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Domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a decis să elaboreze un aviz din proprie inițiativă cu privire 
la dispozițiile propunerii menționate anterior prin care se deleagă competențe legislative 
Comisiei în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Propunerea conține un număr remarcabil (63) de sugestii diferite de delegare a unor 
competențe legislative Comisiei (a se vedea anexa).

I - Context

Propunerea de regulament menționată mai sus face parte din pachetul privind marca 
europeană, pe care Comisia l-a prezentat la 27 martie 2013 și care conține, în plus, o 
propunere de reformare a Directivei privind marca comunitară1 și o propunere de act de 
punere în aplicare de modificare a două regulamente ale Comisiei2 care vizează adaptarea 
                                               
1 Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, 8.11.2008, p. 25).
2 Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, 15.12.1995, p. 1) și Regulamentul (CE) nr. 
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structurii taxelor aplicate în sistemul mărcii comunitare.

Conform Comisiei, principalul obiectiv al propunerii este de a încuraja inovarea și creșterea 
economică prin sporirea accesibilității și eficienței pentru întreprinderi a sistemelor de 
înregistrare a mărcilor din întreaga UE, acest lucru fiind realizat prin reducerea costurilor și 
a complexității, creșterea vitezei, sporirea gradului de previzibilitate și de securitate juridică. 
Totuși, Comisia nu propune un nou sistem, ci modernizarea dispozițiilor existente, scopul 
principal fiind adaptarea terminologiei la Tratatul de la Lisabona și la dispozițiile din 
Abordarea comună din 19 iulie 2012 privind agențiile descentralizate3, raționalizarea 
procedurilor de solicitare și înregistrare a unei mărci europene, creșterea securității juridice 
prin clarificarea dispozițiilor și înlăturarea ambiguităților, includerea jurisprudenței Curții de 
Justiție, crearea unui cadru adecvat pentru cooperarea dintre OHIM și oficiile naționale 
pentru a promova convergența practicilor și a dezvolta instrumente comune, precum și 
alinierea cadrului juridic la articolul 290 din TFUE.

II – Proiectul de act de punere în aplicare privind sistemul de taxe

Propunerea menționată de act de punere în aplicare privind sistemul de taxe se bazează pe 
articolele 144, 162 și 163 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară aflat în 
vigoare, coroborate cu articolul 13 din Regulamentul privind actele de punere în aplicare4. 
Conform acestor dispoziții, reglementarea taxelor determină valoarea lor și modul în care se 
plătesc și asigură echilibrarea bugetului OHIM. Aceste aspecte pot fi adoptate și modificate 
utilizând procedura de examinare de la articolul 5 din Regulamentul privind actele de 
punere în aplicare.

În același timp, Comisia propune totuși modificarea Regulamentului privind marca 
comunitară pentru a prevedea posibilitatea de a modifica sistemul de taxe prin acte delegate 
în conformitate cu articolul 290 din TFUE. 

La considerentul 2 din proiectul de act de punere în aplicare se menționează, de asemenea, 
că este oportun ca structura taxelor să fie adaptată pentru a fi mai flexibilă, ceea ce 
depășește sfera purei puneri în aplicare, fiind mai degrabă o chestiune de opțiuni de politică 
care afectează elemente esențiale ale pachetului privind marca europeană.

Întrucât această abordare s-a lovit atât de opoziția Parlamentului, în ședințele raportorilor 
alternativi, cât și de cea a statelor membre, în reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului, 
Comisia a anunțat, printr-o scrisoare adresată Parlamentului la 18 iulie 2013, că nu va 

                                                                                                                                               
2869/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în 
cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO L 303, 15.12.1995, p. 33). Mai există un al 
treilea regulament de punere în aplicare a Regulamentului privind marca comunitară în vigoare, și anume 
Regulamentul (CE) nr. 216/96 al Comisiei din 5 februarie 1996 de stabilire a regulamentului de procedură al 
camerelor de recurs ale Oficiului pentru armonizare în cadrul Pieței Interne (JO L 28, 6.2.1996, p. 11), care nu 
este modificat.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
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continua în comitetul relevant procedura referitoare la actul de punere în aplicare, 
intenționând să convoace următoarea reuniune a comitetului cel mai devreme spre sfârșitul 
anului. Atunci când a prezentat proiectul de act de punere în aplicare, Comisia și-a propus să 
îl adopte înainte de sfârșitul anului și se pare că Comisia își menține poziția conform căreia 
poate să adapteze legal structura taxelor printr-un act de punere în aplicare.

În plus, ar trebui notat că, în conformitate cu punctul 38 din Abordarea comună privind 
agențiile descentralizate, menționată mai sus, taxele ar trebui să fie stabilite la niveluri 
realiste pentru agențiile care se autofinanțează (ca OHIM, de exemplu), pentru a evita 
acumularea de surplusuri semnificative.

Conform articolului 291 din TFUE, în cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere 
în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste acte conferă 
Comisiei competențe de executare. Abordarea comună este totuși o declarație comună a 
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene, nefiind, astfel, un act al 
Uniunii obligatoriu din punct de vedere juridic.

III – Informații generale privind actele delegate și actele de punere în aplicare

Vă rugăm să consultați secțiunea II din Avizul Comisiei pentru afaceri juridice din 27 
aprilie 2012 adresat Comisiei pentru agricultură referitor la regulamentul de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor 
ecologice, precum și documentul de lucru redactat în contextul creat în urma delegării 
competențelor legislative și a controlului, de către statele membre, al exercitării de către 
Comisie a competențelor de executare (raportor: József Szájer), care oferă o prezentare 
detaliată atât pentru actele delegate, cât și pentru actele de punere în aplicare. 

