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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

16.10.2013

Exmo. Senhor Klaus-Heiner Lehne
Presidente
Presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos
BRUXELAS

Assunto: Parecer ao abrigo do artigo 37.º-A do Regimento sobre a utilização de atos 
delegados no âmbito do exame pelo Parlamento da marca comunitária 
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Exmo. Senhor Presidente,

A Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu emitir um parecer por sua própria iniciativa 
sobre as disposições constantes da proposta em epígrafe, que delega poderes legislativos na 
Comissão em conformidade com o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE).

A proposta contém um número notável de 63 diferentes sugestões de delegação de poder 
legislativo à Comissão (vide anexo).

I - Antecedentes

A proposta de regulamento em epígrafe inscreve-se no pacote legislativo sobre marcas, 
apresentado pela Comissão em 27 de março de 2013, que é igualmente constituído por uma 
proposta de reformulação da diretiva em matéria de marcas1 e por uma proposta para um ato 
de execução que altera dois regulamentos da Comissão2 com vista a adaptar a estrutura das 
                                               
1 Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as 
legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299 de 8.11.2008, p. 25).
2 Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do 
Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303 de 15.12.1995, p. 1), e 



PE521.700v01-00 2/51 AL\1006698PT.doc

PT

taxas do sistema da marca comunitária.

De acordo com a Comissão, o objetivo global da proposta consiste em promover a inovação 
e o crescimento económico, tornando os sistemas de registo de marcas de toda a UE mais 
acessíveis e eficientes para as empresas, mediante a redução de custos e da complexidade, 
maior celeridade, previsibilidade e segurança jurídica. Contudo, a Comissão não propõe um 
novo sistema, mas sim uma modernização das disposições existentes, com os objetivos 
principais de adaptar a terminologia ao Tratado de Lisboa e as disposições à abordagem 
comum, de 19 de julho de 2012, sobre as agências descentralizadas3, racionalizar os 
procedimentos para o pedido e o registo das marcas europeias, aumentar a segurança 
jurídica através da clarificação das disposições e da eliminação de ambiguidades, incorporar 
a jurisprudência do Tribunal de Justiça, estabelecer um quadro adequado para a cooperação 
entre o IHMI e os institutos nacionais para a promoção da convergência das práticas e o 
desenvolvimento de instrumentos comuns, bem como alinhar o quadro pelo artigo 290.º do 
TFUE.

II - Proposta de projeto de ato de execução sobre o sistema de taxas

A proposta de ato de execução sobre o sistema de taxas em epígrafe baseia-se nos artigos 
144.º e 162.º, e no artigo 163.º, n.º 2, do Regulamento sobre marcas atualmente em vigor, 
juntamente com o artigo 13.º do Regulamento relativo aos atos de execução4. Ao abrigo 
dessas disposições, o Regulamento relativo às taxas deverá determinar os montantes das 
taxas e as suas modalidades de pagamento, além de garantir um orçamento do IHMI 
equilibrado. As disposições devem, além disso, ser adotadas e alteradas mediante o 
procedimento de exame previsto no artigo 5.º do Regulamento relativo aos atos de 
execução.

Contudo, a Comissão propõe, ao mesmo tempo, a alteração do Regulamento sobre marcas, 
com o intuito de estabelecer futuras alterações do sistema de taxas mediante atos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE. 

O considerando 2 do projeto de ato de execução acrescenta que as alterações são adequadas 
para tornar a estrutura de taxas mais flexível através da sua adaptação, o que, 
presumivelmente, vai para além de uma simples execução, podendo ler-se antes como uma 
questão de opções políticas e afetar elementos essenciais do pacote legislativo sobre marcas.

Na sequência da oposição a esta abordagem quer por parte do Parlamento nas 
reuniões-sombra quer por parte dos Estados-Membros nas reuniões dos grupos de trabalho 

                                                                                                                                               
Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo às taxas a pagar ao Instituto 
de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO L 303 de 15.12.1995, p. 33). O atual 
Regulamento sobre marcas engloba ainda um terceiro regulamento de execução, nomeadamente o 
Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão, de 5 de fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento 
processual das câmaras de recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (JO L 28 de 6.2.1996, 
p. 11), que, no entanto, ainda não se encontra alterado.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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do Conselho, a Comissão anunciou, numa carta dirigida ao Parlamento em 18 de julho de 
2013, que não avançaria com o projeto de ato de execução na comissão competente, 
pretendendo convocar a próxima reunião da comissão nunca antes do final do ano.  Quando 
apresentou o projeto de ato de execução, a Comissão pretendia adotá-lo antes do final do 
ano e, aparentemente, mantém a posição de que pode adaptar legalmente a estrutura das 
taxas por meio de um ato de execução.

Além disso, convém observar que, de acordo com o ponto 38 da referida abordagem comum 
sobre as agências descentralizadas, as taxas devem ser fixadas a um nível realista para as 
agências autofinanciadas (caso do IHMI), a fim de evitar a acumulação de excedentes 
importantes.

Nos termos do artigo 291.º, n.º 2, do TFUE, caso sejam necessárias condições uniformes de 
execução dos atos juridicamente vinculativos da União, estes conferirão competências de 
execução à Comissão. No entanto, a abordagem comum constitui uma declaração conjunta 
do Parlamento Europeu, Conselho e Comissão Europeia, não sendo, portanto, um ato 
juridicamente vinculativo da União.

III – Antecedentes dos atos delegados e de execução

Será de toda a conveniência atender à Secção II do parecer da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, de 27 de abril de 2012, endereçado à Comissão da Agricultura, sobre o 
Regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 834/2007 relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e o documento de trabalho elaborado no contexto do 
acompanhamento da delegação de poderes legislativos e do controle pelos 
Estados-Membros do exercício das competências de execução por parte da Comissão 
(relator: József Szájer), que apresenta um extenso historial, quer dos atos delegados, quer 
dos atos de execução. 

IV – Posição do Parlamento relativamente à delegação de poder legislativo

A delimitação entre atos delegados e atos de execução tem sido objeto de alguma 
controvérsia em vários procedimentos legislativos após a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa. O Conselho privilegia o recurso a atos de execução, a fim de exercer uma melhor 
influência na fase preparatória desses atos através de peritos dos Estados-Membros com 
assento nos comités relevantes previstos no Regulamento relativo aos atos de execução. Na 
preparação de atos delegados, não é conferido um papel formal aos peritos nacionais. Além 
disso, o papel, a influência e as prerrogativas do Parlamento são significativamente mais 
amplos no quadro de atos delegados, sendo a possibilidade de formular objeções a atos 
delegados que tenham sido propostos e de revogar determinada delegação dois dos 
instrumentos mais fortes a que o PE pode recorrer. Relativamente aos atos de execução, os 
poderes do Parlamento estão limitados ao direito de escrutínio e, não obstante a objeção do 
Parlamento, a Comissão pode adotar uma proposta de ato de execução.

A escolha do instrumento correto acarreta consequências importantes, não apenas para a 
possibilidade de o Parlamento exercer o seu direito de controlo ou escrutínio, mas também 
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para a validade do próprio ato jurídico. O Presidente da Comissão, numa carta endereçada 
ao Presidente do Parlamento, sublinhou que a delimitação entre atos de execução e atos 
delegados não é uma matéria de opção política e que, por conseguinte, o ponto de partida 
para qualquer análise terá de ser o conjunto de critérios jurídicos estabelecidos nos artigos 
290.º e 291.º do TFUE5. Deste modo, a Comissão procurou obter esclarecimentos junto do 
Tribunal de Justiça sobre o tema da delimitação num processo em que considera ter sido 
escolhido o tipo de ato errado6.

A fim de estabelecer uma posição política horizontal sobre a questão dos atos delegados que 
salvaguarde as prerrogativas do Parlamento e evite mais riscos de problemas jurídicos e o 
perigo da anulação de atos legislativos devido a uma escolha errada de atos delegados ou de 
atos de execução, a Conferência dos Presidentes aprovou, em 2012, a seguinte abordagem 
em quatro fases, com vista a assegurar que o Parlamento possa exercer plenamente os 
poderes que lhe foram conferidos no Tratado de Lisboa7:

1. Escolha do instrumento certo;
2. Reforço do papel dos Estados-Membros na fase preparatória dos atos delegados;
3. Inclusão do ato de base («codecisão»);
4. Aprovação da posição do Parlamento sem necessidade de um acordo em primeira 

leitura.

