 
artikel 93 bis, onder i), 
vastgestelde regels". Er is dus 
geen verplichting in de 
basishandeling die kan worden 
aangevuld of gewijzigd, en de 

De regels in kwestie 
moeten nader worden 
bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
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Commissie geeft zichzelf in feite 
een onbeperkte
beoordelingsmarge om deze 
regels te omschrijven.

niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU. 

j) de procedures betreffende de verdeling en de 
vaststelling van de kosten, als bedoeld in artikel 85, lid 
1;

Artikel 85, lid 1, bevat geen 
voorwaarden. In dat gewijzigde 
artikel is wel sprake van de 
overeenkomstig artikel 93 bis, 
onder j), vastgestelde 
voorwaarden. Er is dus geen 
verplichting in de basishandeling 
die kan worden aangevuld of 
gewijzigd, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 
om deze regels te omschrijven.

De voorwaarden in 
kwestie moeten nader 
worden bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.

k) de gegevens als bedoeld in artikel 87, lid 1; Artikel 87, lid 1, verplicht het 
BHIM reeds een register bij te 
houden van de in de verordening 
bedoelde gegevens. De 
Commissie beoogt dus eigenlijk 
gedelegeerde handelingen aan te 
vullen of te wijzigen, hetgeen 

De specifieke gegevens 
waarin nog niet in andere 
bepalingen is voorzien, 
moeten nader worden 
bepaald in de 
basishandeling en de 
woorden "of een 
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niet mogelijk is op grond van
artikel 290 VWEU.

krachtens deze 
verordening vastgestelde 
gedelegeerde handeling" 
moeten uit artikel 87, lid 
1, worden geschrapt om 
de huidige situatie te 
corrigeren waarin 
gedelegeerde handelingen 
kunnen worden 
aangevuld of gewijzigd.

l) de procedure voor de openbare inzage als bedoeld in 
artikel 88, met inbegrip van de delen van het dossier die 
van inzage zijn uitgesloten, en de regels voor de 
bewaring van dossiers als bedoeld in artikel 88, lid 5;

Het gewijzigde artikel 88 bepaalt 
reeds dat de uitvoerend 
bestuurder de wijze van inzage 
en de vorm waarin deze dossiers 
worden bijgehouden, bepaalt.

Delegatie is niet nodig, 
deze bepaling moet 
worden geschrapt.

m) de regels voor de publicatie van de mededelingen en 
vermeldingen, als bedoeld in artikel 89, lid 1, onder a), 
in het blad van Europese merken, met inbegrip van het 
soort informatie en de talen waarin deze mededelingen 
en vermeldingen moeten worden gepubliceerd;

Zie punt k) hierboven. De specifieke gegevens 
waarin nog niet in andere 
bepalingen is voorzien, 
moeten nader worden 
bepaald in de 
basishandeling en de 
woorden "of een 
krachtens deze 
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verordening vastgestelde 
gedelegeerde handeling" 
moeten uit artikel 89, lid 
1, onder a), worden 
geschrapt om de huidige 
situatie te corrigeren 
waarin gedelegeerde 
handelingen kunnen 
worden aangevuld of 
gewijzigd.

n) de regelmaat, de vorm en de talen waarin het in 
artikel 89, lid 1, onder b), bedoelde publicatieblad van 
het Agentschap moet verschijnen;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

o) de regels voor de uitwisseling van informatie en de 
mededelingen tussen het Agentschap en de autoriteiten 
van de lidstaten en de inzage in de dossiers door of via 
gerechtelijke instanties of autoriteiten van de lidstaten, 
als bedoeld in artikel 90;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.
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p) de afwijkingen van de verplichting tot 
vertegenwoordiging voor het Agentschap, als bedoeld 
in artikel 92, lid 2, de voorwaarden waaronder een 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger moet worden 
aangesteld, als bedoeld in artikel 92, lid 4, de 
voorwaarden waaronder werknemers als bedoeld in 
artikel 92, lid 3, en erkende gemachtigden als bedoeld 
in artikel 93, lid 1, bij het Agentschap een ondertekende 
volmacht moeten indienen om als vertegenwoordiger te 
kunnen optreden, de inhoud van deze volmacht en de 
voorwaarden waaronder een persoon van de lijst van 
erkende gemachtigden kan worden geschrapt, als 
bedoeld in artikel 93, lid 5.";

voorwaarden waaronder 
werknemers als bedoeld in 
artikel 92, lid 3, en erkende 
gemachtigden als bedoeld in 
artikel 93, lid 1, bij het 
Agentschap een ondertekende 
volmacht moeten indienen, 
betreffen het aanvullen van niet-
essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 38.