O procedimento prevê, em última instância, que um dossiê em que não tenha sido possível 
incluir os atos delegados, quando o deveriam ter sido, não pode ser apresentado em plenário 
no estado em que está, sendo necessárias novas negociações horizontais com o Conselho.

V - Análise

Na ausência de jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a questão da delimitação entre 
atos delegados e atos de execução, o ponto de partida para qualquer análise deverá ser o 
texto do próprio Tratado. O artigo 290.º do TFUE apenas permite a delegação de poder 
legislativo para a adoção de «atos não legislativos de alcance geral que completem ou 
alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo» (itálico e sublinhado nossos). 

Para aferir se esses critérios foram cumpridos neste caso, é necessário examinar a natureza 
do poder em questão caso a caso. Vide o Anexo.

Em primeiro lugar, relativamente à estrutura de taxas do sistema de marcas, deve ter-se em 
                                               
5 Carta de 3 de fevereiro de 2012 do Presidente Durão Barroso ao Presidente Martin Schulz.
6 Em 19 de setembro de 2012, a Comissão interpôs um recurso no Tribunal de Justiça com o intuito de anular 
um artigo do Regulamento relativo aos produtos biocidas, que prevê a adoção de medidas através de um ato de 
execução, em detrimento de um ato delegado. A Comissão argumenta que, na medida em que o artigo visa 
completar certos elementos não essenciais do ato legislativo, e a respeito da natureza da atribuição de poderes 
feita à Comissão, mas também para efeitos do ato a adotar em virtude destes poderes, o referido ato deveria ser 
adotado em conformidade com o procedimento previsto no artigo 290.º do TFUE, e não segundo os 
procedimentos do artigo 291.º do TFUE. Processo C-427/12, Comissão Europeia v. Parlamento Europeu e 
Conselho da União Europeia.
7 Orientações políticas para uma abordagem horizontal no Parlamento sobre o modo de lidar com atos 
delegados (carta de 19 de abril de 2012 do Presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões ao 
Presidente do Parlamento).
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conta que os níveis efetivos das taxas não são substancialmente alterados há quase 20 anos e 
que qualquer ajustamento no ato de base, mediante a codecisão, é suscetível de manter-se 
por um período idêntico, não sendo, por conseguinte, necessária qualquer flexibilidade 
mediante a utilização de atos delegados nos termos do artigo 290.º do TFUE para a fixação 
dos níveis das taxas. A opção de delegar ou não o poder legislativo é uma prerrogativa do 
legislador. Neste caso, a alteração da estrutura de taxas não é uma simples questão de regras 
de execução nos atos legislativos, mas antes uma questão de opções políticas, o que 
constitui um elemento essencial do pacote legislativo sobre marcas. Uma opção política 
desta ordem deve estar prevista no ato de base e não ser objeto de atos delegados ou de 
execução.

A ideia de que o sistema de taxas deve ser mantido nas disposições do ato de base é, além 
disso, reforçada pelo facto de a abordagem comum supramencionada, que não constitui um 
ato juridicamente vinculativo da União, ser a força motora dos aspetos relativos às taxas do 
pacote legislativo sobre marcas proposto. Assim, é possível pôr em causa o facto de a 
Comissão poder, desde logo, reivindicar competências de execução ao abrigo do artigo 
291.º do TFUE relativamente às taxas.

Em segundo lugar, relativamente às disposições constantes do regulamento modificativo, 
importa, antes de mais, sublinhar que a Comissão propõe apenas disposições relativas a atos 
delegados, não propondo quaisquer disposições relativas a atos de execução. Importa, além 
disso, referir que a Comissão incluiu as seguintes disposições na proposta de ato de base, as 
quais constavam anteriormente do Regulamento (CE) n.º 2868/95 relativo à execução do 
Regulamento sobre a marca comunitária: artigo 19.º, n.º 2, artigo 20.º, n.º 4, artigo 22.º, n.º 
6, artigo 75.º, artigo 79.º-A, artigo 79.º-C, artigo 79.º-D e artigo 87.º, n.º 3.

Um grave problema com a abordagem da Comissão reside no facto de haver várias 
disposições relativas a atos delegados na proposta que estão desprovidas de fundamento no 
ato de base e são suscetíveis de serem completadas ou alteradas, e cujo único objetivo passa, 
aparentemente, por prever um instrumento destinado a permitir à Comissão formular 
disposições a partir do zero. Em muitos casos, essas disposições poderiam facilmente ter 
sido especificadas em mais pormenor no ato de base. Verifica-se frequentemente que uma 
disposição no ato de base contém uma referência às «condições estabelecidas em 
conformidade com o artigo [relativo à delegação de poderes]», que, por sua vez, se refere às 
«condições referidas no artigo [disposição no ato de base]». Nesses casos, a fim de aplicar o 
artigo 290.º do TFUE, as condições devem ser especificadas em mais pormenor, a fim de 
corrigir a ausência circular de obrigações ou disposições a completar ou alterar.

Esse problema pode constatar-se nas seguintes disposições: artigo 35.º-A, alínea d), artigo 
45.º-A, alíneas a) e c), artigo 74.º-A, artigo 74.º-K, artigo 93.º-A, alíneas f), i), j), k), m) e 
p), artigo 114.º-A, e artigo 161.º-A, alíneas a), c) e f).

Não havendo lugar, nesses casos, a especificações adicionais no ato de base, uma alternativa 
passaria por conferir competências de execução à Comissão, o que poderia implicar uma 
perda de influência do Parlamento.

Pode encontrar-se outra sugestão de delegação cuja forma é questionável no artigo 65.º-A 
do ato de base, que prevê a adoção de atos delegados especificando o conteúdo dos atos de 
recurso, bem como o conteúdo e a forma das decisões das Câmaras de Recurso. Não é claro 
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o sentido de «conteúdo» neste caso particular. Será necessário clarificar esta situação no ato 
de base ou encontrar uma alternativa, sob pena de haver uma aproximação desnecessária aos 
limites dos elementos não essenciais.

Determinadas disposições atinentes a atos delegados fazem referência a aspetos que não 
constam do artigo do ato de base referido. A título de exemplo, o artigo 65.º-A prevê a 
adoção de atos delegados especificando «o reembolso das taxas de recurso referidas no 
artigo 60.º», apesar de o artigo em causa não se refira reembolsos.  É possível encontrar 
discrepâncias semelhantes entre disposições no artigo 161.º-A, alíneas h), j) e k).

Refira-se um aspeto peculiar da proposta, que coloca um problema relativamente à 
delegação de poderes legislativos, nomeadamente o facto de as disposições sobre os poderes 
do diretor executivo contradizerem, não raro, as disposições relativas aos atos delegados, 
por exemplo nos artigos 30.º, 79.º, 88.º e 128.º.

Por último, observam-se algumas referências incorretas nas disposições relativas aos atos 
delegados, por exemplo no artigo 144.º-A, alínea b), e no artigo 161.º-A, alínea c).

VI - Conclusão e recomendação

À luz do exposto anteriormente, a Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que o sistema 
de taxas não deve ser objeto de um ato de execução com base no Regulamento sobre marcas 
atualmente em vigor, juntamente com as disposições transitórias constantes do Regulamento 
relativo aos atos de execução, tal como a Comissão propôs inicialmente, devendo antes 
reger-se por disposições constantes do próprio ato de base, e que quaisquer alterações ao 
mesmo devem ser abrangidas pelo processo legislativo ordinário.

Nalguns casos, os atos delegados poderiam ser utilizados para especificar ou estabelecer 
critérios e processos, mas apenas quando as disposições são especificadas em mais 
pormenor no ato de base. Em alternativa, a Comissão poderia ser obrigada a elaborar e a 
apresentar um relatório aos colegisladores num determinado período de tempo, contendo 
eventuais propostas de alteração aos atos legislativos.

À luz das orientações políticas aprovadas pela Conferência dos Presidentes, a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos deverá, por conseguinte, ter em conta as presentes recomendações 
aquando da conclusão do seu relatório. Se o Conselho tomar uma posição contrária àquelas 
recomendações e se mostrar a favor de atos delegados ou de atos de execução em que os 
critérios, por conseguinte, não sejam atendidos, a comissão deve informar o Conselho de 
que o processo não será levado a plenário no estado em que se encontra e que, caso o 
Conselho persista, a comissão em causa deve recomendar a adoção da posição do 
Parlamento sem um acordo em primeira leitura.