De leden 2, 4 en 5 van het 
gewijzigde artikel 92 betreffen 
de gevallen en voorwaarden die 
overeenkomstig artikel 93 bis, 
onder p), worden vastgesteld. Er 
zijn dus geen verplichtingen in 
de basishandeling die kunnen 
worden aangevuld of gewijzigd, 
en de Commissie geeft zichzelf 
in feite een onbeperkte 
beoordelingsmarge om deze 
regels te omschrijven.

Gedelegeerde 
handelingen aanvaardbaar 
wat artikel 92, lid 3, 
betreft.

De specifieke gevallen en 
voorwaarden in artikel 
92, leden 2, 4 en 5, 
moeten nader worden 
bepaald in de 
basishandeling en de 
woorden "of een 
krachtens deze 
verordening vastgestelde 
gedelegeerde handeling" 
moeten uit artikel 87, lid 
1, worden geschrapt om 
de huidige situatie te 
corrigeren waarin 
gedelegeerde handelingen 
kunnen worden 
aangevuld of gewijzigd.
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Artikel 114 In artikel 114, lid 2, worden de woorden "de in de 
onderhavige verordening of in de 
uitvoeringsverordening gestelde vormvereisten" 
vervangen door "de vormvereisten die gesteld zijn in de 
onderhavige verordening of in de krachtens deze 
verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen";

Dit artikel betreft 
nationaalrechtelijke 
vormvereisten voor de 
kennisgeving van aanvragen of 
handelsmerken die afwijken van 
of verder reiken dan die in de 
verordening of in gedelegeerde 
handelingen.

Artikel 114 bis De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de vormvereisten waaraan een verzoek tot 
omzetting van een Europees merk moet voldoen, de 
regels voor het onderzoek daarvan en voor de 
publicatie.

Deze bepaling is een algemene 
delegatie waarbij geen 
overeenkomstige regel of 
verplichting in de basishandeling 
wordt genoemd. Er is dan ook 
niets dat kan worden aangevuld 
of gewijzigd.

Als de artikelen 112, 113 
en 114 van de 
verordening geen regels 
of verplichtingen bevatten 
waarop de delegatie kan 
worden gebaseerd, dan 
moeten die nader worden 
bepaald in de 
basishandeling.

Artikel 128 4. De uitvoerend bestuurder vervult in het bijzonder de 
volgende functies:

[...]

n) hij oefent de bevoegdheden uit die hem krachtens 

Zie hierboven over de artikelen 
30, 79 en 88.

Er mag geen tegenstrijdigheid 
zijn tussen de bevoegdheden van 
de uitvoerend bestuurder en het 

Om tegenstrijdigheid te 
voorkomen, moeten hetzij 
de bevoegdheden van de 
uitvoerend bestuurder, 
hetzij de 
bevoegdheidsdelegaties 
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artikel 26, lid 3, artikel 29, lid 5, artikel 30, lid 2, artikel 
45, lid 3, artikel 75, lid 2, artikel 78, lid 5, de artikelen 
79, 79 ter, 79 quater, artikel 87, lid 3, de artikelen 88 en 
89, artikel 93, lid 4, artikel 119, lid 8, en artikel 144 
zijn toegekend in overeenstemming met de criteria 
waarin deze verordening en de krachtens deze 
verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen 
voorzien;

toepassingsgebied van de 
bevoegdheidsdelegatie.

worden gewijzigd.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de specifieke criteria voor het gebruik van de talen 
als bedoeld in artikel 119;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 45.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

Artikel 144 bis

b) de gevallen waarin beslissingen over oppositie en 
nietigheid door één lid worden genomen 
overeenkomstig artikel 132, lid 2, en artikel 134, lid 2;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 45.

In artikel 132, lid 2, en artikel 
134, lid 2, wordt momenteel naar 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

In artikel 132, lid 2, en 
artikel 134, lid 2, moet 
evenwel naar artikel 144 
bis, onder b), worden 
verwezen.
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artikel 144 bis, onder c), 
verwezen.

c) de regels voor de organisatie van de kamers van 
beroep, met inbegrip van de instelling en de rol van de 
autoriteit van kamers van beroep als bedoeld in artikel 
135, lid 3, onder a), de samenstelling van de 
uitgebreide kamer en de regels betreffende de 
aanhangigmaking als bedoeld in artikel 135, lid 4, en de 
voorwaarden waaronder beslissingen door één enkel lid 
worden genomen overeenkomstig artikel 135, leden 2 
en 5;

De "rol van de autoriteit" lijkt 
qua werkingssfeer nogal ruim 
geformuleerd en zou essentiële 
onderdelen kunnen betreffen.