Na sua reunião de 14 de outubro de 2013, a Comissão dos Assuntos Jurídicos aprovou, por 
unanimidade, o presente parecer8.

                                               
8 Encontravam-se presentes: Sebastian Valentin Bodu (vice-presidente), Françoise Castex (vice-presidente), 
Marielle Gallo, Jutta Haug (nos termos do artigo 187.º, n.º 2, do Regimento), Klaus-Heiner Lehne (presidente), 
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Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada 
consideração.

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                               
Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (nos termos do artigo 193.º, n.º 3, do Regimento) 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Anexo - Disposições sobre atos delegados

Artigo Texto relevante Objetivos, conteúdo e âmbito Recomendação

Considerando 24 O Regulamento (CE) n.º 207/2009 confere à Comissão 
poderes para adotar normas de execução do referido 
regulamento. Em consequência da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, os poderes conferidos à Comissão 
pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 devem ser 
alinhados pelo artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

A delegação de poder legislativo 
ou a atribuição de competências 
de execução à Comissão é uma 
prerrogativa exclusiva do 
legislador. Por conseguinte, a 
conclusão de que os poderes 
conferidos à Comissão nos 
termos do atual Regulamento 
sobre marcas devem ser 
alinhadas pelo artigo 290.º do 
TFUE é incorreta. Esses poderes 
podem igualmente assumir a 
forma de disposições relativas 
aos atos de execução ao abrigo 
do artigo 290.º do TFUE ou 
serem mantidos no ato de base.

A redação do presente 
considerando poderá ser 
revista, a fim de ter 
igualmente em conta o 
facto de o legislador 
poder optar por não 
delegar poderes 
legislativos ou conferir 
poderes de execução.

Considerando 25 É particularmente importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. É conveniente que, durante 
a elaboração de atos delegados, a Comissão assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e apropriada dos 

Corresponde a partes do 
considerando-tipo no 
Entendimento Comum.

A sua redação deve ser 
mantida, visto 
corresponder ao modelo 
correto.
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documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Considerando 26 A fim de assegurar o registo eficiente dos atos jurídicos 
relativos à marca europeia como objeto de propriedade 
e garantir a plena transparência do registo das marcas 
europeias, deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos delegados em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado no que diz respeito ao estabelecimento 
de determinadas obrigações do requerente no que se 
refere a marcas específicas, à pormenorização dos 
procedimentos de inscrição da transmissão das marcas 
europeias, à criação e transmissão de um direito real, à 
execução forçada, ao envolvimento num processo de 
insolvência e à concessão ou transmissão de uma 
licença do registo, bem como à anulação ou alteração 
de inscrições relevantes.

O presente considerando 
corresponde ao artigo 24.º-A.

Ver observações ao 
artigo 24.º-A.

Considerando 29 A fim de estabelecer um regime eficiente para o 
depósito dos pedidos de marcas europeias, incluindo 
reivindicações de prioridade e antiguidade, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do Tratado no que 
diz respeito à especificação dos meios e das 
modalidades de depósito de um pedido de marca 
europeia, das condições formais de um pedido de marca 
europeia, do conteúdo desse pedido, do tipo de taxa de 

O presente considerando 
corresponde ao artigo 35.º-A.

Ver observações ao 
artigo 35.º-A.
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depósito, bem como dos procedimentos para determinar 
a reciprocidade, a reivindicação da prioridade de um 
pedido anterior, a prioridade de exposição e a 
antiguidade de uma marca nacional.

Considerando 31 A fim de garantir um exame e um registo eficientes e 
rápidos dos pedidos de marca europeia pela Agência, 
mediante procedimentos transparentes, completos, 
adequados e equitativos, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do Tratado, no que 
diz respeito à especificação dos pormenores dos 
procedimentos relativos ao exame da conformidade 
com os requisitos em matéria de data de depósito e com 
as condições formais de um pedido, dos procedimentos 
de verificação do pagamento das taxas de classificação 
e de exame dos motivos absolutos de recusa, dos 
pormenores referentes à publicação do pedido, dos 
procedimentos de correção de erros nas publicações de 
pedidos, dos elementos dos procedimentos relativos a 
observações de terceiros, das informações sobre o 
processo de oposição, das informações sobre os 
procedimentos de depósito e exame de uma oposição e 
sobre a modificação e divisão do pedido, dos dados a 
inscrever no registo aquando do registo de uma marca 
europeia, das modalidades de publicação do registo e 
do conteúdo e modalidades de emissão de um 

O presente considerando 
corresponde ao artigo 45.º-A.

Ver observações ao 
artigo 45.º-A.
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certificado de registo.

Considerando 32 A fim de permitir que as marcas europeias sejam 
renovadas de forma eficiente e de aplicar 
adequadamente na prática as disposições sobre a 
modificação e a divisão de uma marca europeia sem 
comprometer a segurança jurídica, o poder de adotar 
atos delegados em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado deve ser delegado na Comissão relativamente à 
especificação das modalidades aplicáveis à renovação 
do registo de uma marca europeia e dos procedimentos 
que regem as modificações e divisões das marcas 
europeias.

O presente considerando 
corresponde ao artigo 49.º-A.

Ver observações ao 
artigo 49.º-A.

Considerando 33 A fim de permitir que o titular de uma marca europeia 
renuncie facilmente a uma marca europeia, respeitando 
os direitos de terceiros inscritos no registo em relação a 
essa marca, e de garantir que uma marca europeia pode 
ser objeto de extinção ou nulidade de forma eficiente, 
através de procedimentos transparentes, completos, 
adequados e equitativos, assim como de ter em conta os 
princípios estabelecidos no presente regulamento, deve 
ser delegado na Comissão o poder de adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à especificação do 
procedimento de renúncia a uma marca europeia, bem 
como dos procedimentos de extinção e nulidade.

O presente considerando 
corresponde ao artigo 57.º-A.

Ver observações ao 
artigo 57.º-A.
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Considerando 34 A fim de permitir uma apreciação eficiente e completa 
das decisões da Agência pelas Câmaras de Recurso, 
mediante um procedimento transparente, abrangente, 
adequado e equitativo que tenha em conta os princípios 
estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 207/2009, deve 
ser delegado na Comissão o poder de adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à especificação dos 
pormenores do conteúdo do recurso, do procedimento 
de depósito e exame de um recurso, do conteúdo e 
forma das decisões das Câmaras de Recurso e do 
reembolso das taxas de recurso.

O presente considerando 
corresponde ao artigo 65.º-A.

Não é claro o que deve constar 
dos «pormenores do conteúdo» 
de um recurso.

Ver igualmente as 
observações ao artigo 
65.º-A.

Considerando 36 A fim de permitir uma utilização eficiente das marcas 
coletivas e das marcas de certificação europeias, deve 
ser delegado na Comissão o poder de adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à especificação dos prazos 
para apresentação do regulamento de utilização das 
referidas marcas e do respetivo conteúdo.

O presente considerando 
corresponde aos artigos 74.º-A e 
74.º-K.

Ver observações aos 
artigos 74.º-A e 74.º-K.

Considerando 38 A fim de assegurar um funcionamento eficiente e 
harmonioso do sistema da marca europeia, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do Tratado no que 
diz respeito à especificação dos requisitos quanto à 
forma das decisões, dos aspetos do processo oral e das 

O presente considerando 
corresponde ao artigo 93.º-A.

Ver observações ao 
artigo 93.º-A.
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modalidades de obtenção de provas, das modalidades 
de notificação, do procedimento de registo da perda de 
direitos, dos meios de comunicação e dos formulários a 
utilizar pelas partes no processo, das regras aplicáveis 
ao cálculo e duração dos prazos, dos procedimentos de 
revogação de uma decisão ou de cancelamento de uma 
inscrição no registo e de correção de erros manifestos 
em decisões e de erros atribuíveis à Agência, das 
modalidades de interrupção do processo e dos 
procedimentos relativos à repartição e fixação das 
custas, das indicações a inscrever no registo, dos 
pormenores referentes à inspeção e conservação dos 
processos, das formas de publicação no boletim de 
marcas europeias e no jornal oficial da Agência, das 
modalidades da cooperação administrativa entre a 
Agência e as autoridades dos Estados-Membros, bem 
como dos pormenores sobre a representação junto da 
Agência.

Considerando 44 A fim de permitir uma transformação eficiente de um 
pedido ou registo de uma marca europeia num pedido 
de marca nacional, assegurando simultaneamente um 
exame aprofundado dos requisitos relevantes, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do Tratado no que 
diz respeito à especificação das condições formais que 
um pedido de transformação deve respeitar e dos 

O presente considerando 
corresponde ao artigo 114.º-A.

Ver observações ao 
artigo 114.º-A.
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pormenores do seu exame e publicação.

Considerando 45 A fim de garantir um método eficiente para a resolução 
de litígios, a fim de garantir a coerência com o regime 
linguístico estabelecido no Regulamento (CE) n.º 
207/2009, a tomada rápida de decisões sobre uma dada 
questão e a organização eficiente das Câmaras de 
Recurso, bem como um nível realista e adequado de 
taxas a cobrar pela Agência, em conformidade com os 
princípios orçamentais estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 207/2009, o poder de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do Tratado deve ser 
delegado na Comissão no que diz respeito à 
especificação das informações sobre as línguas a 
utilizar junto da Agência, dos casos em que as decisões 
de oposição e de cancelamento devem ser tomadas por 
um único membro, da organização das Câmaras de 
Recurso, do montante das taxas a pagar à Agência, bem 
como dos pormenores relativos ao seu pagamento.

O presente considerando 
corresponde ao artigo 144.º-A.

Ver observações ao 
artigo 144.º-A.

Considerando 46 Por forma a assegurar o registo eficiente das marcas 
internacionais em plena coerência com as regras do 
Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao 
registo internacional de marcas, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do Tratado no que diz 
respeito à especificação dos elementos dos 

O presente considerando 
corresponde ao artigo 161.º-A.

Ver observações ao 
artigo 161.º-A.
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procedimentos relativos ao registo internacional de 
marcas.

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 163.º, especificando:

(a) A obrigação de o requerente apresentar uma 
tradução ou transcrição na língua do pedido, tal como 
referido no artigo 7.º, n.º 2, alínea b);

A obrigação referida é 
introduzida pelo ato 
modificativo. A formulação 
«especificando a obrigação» é 
muito vaga e possibilita uma 
alteração à obrigação constante 
do artigo 7.º, n.º 2, alínea b), que 
já é inequívoca. 

Suprimir, uma vez que 
não se afigura adequado 
delegar. Já se encontra 
suficientemente 
circunstanciado no ato 
de base.

(b) O procedimento de inscrição de uma transmissão, 
referida no artigo 17.º, n.º 5, no registo;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo 
inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 26.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 24.º-A

(c) O procedimento de inscrição da constituição ou 
transmissão dos direitos reais referidos no artigo 19.º, 
n.º 2, no registo;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo no 
ato modificado, que será alterado 
apenas mediante o aditamento de 
transmissões. Além disso, o 

Atos delegados 
aceitáveis.
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objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 26.

(d) O procedimento de inscrição de execução forçada, 
referida no artigo 20.º, n.º 3, no registo;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo 
inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 26.

Atos delegados 
aceitáveis.

(e) O procedimento de inscrição do envolvimento num 
processo de insolvência, referido no artigo 21.º, n.º 3, 
no registo;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo 
inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 26.

Atos delegados 
aceitáveis.

(f) O procedimento de inscrição da concessão ou 
transmissão de licenças, referidas no artigo 22.º, n.º 5, 

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo 

Atos delegados 
aceitáveis.
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no registo; inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 26.

(g) O procedimento de cancelamento ou alteração da 
inscrição no registo de direitos reais, de execução 
forçada ou de licenças, referidos respetivamente no 
artigo 19.º, n.º 3, no artigo 20.º, n.º 4, e no artigo 22.º, 
n.º 6.»;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de artigos no ato 
modificado, que serão 
consequentemente alterados para 
ter em conta os pedidos de uma 
das partes. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 26.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 35.º-A A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 163.º, especificando:

(a) Os meios e as modalidades de depósito de um 
pedido de marca europeia na Agência, em 
conformidade com o artigo 25.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo no 
ato modificado, que será alterado 
apenas para efeitos da restrição 
dos depósitos no IHMI. Além 
disso, o objetivo, conteúdo e 
âmbito encontram-se 

Atos delegados 
aceitáveis.
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suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 29.

(b) O conteúdo pormenorizado do pedido de marca 
europeia referido no artigo 26.º, n.º 1, o tipo de taxas a 
que o pedido dá lugar, referidas no artigo 26.º, n.º 2, 
incluindo o número de classes de produtos e serviços 
cobertos por essas taxa, e as condições formais do 
pedido referidas no artigo 26.º, n.º 3;

O conteúdo pormenorizado do 
pedido constitui um elemento 
não essencial. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 29.

Ao invés, o sistema de taxas 
constitui um elemento essencial, 
que deve ser mantido no ato de 
base. 

As condições formais do pedido 
referem-se ao novo artigo 26.º, 
n.º 3. Contudo, este último 
refere-se, por sua vez, às 
condições formais estabelecidas 
em conformidade com o artigo 
35.º-A, alínea b). Neste sentido, 
não há obrigações no ato de base 
que possam ser completadas ou 

Atos delegados 
aceitáveis no que se 
refere à especificação do 
conteúdo 
pormenorizado do 
pedido.

As disposições relativas 
ao sistema de taxas 
devem ser mantidas no 
ato de base.

As condições formais do 
pedido em questão 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base, a fim de 
corrigir a atual ausência 
circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
alterado ou completado 
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alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição dessas 
condições formais.

em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

(c) Os procedimentos para averiguar a reciprocidade 
em conformidade com o artigo 29.º, n.º 5;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo no 
ato modificado, que será alterado 
apenas para permitir à Comissão 
averiguar condições 
equivalentes. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 29.

Atos delegados 
aceitáveis.

(d) O procedimento e as regras aplicáveis em matéria 
de informação e documentação relativas à 
reivindicação da prioridade de um pedido anterior em 
conformidade com o artigo 30.º;

As regras referem-se ao novo 
artigo 30.º. Contudo, este último 
refere-se, por sua vez, se refere 
às regras adotadas em 
conformidade com o artigo 35.º-
A, alínea d). Neste sentido, não 
há obrigações no ato de base que 
possam ser completadas ou 

As regras em questão 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base, a fim de 
corrigir a atual ausência 
circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
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alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição dessas 
regras.

Nos termos do artigo 30.º, n.º 2, 
o diretor executivo da Agência 
pode determinar que as 
informações e documentação 
adicionais a fornecer pelo 
requerente em apoio da 
reivindicação de prioridade 
podem consistir em menos do 
que o requerido no âmbito das 
regras adotadas em 
conformidade com o artigo 35.º-
A, alínea d), desde que as 
informações requeridas estejam à 
disposição da Agência a partir de 
outras fontes. 

alterado ou completado 
em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

Não deve haver lugar a 
qualquer contradição 
entre os requisitos de 
acordo com os atos 
delegados e os poderes 
do diretor executivo.

(e) O procedimento e as regras aplicáveis em matéria 
de elementos necessários para a reivindicação da 
prioridade de exposição, em conformidade com o artigo 
33.º, n.º 1;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo no 
ato modificado, que será 
ligeiramente alterado. Além 

Atos delegados 
aceitáveis.
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disso, o objetivo, conteúdo e 
âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 29.

(f) O procedimento para a reivindicação da antiguidade 
de uma marca nacional, em conformidade com o artigo 
34.º, n.º 1, e o artigo 35.º, n.º 1.»;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo 
inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 29.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 39.° 1. Se as condições a satisfazer pelo pedido de marca 
europeia se encontrarem preenchidas, o pedido deve ser 
publicado para efeitos do artigo 42.º, desde que não 
tenha sido recusado nos termos do artigo 37.º. A 
publicação do pedido não prejudica as informações já 
disponibilizadas ao público em conformidade com o 
presente regulamento ou com os atos delegados 
adotados ao seu abrigo.