Voor de rest betreft deze 
bepaling het aanvullen van niet-
essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 45.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, maar de 
"rol van de autoriteit" kan 
uitdrukkelijk worden 
beschreven in de 
basishandeling.

d) het stelsel van taksen en vergoedingen die 
overeenkomstig artikel 144 aan het Agentschap moeten 
worden betaald, met inbegrip van het bedrag van de 
taksen, de betalingsmethoden, de valuta, het tijdstip 
waarop taksen en vergoedingen verschuldigd zijn, de 
datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht 
en de gevolgen van niet- of laattijdige betaling, teveel 
betaalde of te weinig betaalde bedragen, de diensten die 
kosteloos kunnen worden verstrekt, en de criteria 
volgens welke de uitvoerend bestuurder de in artikel 
144, leden 3 en 4, bedoelde bevoegdheden kan 

Met uitzondering van de 
structuur en de bedragen van de 
taksen, die essentiële onderdelen 
zijn en niet mogen worden 
gedelegeerd, betreft deze 
bepaling het aanvullen van niet-
essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 45.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, behalve 
wat de structuur en de 
bedragen van de taksen 
betreft.
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uitoefenen.";

Artikel 145 In artikel 145, lid 1, worden de woorden "haar 
uitvoeringsverordeningen" vervangen door "de 
krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde 
handelingen";

Deze bepaling betreft de 
toepassing van voorschriften op 
internationale inschrijvingen.

Deze bepaling is niet 
rechtstreeks van invloed 
op de 
bevoegdheidsdelegatie.

Artikel 161 bis De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van:

a) de formele voorwaarden van een internationale 
aanvrage als bedoeld in artikel 147, lid 5, de procedure 
voor het onderzoek van een internationale aanvrage 
overeenkomstig artikel 147, lid 6, en de regels voor de 
verzending van een internationale aanvrage naar het 
Internationale Bureau overeenkomstig artikel 147, lid 
4;

Artikel 147, lid 5, bevat geen 
formele voorwaarden. In dat 
gewijzigde artikel is wel sprake 
van de overeenkomstig artikel 
161 bis, onder a), vastgestelde 
formele voorwaarden. Er is dus 
geen verplichting in de 
basishandeling die kan worden 
aangevuld of gewijzigd, en de 
Commissie geeft zichzelf in feite 
een onbeperkte 
beoordelingsmarge om deze 
formele voorwaarden te 
omschrijven.

Voor de rest betreft deze 
bepaling het aanvullen van niet-
essentiële onderdelen van de 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, maar de 
formele voorwaarden 
voor een internationale 
aanvraag moeten nader 
worden bepaald in de 
basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.
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verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 46.

b) de regels voor de kennisgeving als bedoeld in artikel 
148 bis;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 46.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

c) de formele voorwaarden voor een verzoek om 
territoriale uitstrekking als bedoeld in artikel 149, lid 2, 
de procedure voor het onderzoek van deze voorwaarden 
en de regels voor de verzending van een verzoek om 
territoriale uitstrekking naar het Internationale Bureau;

Artikel 149 bevat geen formele 
voorwaarden. In dat gewijzigde 
artikel is wel sprake van de 
overeenkomstig artikel 161 bis, 
onder c), vastgestelde formele 
voorwaarden. Er is dus geen 
verplichting in de basishandeling 
die kan worden aangevuld of 
gewijzigd, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 
om deze formele voorwaarden te 
omschrijven.

De formele voorwaarden 
voor een verzoek moeten 
nader worden bepaald in 
de basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.
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Artikel 149, lid 2, bestaat niet; 
dit artikel heeft slechts één 
alinea. De wijziging betreffende 
formele voorwaarden wordt als 
slotzin toegevoegd.