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo 
inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 29.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 45.º-A A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos As condições formais do pedido As regras em questão 
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termos do artigo 163.º, especificando:

(a) O procedimento de análise do cumprimento dos 
requisitos para concessão da data de depósito referida 
no artigo 36.º, n.º 1, alínea a), das condições formais 
referidas no artigo 26.º, n.º 3, e do procedimento de 
verificação do pagamento das taxas de classificação 
referidas no artigo 36.º, n.º 1, alínea c);

referem-se ao novo artigo 26.º, 
n.º 3. Contudo, este último 
refere-se, por sua vez, às 
condições formais estabelecidas 
em conformidade com o artigo 
35.º-A, alínea b). Neste sentido, 
não há obrigações no ato de base. 
Na prática, a Comissão dota-se 
de uma margem para apreciação 
ilimitada relativamente à 
definição dessas condições 
formais.

A especificação dos 
procedimentos de análise do 
cumprimento dos requisitos para 
concessão da data de depósito e 
de verificação do pagamento 
respeitam a elementos não 
essenciais de um artigo 
inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 31.

devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base, a fim de 
corrigir a atual ausência 
circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
alterado ou completado 
em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. Em 
alternativa, poderá ser o 
objeto de um ato de 
execução.

Atos delegados 
aceitáveis no que se 
refere aos 
procedimentos de 
análise do cumprimento 
dos requisitos para 
concessão da data de 
depósito e de 
verificação do 
pagamento.
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(b) O procedimento de exame dos motivos absolutos de 
recusa referidos no artigo 37.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo no 
ato modificado, que será alterado 
apenas mediante a alteração da 
regra relativa à recusa de direitos 
exclusivos a elementos não 
distintivos. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 31.

Atos delegados 
aceitáveis.

(c) Os elementos que a publicação do pedido referida 
no artigo 39.º, n.º 1, deve conter;

Os elementos da publicação 
referem-se ao novo artigo 39.º, 
n.º 1. Contudo, este último 
refere-se, por sua vez, às 
informações disponibilizadas em 
conformidade com os atos 
delegados. Neste sentido, não há 
obrigações no ato de base que 
possam ser completadas ou 
alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição desses 
elementos.

Os elementos e 
informações em questão 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base, a fim de 
corrigir a atual ausência 
circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
alterado ou completado 
em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE.
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(d) O procedimento de correção de erros nas 
publicações de pedidos de marca europeia referida no 
artigo 39.º, n.º 3);

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do novo artigo 
39.º, n.º 3, no ato modificado, 
que visa obrigar o IHMI a 
corrigir erros. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 31.

Atos delegados 
aceitáveis.

(e) O procedimento de apresentação de observações por 
terceiros referida no artigo 40.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do novo artigo 
40.º no ato modificado, que 
clarifica as condições de 
intervenção por terceiros. Além 
disso, o objetivo, conteúdo e 
âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 31.

Atos delegados 
aceitáveis.

(f) Os elementos do procedimento de apresentação e 
exame da oposição referidos nos artigos 41.º e 42.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de artigos no ato 
modificado, que será alterado 

Atos delegados 
aceitáveis.
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para clarificar as condições 
respeitantes à oposição. Além 
disso, o objetivo, conteúdo e 
âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 31.

(g) Os procedimentos que regem a modificação do 
pedido nos termos do artigo 43.º, n.º 2, e a divisão do 
pedido nos termos do artigo 44.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 31.

Atos delegados 
aceitáveis.

(h) Os dados a inscrever no registo aquando do registo 
de uma marca europeia e as modalidades de publicação 
do registo referido no artigo 45.º, n.º 1, o conteúdo e as 
modalidades de emissão do certificado de registo 
referido no artigo 45.º, n.º 2.»;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 31.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 49.º-A A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos Não é clara a razão pela qual esta Atos delegados 
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termos do artigo 163.º, especificando:

(a) As modalidades processuais para a renovação da 
marca europeia, nos termos do artigo 47.º, incluindo o 
tipo de taxas a pagar;

disposição utiliza a formulação 
«as modalidades processuais 
para» e não a formulação «o 
procedimento aplicável», 
utilizada quer nas duas sugestões 
de delegação subsequentes -
alíneas a) e b) - quer noutras 
disposições. A conotação do 
termo «modalidades» configura 
uma opção política, ao contrário 
do termo «procedimento».

Com o recurso à formulação 
«procedimento aplicável», esta 
disposição diria respeito a 
elementos não essenciais do 
regulamento. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 31.

aceitáveis caso haja 
lugar a uma alteração de 
«modalidades 
processuais» para 
«procedimento 
aplicável».

(b) O procedimento aplicável à modificação do registo 
de uma marca europeia, previsto no artigo 48.º, n.º 2;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais de um artigo 
inalterado no ato modificado. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 

Atos delegados 
aceitáveis.
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e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 32.

(c) O procedimento aplicável à divisão do registo de 
uma marca europeia, prevista no artigo 49.º.»;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 32.

Atos delegados 
aceitáveis.

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 163.º, especificando:

(a) O procedimento de renúncia de uma marca europeia 
prevista no artigo 50.º, incluindo o prazo referido no 
seu n.º 3;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 33.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 57.º-A

(b) Os procedimentos de extinção e nulidade de uma 
marca europeia referidos nos artigos 56.º e 57.º.»;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 

Atos delegados 
aceitáveis.
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suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 33.

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 163.º, especificando:

(a) O conteúdo do ato de recurso referido no artigo 60.º
e o procedimento de apresentação e exame dos 
recursos;

Não é claro o sentido de 
«conteúdo» neste caso particular, 
nem a forma como o mesmo 
deve ser especificado pelos atos 
delegados.

Sem a referência ao «conteúdo», 
esta disposição diria respeito a 
elementos não essenciais do 
regulamento. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 34.

Atos delegados 
aceitáveis caso o termo 
«conteúdo» seja 
suprimido ou 
clarificado.

Artigo 65.º-A

(b) O conteúdo e a forma das decisões das Câmaras de 
Recurso referidas no artigo 64.º;

Não é claro o sentido de 
«conteúdo» neste caso particular, 
nem a forma como o mesmo 
deve ser especificado pelos atos 
delegados.

Atos delegados 
aceitáveis caso o termo 
«conteúdo» seja 
suprimido ou 
clarificado.
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Sem a referência ao «conteúdo», 
esta disposição completaria 
elementos não essenciais do 
regulamento. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 34.

Pode observar-se que o artigo 
93.º-A infra utiliza a formulação 
«requisitos relativos à forma das 
decisões» sem qualquer 
referência ao «conteúdo».

(c) O reembolso das taxas de recurso referidas no artigo 
60.º.»;

O artigo 60.º não dispõe o 
reembolso de taxas.

Para que a presente 
alínea possa delegar 
poderes, são necessárias 
regras sobre o 
reembolso no ato de 
base.

Artigo 74.º-A A Comissão é competente para adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 163.º, especificando o 
prazo referido no artigo 67.º, n.º 1, para apresentação à 

O artigo 67.º, n.º 1, não refere 
qualquer prazo. Em vez disso, 
esse artigo alterado refere-se ao 

O prazo em questão 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
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Agência do regulamento de utilização da marca 
europeia coletiva e do seu conteúdo, previsto no artigo 
67.º, n.º 2.»;

prazo fixado em conformidade 
com o artigo 74.º-A. Neste 
sentido, não há obrigações no ato 
de base que possam ser 
completadas ou alteradas. Na 
prática, a Comissão dota-se de 
uma margem para apreciação 
ilimitada relativamente à 
definição desse prazo.

Além disso, não é claro o sentido 
da formulação «do seu 
conteúdo» neste caso particular, 
nem a forma como esse conteúdo 
deve ser especificado pelos atos 
delegados. Com a formulação 
«do seu conteúdo», essa 
disposição seria demasiado 
ampla e passível de afetar 
elementos essenciais.

ato de base, a fim de 
corrigir a atual ausência 
circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
alterado ou completado 
em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

O conteúdo em questão 
deve ser especificado 
em mais pormenor no 
ato de base.

Artigo 74.º-K A Comissão é competente para adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 163.º, especificando o 
prazo referido no artigo 74.º-C, n.º 1, para apresentação 
à Agência do regulamento de utilização da marca de 
certificação europeia e o conteúdo desse regulamento 

O artigo 74.º-C, n.º 1, não refere 
qualquer prazo. Em vez disso, 
esse artigo alterado refere-se ao 
prazo fixado em conformidade 
com o artigo 74.º-K. Neste 

O prazo em questão 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base, a fim de 
corrigir a atual ausência 
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previsto no artigo 74.º-C, n.º 2. sentido, não há obrigações no ato 
de base que possam ser 
completadas ou alteradas. Na 
prática, a Comissão dota-se de 
uma margem para apreciação 
ilimitada relativamente à 
definição desse prazo.

Além disso, não é claro o sentido 
da formulação «do seu 
conteúdo» neste caso particular, 
nem a forma como esse conteúdo 
deve ser especificado pelos atos 
delegados. Com a formulação 
«do seu conteúdo», essa 
disposição seria demasiado 
ampla e passível de afetar 
elementos essenciais.

circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
alterado ou completado 
em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. Em 
alternativa, poderá ser o 
objeto de um ato de 
execução.

O conteúdo em questão 
deve ser especificado 
em mais pormenor no 
ato de base.

Artigo 79.º 1. A Agência deve notificar oficiosamente todas as 
decisões e convocatórias, bem como as comunicações 
que façam correr um prazo ou cuja notificação esteja 
prevista noutras disposições do presente regulamento 
ou nos atos delegados adotados em conformidade com 
o mesmo, ou seja ordenada pelo diretor executivo da 
Agência.

Esta disposição não prevê a 
adoção de atos delegados, mas 
sim uma obrigação de o IHMI 
proceder à notificação das 
decisões e convocatórias, caso 
essa notificação seja exigida ao 
abrigo dos atos delegados 

Desde que as 
disposições relativas aos 
atos delegados em 
questão permitam a 
introdução de um 
requisito de notificação, 
esta disposição deve ser 
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adotados nos termos do 
regulamento.

aceitável.

Artigo 79.º-A Se a Agência considerar que a perda de quaisquer 
direitos resulta do presente regulamento ou de atos 
delegados adotados de acordo com o mesmo, sem que 
tenha sido tomada qualquer decisão, deve comunicar o 
facto ao interessado em conformidade com o artigo 
79.º. Este pode solicitar a tomada de uma decisão sobre 
a questão. A Agência deve adotar essa decisão se não 
concordar com a opinião do requerente; caso contrário, 
a Agência deve corrigir as suas conclusões e informar o 
requerente desse facto.

Esta disposição não prevê a 
adoção de atos delegados, mas 
sim uma obrigação de o IHMI 
comunicar a perda de quaisquer 
direitos e tomar decisões sobre 
quaisquer conclusões afetadas, 
nos casos em que um ato 
delegado adotado nos termos do 
regulamento resultar numa 
perda.

Desde que as 
disposições relativas aos 
atos delegados em 
questão permitam a 
perda de direitos, esta 
disposição deve ser 
aceitável.

Artigo 83.º Na falta de uma disposição processual no presente 
regulamento ou nos atos delegados adotados ao abrigo 
do mesmo, a Agência deve ter em consideração os 
princípios de direito processual geralmente aceites nos 
Estados-Membros.

Esta disposição não prevê a 
adoção de atos delegados, mas 
sim uma possibilidade de o IHMI 
colmatar qualquer lacuna criada 
por atos delegados, tendo em 
consideração princípios 
reconhecidos. 

Esta disposição visa 
abordar os vazios 
jurídicos e não afeta 
diretamente os atos 
delegados. 

Artigo 89.º 1. A Agência publica periodicamente:

(a) Um boletim de marcas europeias, contendo as 
inscrições feitas no registo, bem como outras 
indicações cuja publicação seja determinada pelo 

Esta disposição não prevê a 
adoção de atos delegados, 
exigindo apenas a publicação de 
indicações determinada por atos 
delegados adotados nos termos 

Esta disposição prevê 
um requisito de 
publicação e não afeta 
diretamente os atos 
delegados.
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presente regulamento ou por atos delegados adotados 
em conformidade com o mesmo;

do regulamento.

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 163.º, especificando:

(a) Os requisitos relativos à forma das decisões 
referidas no artigo 75.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 38.

Atos delegados 
aceitáveis.

(b) As modalidades do processo oral e da instrução 
referidos nos artigos 77.º e 78.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 38.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 93.º-A

(c) As modalidades da notificação referida no artigo 
79.º;

As disposições constantes do 
artigo 79.º já incluem regras 
relativas à notificação por carta 
registada com aviso de receção à 
notificação por meio eletrónico. 
Estipula igualmente que o diretor 

Os atos delegados não 
são, aparentemente, 
necessários uma vez que 
o ato de base e a alínea 
e) já preveem essas 
modalidades.
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executivo deve determinar as 
modalidades relativas a um 
anúncio público. Por 
conseguinte, não é claro saber 
quais as modalidades adicionais 
exigidas para serem adotadas por 
atos delegados.

É igualmente possível questionar 
se esta disposição é redundante, 
tendo em conta a alínea e), infra.

(d) O procedimento da verificação da perda de direitos 
referido no artigo 79.º-A;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 38.

Atos delegados 
aceitáveis.

(e) As regras sobre os meios de comunicação, incluindo 
os meios eletrónicos de comunicação referidos no 
artigo 79.º-B, a utilizar pelas partes no processo perante 
a Agência e os formulários a disponibilizar pela 
Agência;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 

Atos delegados 
aceitáveis.
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atendendo igualmente ao 
considerando 38.

(f) As regras aplicáveis ao cálculo e duração dos prazos 
referidos no artigo 79.º-C, n.º 1;

O artigo 79.º-C, n.º 1, não prevê 
regras ou prazos. Em vez disso, 
esse artigo alterado refere-se às 
regras e prazos aprovados nos 
termos do artigo 93.º-A, alínea 
f). Neste sentido, não há 
obrigações no ato de base que 
possam ser completadas ou 
alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição das 
regras e prazos.

As regras e prazos em 
questão devem ser 
especificadas em mais 
pormenor no ato de 
base, a fim de corrigir a 
atual ausência circular 
de obrigações, da qual 
resulta que, em termos 
práticos, nada é alterado 
ou completado em 
conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

(g) O procedimento de correção de erros linguísticos ou 
de erros de transcrição e de lapsos manifestos no 
quadro das decisões da Agência, bem como de erros 
técnicos atribuíveis à Agência aquando do registo da 
marca ou da publicação do seu registo, referidos no 
artigo 79.º-D;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 38.

Atos delegados 
aceitáveis.
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(h) O procedimento de revogação de decisões ou de 
cancelamento de uma inscrição no registo, referidos no 
artigo 80.º, n.º 1;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 38.

Atos delegados 
aceitáveis.

(i) As modalidades de interrupção e retoma de 
processos perante a Agência, referidas no artigo 82.º-A;

O artigo 82.º-A não prevê 
modalidades. Em vez disso, esse 
artigo alterado refere-se às 
modalidades estabelecidas em 
conformidade com o artigo 93.º-
A, alínea i). Neste sentido, não 
há obrigações no ato de base que 
possam ser completadas ou 
alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição das 
modalidades.

As modalidades em 
questão devem ser 
especificadas em mais 
pormenor no ato de 
base, a fim de corrigir a 
atual ausência circular 
de obrigações, da qual 
resulta que, em termos 
práticos, nada é alterado 
ou completado em 
conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

(j) Os procedimentos relativos à repartição e fixação 
das custas, referidas no artigo 85.º, n.º 1);

O artigo 85.º, n.º 1, não prevê 
condições. Em vez disso, esse 
artigo alterado refere-se às 

As condições em 
questão devem ser 
especificadas em mais 
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condições estabelecidas em 
conformidade com o artigo 93.º-
A, alínea j). Neste sentido, não 
há obrigações no ato de base que 
possam ser completadas ou 
alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição das 
modalidades.

pormenor no ato de 
base, a fim de corrigir a 
atual ausência circular 
de obrigações, da qual 
resulta que, em termos 
práticos, nada é alterado 
ou completado em 
conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

(k) As indicações referidas no artigo 87.º, n.º 1; Ao abrigo do artigo 87.º, n.º 1, já 
existe um requisito aplicável ao 
IHMI respeitante à manutenção 
de um registo onde são inscritas 
as indicações previstas no 
regulamento. Por conseguinte, na 
prática, a Comissão está a 
completar ou adotar atos 
delegados, o que não é possível 
nos termos do artigo 290.º.