Er moet worden verwezen 
naar artikel 149.

d) de procedure voor de indiening van een beroep op 
anciënniteit overeenkomstig artikel 153;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 46.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

e) de procedures voor het onderzoek van absolute 
weigeringsgronden als bedoeld in artikel 154 en voor 
de indiening en onderzoek van een oppositie 
overeenkomstig artikel 156, met inbegrip van de nodige 
mededelingen aan het Internationale Bureau;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 46.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

f) de procedures met betrekking tot de internationale 
inschrijvingen als bedoeld in artikel 154 bis;

In artikel 154 bis is geen sprake 
van procedures. In dat 
gewijzigde artikel wordt wel 
verwezen naar de procedures 
waarin overeenkomstig artikel 

De procedures moeten 
nader worden bepaald in 
de basishandeling om de 
cirkelverwijzing en het 
ontbreken van een 
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161 bis, onder f), wordt 
voorzien. Er is dus geen 
verplichting in de basishandeling 
die kan worden aangevuld of 
gewijzigd, en de Commissie 
geeft zichzelf in feite een 
onbeperkte beoordelingsmarge 
om deze procedures te 
omschrijven.

verplichting te verhelpen. 
Zo niet wordt er in feite 
niets gewijzigd of 
aangevuld 
overeenkomstig artikel 
290 VWEU.

g) de gevallen waarin het Agentschap het Internationale 
Bureau in kennis stelt van de nietigverklaring van de 
gevolgen van een internationale inschrijving 
overeenkomstig artikel 158 en de informatie die deze 
kennisgeving moet bevatten;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 46.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

h) de regels voor de verzending van de verzoeken aan 
het Internationale Bureau als bedoeld in artikel 158 ter;

In artikel 158 quater is sprake 
van "gevallen waarin 
overeenkomstig artikel 161 bis, 
onder h), is voorzien", niet van 
"regels voor de verzending".

Hoe dan ook betreft dit het 
aanvullen van niet-essentiële 

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, mits wordt 
verduidelijkt of het gaat 
om de regels voor de 
verzending of gevallen 
waarin is voorzien.
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onderdelen van de verordening.

i) de voorwaarden waaraan een verzoek om omzetting 
als bedoeld in artikel 159, lid 1, moet voldoen;

Dit betreft het aanvullen van 
niet-essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 46.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar.

j) de formele voorwaarden van een aanvrage om 
omzetting als bedoeld in artikel 161 en de procedures 
voor deze omzetting;

In artikel 161 is geen sprake van 
"formele voorwaarden van een 
aanvrage om omzetting".

De bepaling betreffende 
procedures betreft het aanvullen 
van niet-essentiële onderdelen 
van de verordening. Doel, 
inhoud en werkingssfeer zijn 
voldoende aangegeven, ook 
rekening houdend met 
overweging 46.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, behalve 
wat betreft de "formele 
voorwaarden", die in de 
basishandeling moeten 
worden verduidelijkt.

k) de regels voor de kennisgevingen tussen het 
Agentschap en het Internationale Bureau, met inbegrip 
van de kennisgevingen die overeenkomstig artikel 147, 

In artikel 147, lid 4, is geen 
sprake van een kennisgeving die 
moet worden verricht.

Gedelegeerde 
handelingen 
aanvaardbaar, behalve 
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lid 4, artikel 148 bis, artikel 153, lid 2, en artikel 158 
ter worden verricht."; Voor de rest betreft deze 

bepaling het aanvullen van niet-
essentiële onderdelen van de 
verordening. Doel, inhoud en 
werkingssfeer zijn voldoende 
aangegeven, ook rekening 
houdend met overweging 46.

wat betreft de 
"kennisgevingen", die in 
de basishandeling moeten 
worden verduidelijkt.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de 
in dit artikel neergelegde voorwaarden.

Komt overeen met het 
modelartikel in de 
consensus.

2. De in de artikelen 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 
bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 
bis en 161 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt 
aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd.

Het Parlement kan voor een 
vaste termijn kiezen, 
bijvoorbeeld een aantal jaar, met 
daaraan gekoppeld 
verslaglegginsvereisten (optie 2 
in de consensus).

Komt overeen met het 
modelartikel in de 
consensus.

Artikel 163 bis

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in lid 2 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. 
Het treedt in werking op de dag na die van de 

Komt overeen met het 
modelartikel in de 
consensus.



PE521.700v01-00 50/50 AL\1006698NL.doc

NL

bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, of op een in het besluit genoemde latere 
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling 
heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig 
kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

Komt overeen met het 
modelartikel in de 
consensus.

5. Een overeenkomstig de artikelen 24 bis, 35 bis, 45 
bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 
114 bis, 144 bis en 161 bis vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en de Raad 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die 
termijn de Commissie heeft meegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.";

De termijn om bezwaar te maken 
is de standaardtermijn van 2+2 
maanden, maar het Parlement 
kan deze verlengen of verkorten.

Komt overeen met het 
modelartikel in de 
consensus.

Het staat het Parlement 
vrij de termijnen te 
wijzigen.