As indicações 
específicas que não 
estão já previstas 
noutras disposições 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base e o período 
«ou num ato delegado 
adotado nos termos do 
mesmo» no artigo 87.º, 
n.º 1, deve ser 
suprimido, a fim de 
corrigir a atual situação, 
mediante a qual podem 
ser, na prática, 
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completados ou 
alterados atos 
delegados.

(l) O procedimento de inspeção pública, prevista no 
artigo 88.º, incluindo das partes do processo excluídas 
da mesma, e das modalidades de conservação dos 
processos da Agência, prevista no artigo 88.º, n.º 5);

O artigo 88.º alterado já prevê 
que o diretor executivo deve 
determinar os meios de inspeção 
e a forma como esses processos 
são conservados.

Não há necessidade de 
delegar, esta disposição 
deve ser suprimida.

(m) As modalidades de publicação das indicações e 
inscrições, referidas no artigo 89.º, n.º 1, alínea a), no 
boletim de marcas europeias, incluindo o tipo de 
informações e as línguas em que as indicações e 
inscrições devem ser publicadas;

Ver alínea k) supra. As indicações 
específicas que não 
estão já determinadas 
noutras disposições 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base e o período 
«ou por atos delegados 
adotados em 
conformidade com o 
mesmo» no artigo 89.º, 
n.º 1, alínea a), deve ser 
suprimido, a fim de 
corrigir a atual situação, 
mediante a qual podem 
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ser, na prática, 
completados ou 
alterados atos 
delegados. 

(n) A frequência, forma e línguas das publicações do 
jornal oficial da Agência, referidas no artigo 89.º, n.º 1, 
alínea b);

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 38.

Atos delegados 
aceitáveis.

(o) As modalidades do intercâmbio de informações e 
das comunicações entre a Agência e as autoridades dos 
Estados-Membros e da inspeção pública pelos tribunais 
ou outras autoridades dos Estados-Membros, nos 
termos do artigo 90.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 38.

Atos delegados 
aceitáveis.

(p) As derrogações à obrigação de representação 
perante a Agência nos termos do artigo 92.º, n.º 2, as 
condições em que deve ser nomeado um representante 
comum nos termos do artigo 92.º, n.º 4, as condições 

As condições em que os 
empregados referidos no 
artigo 92.º, n.º 3, e os 
mandatários autorizados 

Atos delegados 
aceitáveis relativamente 
ao artigo 92.º, n.º 3.
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em que os empregados referidos no artigo 92.º, n.º 3, e 
os mandatários autorizados referidos no artigo 93.º, 
n.º 1, devem apresentar à Agência uma procuração 
assinada, a fim de poder assegurar a representação, o 
conteúdo dessa procuração e as condições em que uma 
pessoa pode ser retirada da lista de mandatários 
autorizados, referida no artigo 93.º, n.º 5.».

referidos no artigo 93.º, n.º 1, 
devem apresentar à Agência uma 
procuração assinada completam 
elementos essenciais do 
regulamento. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 38.

Já as disposições do artigo 92.º, 
n.os 2, 4 e 5, alterado referem-se 
a situações previstas e condições 
estabelecidas em conformidade 
com o artigo 93.º-A, alínea p). 
Neste sentido, não há obrigações 
no ato de base que possam ser 
completadas ou alteradas. Na 
prática, a Comissão dota-se de 
uma margem para apreciação 
ilimitada relativamente à 
definição das modalidades.

As situações e 
condições específicas 
constantes do artigo 
92.º, n.os 2, 4 e 5, devem 
ser especificadas em 
mais pormenor no ato de 
base e o período «ou 
num ato delegado 
adotado nos termos do 
mesmo» no artigo 87.º, 
n.º 1, deve ser 
suprimido, a fim de 
corrigir a atual situação, 
mediante a qual podem 
ser, na prática, 
completados ou 
alterados atos 
delegados. 

Artigo 114.º No artigo 114.º, n.º 2, os termos «no regulamento de 
execução» são substituídos por «nos atos delegados 
adotados em conformidade com o presente 

O presente artigo diz respeito aos 
requisitos formais das legislações 
nacionais respeitantes à 
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regulamento»; transmissão de pedidos ou 
marcas, que divergem ou 
acrescem aos requisitos fixados 
no regulamento ou nos atos 
delegados.

Artigo 114.º-A A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 163.º, especificando as 
condições formais que os pedidos de transformação dos 
pedidos de marca europeia devem respeitar e os 
pormenores do seu exame e da sua publicação.

Esta disposição constitui uma 
delegação genérica que não cita 
qualquer regra ou obrigação 
correspondente no ato de base. 
Assim, nada pode ser alterado ou 
complementado.

Caso os artigos 112.º a 
114.º do regulamento 
prevejam regras ou 
obrigações sobre as 
quais se deve basear a 
delegação, as mesmas 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base. 

Artigo 128.º 4. O diretor executivo exerce, entre outras, as seguintes 
competências:

[...]

(n) Exerce os poderes que lhe são conferidos pelo 
artigo 26.º, n.º 3, artigo 29.º, n.º 5, artigo 30.º, n.º 2, 
artigo 45.º, n.º 3, artigo 75.º, n.º 2, artigo 78.º, n.º 5, 
artigo 79.º, artigo 79.º-B, artigo 79.º-C, artigo 87.º,

Ver as considerações supra
acerca dos artigos 30.º, 79.º e 
88.º.

Não podem existir contradições 
entre os poderes do diretor 
executivo e o âmbito da 
delegação de poder legislativo.

Devem ser alterados os 
poderes do diretor 
executivo ou as 
delegações de poder, a 
fim de evitar 
contradições.
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n.º 3, artigo 88.º, artigo 89.º, artigo 93.º, n.º 4, artigo 
119.º, n.º 8, e artigo 144.º, em conformidade com os 
critérios estabelecidos no presente regulamento e nos 
atos delegados adotados em aplicação do mesmo;

São conferidos à Comissão poderes para adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 163.º, a fim 
de estabelecer:

(a) Os critérios específicos de utilização das línguas 
referidas no artigo 119.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 45.

Atos delegados 
aceitáveis.

Artigo 144.º-A

(b) Os casos em que decisões de oposição e de 
anulação são tomadas por um único membro, de acordo 
com o artigo 132.º, n.º 2, e o artigo 134.º, n.º 2;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 45.

O artigo 132.º, n.º 2, e o artigo 
134.º, n.º 2, fazem atualmente 
referência ao artigo 144.º-A, 
alínea c).

Atos delegados 
aceitáveis.

No entanto, o artigo 
132.º, n.º 2, e o artigo 
134.º, n.º 2, devem fazer 
referência ao artigo 
144.º-A, alínea b).
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(c) A organização pormenorizada das Câmaras de 
Recurso, incluindo o estabelecimento e o papel do 
órgão das Câmaras de Recurso referido no artigo 135.º, 
n.º 3, alínea a), a composição da câmara alargada e as 
regras relativas às submissões que lhe são apresentadas 
referidas no artigo 135.º, n.º 4), e as condições em que 
as decisões são tomadas por um único membro, em 
conformidade com o artigo 135.º, n.os 2 e 5;

O «papel do órgão» aparenta ser 
um pouco vago no que respeita 
ao seu âmbito e passível de 
afetar elementos essenciais.

Ademais, esta disposição 
completa elementos não 
essenciais do regulamento. Além 
disso, o objetivo, conteúdo e 
âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 45. 

Atos delegados 
aceitáveis, ainda que o
«papel do órgão» pode 
ser explicitado no ato de 
base.

(d) O sistema de taxas e encargos a pagar à Agência, 
em conformidade com o artigo 144.º, incluindo o 
montante das taxas, os métodos de pagamento, as 
moedas, os prazos de pagamento de taxas e encargos, a 
data-valor de pagamento, as consequências do não-
pagamento ou do seu atraso e do pagamento por 
excesso ou defeito, os serviços que podem ser gratuitos 
e os critérios com base nos quais o diretor executivo 
pode exercer os poderes estabelecidos no artigo 144.º 
n.os 3 e 4.»;

Com exceção da estrutura e do 
montante das taxas, que 
constituem elementos essenciais, 
não devendo, portanto, ser objeto 
de delegações, esta disposição 
completa elementos não 
essenciais do regulamento. Além 
disso, o objetivo, conteúdo e 
âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 45.

Atos delegados 
aceitáveis, com exceção 
da estrutura e do 
montante das taxas.
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Artigo 145.º No artigo 145.º, os termos «seus regulamentos de 
execução» são substituídos por «atos delegados 
adotados em conformidade com o presente 
regulamento»;

Esta disposição diz respeito à 
aplicação de regras aos registos 
internacionais.

Esta disposição não 
afeta diretamente a 
delegação de poderes.

Artigo 161.º-A A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 163.º, especificando:

(a) As condições formais de um pedido internacional 
referidas no artigo 147.º, n.º 5, o procedimento de 
exame do pedido internacional referido no artigo 147.º, 
n.º 6, e as modalidades de transmissão do pedido 
internacional para o secretariado internacional em 
conformidade com o artigo 147.º, n.º 4;

O artigo 147.º, n.º 5, não prevê 
condições formais. Em vez disso, 
esse artigo alterado refere-se às 
condições formais estabelecidas 
em conformidade com o artigo 
161.º-A, alínea a). Neste sentido, 
não há obrigações no ato de base 
que possam ser completadas ou 
alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição das 
condições formais.

Ademais, esta disposição 
completa elementos não 
essenciais do regulamento. Além 
disso, o objetivo, conteúdo e 
âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 

Atos delegados 
aceitáveis, com exceção 
das condições formais 
de um pedido 
internacional, que 
devem ser especificadas 
em mais pormenor no 
ato de base, a fim de 
corrigir a atual ausência 
circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
alterado ou completado 
em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 
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considerando 46.

(b) As modalidades da notificação prevista no artigo 
148.º-A;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 46.

Atos delegados 
aceitáveis.

(c) As condições formais de um pedido de extensão 
territorial referidas no artigo 149.º, último período, o 
procedimento de exame dessas condições e as 
modalidades de transmissão do pedido de extensão 
territorial ao secretariado internacional;

O artigo 149.º não prevê 
condições formais. Em vez disso, 
esse artigo alterado refere-se às 
condições formais estabelecidas 
em conformidade com o artigo 
161.º-A, alínea c). Neste sentido, 
não há obrigações no ato de base 
que possam ser completadas ou 
alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição das 
condições formais.

O artigo 149.º, n.º 2, [citado na 

As condições formais de 
um pedido devem ser 
especificadas em mais 
pormenor no ato de 
base, a fim de corrigir a 
atual ausência circular 
de obrigações, da qual 
resulta que, em termos 
práticos, nada é alterado 
ou completado em 
conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

A referência deve 
dirigir-se ao artigo 
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versão inglesa] é inexistente, 
contando apenas com um 
parágrafo. A alteração relativa às 
condições formais é aditada no 
último período.

149.º.

(d) O procedimento de apresentação de uma 
reivindicação de antiguidade nos termos do artigo 
153.º;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 46.

Atos delegados 
aceitáveis.

(e) Os procedimentos de exame dos motivos absolutos 
de recusa, referido no artigo 154.º, e de apresentação e 
exame de uma oposição, em conformidade com o artigo 
156.º, incluindo as necessárias comunicações a dirigir 
ao secretariado internacional;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 46.

Atos delegados 
aceitáveis.

(f) Os procedimentos aplicáveis aos registos 
internacionais referidos no artigo 154.º-A;

O artigo 154.º-A não refere 
qualquer procedimento. Em vez 
disso, esse artigo alterado refere-
se aos procedimentos previstos 

Os procedimentos 
devem ser especificados 
em mais pormenor no 
ato de base, a fim de 
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em conformidade com o artigo 
161.º-A, alínea f). Neste sentido, 
não há obrigações no ato de base 
que possam ser completadas ou 
alteradas. Na prática, a Comissão 
dota-se de uma margem para 
apreciação ilimitada 
relativamente à definição dos 
procedimentos.

corrigir a atual ausência 
circular de obrigações, 
da qual resulta que, em 
termos práticos, nada é 
alterado ou completado 
em conformidade com o 
artigo 290.º TFUE. 

(g) Os casos em que a Agência deve notificar o 
secretariado internacional da declaração de invalidade 
dos efeitos de um registo internacional, nos termos do 
artigo 158.º, e as informações que essas notificações 
devem conter;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 46.

Atos delegados 
aceitáveis.

(h) As modalidades de transmissão dos pedidos 
referidos no artigo 158.º-C ao secretariado 
internacional;

O artigo 158.º-C refere-se aos 
«casos previstos no artigo 161.º-
A, alínea h), e não às 
«modalidades de transmissão».

Independentemente do caso, 
trata-se de completar elementos 

Atos delegados 
aceitáveis desde que se 
clarifique se o objeto da 
alínea: modalidades de 
transmissão ou casos 
previstos.
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não essenciais do regulamento.

(i) As condições que um requerimento de 
transformação ao abrigo do artigo 159.º, n.º 1, deve 
respeitar;

Trata-se de completar elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 46.

Atos delegados 
aceitáveis.

(j) As condições formais dos pedidos de transformação 
referidos no artigo 161.º e os procedimentos dessa 
transformação;

O artigo 161.º não refere 
quaisquer «condições formais 
dos pedidos de transformação».

A disposição relativa aos 
procedimentos completa 
elementos não essenciais do 
regulamento. Além disso, o 
objetivo, conteúdo e âmbito 
encontram-se suficientemente 
declarados, atendendo 
igualmente ao considerando 46.

Atos delegados 
aceitáveis, com exceção 
das «condições 
formais», que carecem 
de uma clarificação no 
ato de base.

(k) As modalidades das comunicações entre a Agência 
e o secretariado internacional, incluindo as 

Não existem «comunicações a 
efetuar» de acordo com o artigo 

Atos delegados 
aceitáveis, com exceção 
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comunicações a efetuar de acordo com o artigo 147.º, 
n.º 4, artigo 148.º-A, artigo 153.º, n.º 2, e artigo 158.º-
C.»;

147.º, n.º 4.

Excetuando este objeto, a 
disposição completa elementos 
não essenciais do regulamento. 
Além disso, o objetivo, conteúdo 
e âmbito encontram-se 
suficientemente declarados, 
atendendo igualmente ao 
considerando 46.

das «comunicações a 
efetuar», que carecem 
de uma clarificação no 
ato de base.

1. O poder de adotar atos delegados conferido à 
Comissão está sujeito às condições estabelecidas no
presente artigo.

Corresponde ao artigo-
tipo que consta do 
Entendimento Comum. 

2. A delegação de poderes referida nos artigos 24.º-A, 
35.º-A, 45.º-A, 49.º-A, 57.º-A, 65.º-A, 74.º-A, 74.º-K, 
93.º-A, 114.º-A, 144.º-A e 161.º-A é conferida por um 
período indeterminado.

O Parlamento pode optar por um 
prazo fixo, por exemplo, um 
determinado número de anos, a 
par de uma série de requisitos de 
informação (opção 2 do 
Entendimento Comum).

Corresponde ao artigo-
tipo que consta do 
Entendimento Comum. 

Artigo 163.º-A

3. A delegação de poderes referida no n.º 2 pode ser 
revogada em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de revogação põe 

Corresponde ao artigo-
tipo que consta do 
Entendimento Comum. 
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termo à delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. A decisão de revogação produz efeitos a partir 
do dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados já em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a Comissão 
notifica-o simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

Corresponde ao artigo-
tipo que consta do 
Entendimento Comum. 

5. Um ato delegado adotado em conformidade com os 
artigos 24.º-A, 35.º-A, 45.º-A, 49.º-A, 57.º-A, 65.º-A, 
74.º-A, 74.º-K, 93.º-A, 114.º-A, 144.º-A e 161.º-A entra 
em vigor apenas se não forem formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho num prazo 
de dois meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de que não têm 
objeções. Esse prazo pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.»;

O período para a formulação de 
objeções é o usual de 2 meses + 
2, que o Parlamento pode alargar 
ou encurtar, se assim o entender.

Corresponde ao artigo-
tipo que consta do 
Entendimento Comum. 

O Parlamento é livre de 
alterar os prazos.
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