IV – Poziția Parlamentului privind delegarea competențelor legislative

Diferențierea dintre actele delegate și cele de punere în aplicare a creat controverse în câteva 
proceduri legislative după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Consiliul a insistat 
să se utilizeze actele de punere în aplicare pentru a influența într-o mai mare măsură faza de 
pregătire a acestor acte prin intermediul experților din statele membre care fac parte din 
comitetele relevante menționate în Regulamentul privind actele de punere în aplicare. În 
etapa de elaborare a actelor delegate experții naționali nu sunt implicați oficial. În plus, 
rolul, influența și prerogativele Parlamentului sunt mult mai mari în cazul actelor delegate, 
posibilitatea de a formula obiecțiuni la actele delegate propuse și cea de a revoca delegarea 
fiind cele mai puternice instrumente de care dispune Parlamentul. În cazul actelor de punere 
în aplicare, competențele Parlamentului constau doar în dreptul de control, iar Comisia 
poate adopta actele de punere în aplicare propuse în pofida unor eventuale obiecțiuni 
formulate de Parlament.

Alegerea instrumentului corect are consecințe semnificative nu doar în ceea ce privește 
exercitarea de către Parlament a rolului său de control, ci și pentru valabilitatea actului în 
sine. Într-o scrisoare adresată Președintelui Parlamentului, Președintele Comisiei a subliniat 
că delimitarea dintre actele de punere în aplicare și actele delegate nu este o chestiune de 
opțiune politică și că, prin urmare, punctul de plecare al oricărei analize trebuie să fie 
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criteriile juridice stabilite la articolele 290 și 291 din TFUE5. Prin urmare, Comisia a 
solicitat Curții de Justiție clarificări privind chestiunea delimitării într-un caz în care a 
considerat că nu a fost ales tipul corect de act6.
Pentru a stabili o poziție politică orizontală cu privire la actele delegate care să protejeze 
prerogativele Parlamentului și să evite riscul unor noi acțiuni în justiție și riscul de anulare a 
unor acte legislative în care s-a optat incorect pentru acte delegate sau acte de punere în 
aplicare, în 2012 Conferința președinților a aprobat următoarea abordare în patru etape 
pentru a se asigura că Parlamentul este în măsură să își exercite pe deplin competențele care 
îi sunt conferite de Tratatul de la Lisabona7:

1. alegerea instrumentului corect;
2. consolidarea rolului statelor membre în etapa de pregătire a actelor delegate;
3. includerea în actul de bază (codecizie);
4. adoptarea poziției Parlamentului în absența unui acord în prima lectură.

Ca o ultimă etapă, atunci când într-un anumit dosar nu a fost posibilă includerea de acte 
delegate, deși se stabilise acest obiectiv, această abordare prevede ca dosarul să nu fie 
prezentat ședinței plenare în această formă, ci să facă obiectul unor noi negocieri orizontale 
cu Consiliul.

V - Analiză

În absența unei jurisprudențe a Curții de Justiție cu privire la diferențierea dintre actele 
delegate și actele de punere în aplicare, orice analiză trebuie să plece de la dispozițiile din 
tratat. Articolul 290 din TFUE permite delegarea de competențe legislative doar pentru a 
adopta „acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează
sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ” (sublinierea aparține 
autorului). 

Pentru a verifica în ce măsură aceste criterii sunt îndeplinite în cazul nostru, este necesară o 
analiză a naturii competenței respective de la caz la caz. A se vedea anexa.

În primul rând, în ceea ce privește structura taxelor din sistemul de mărci, trebuie să se țină 
seama de faptul că nivelurile actuale ale taxelor nu au mai fost modificate în mod 
semnificativ în ultimii cca 20 de ani și că orice modificare a actului de bază prin codecizie 
va rămâne probabil valabilă pentru o perioadă similară, nefiind deci necesară flexibilitatea 
generată de actele delegate prevăzute la articolul 290 din TFUE pentru stabilirea nivelului 
taxelor. Delegarea sau nedelegarea de competențe este o prerogativă a legiuitorului. În acest 
caz, modificarea structurii taxelor nu reprezintă doar o chestiune de punere în aplicare a 

                                               
5 Scrisoarea din 3 februarie 2012 adresată de Președintele Barroso Președintelui Schulz.
6 La 19 septembrie 2012, Comisia a deschis în fața Curții de Justiție o acțiune în anulare vizând un articol din 
Regulamentul privind produsele biocide care prevede adoptarea de măsuri prin act de punere în aplicare, nu 
prin acte delegate. Comisia susține că, deoarece articolul în cauză are drept obiectiv completarea anumitor 
elemente neesențiale ale actului legislativ și ținând seama de natura delegării și de scopul actului care urmează 
să fie adoptat în temeiul competențelor respective, actul respectiv ar trebui să fie adoptat în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 290 din TFUE, nu cu cea prevăzută la articolul 291 din TFUE. Cauza C-
427/12, Comisia/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
7 Orientări politice privind o abordare orizontală în cadrul Parlamentului privind actele delegate (scrisoarea 
din 19 aprilie 2012 adresată de președintele CPC Președintelui Parlamentului).
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normelor din actele legislative, ci, mai degrabă, o opțiune de politică ce reprezintă un 
element esențial al pachetului privind marca europeană. O astfel de opțiune de politică 
trebuie făcută în actul de bază și nu poate fi adoptată prin acte delegate sau acte de punere în 
aplicare.

Faptul că sistemul de taxe ar trebui să fie reglementat în actul de bază este susținut și de 
argumentul că aspectele referitoare la taxele din pachetul propus privind marca europeană se 
bazează pe abordarea comună menționată anterior, care nu este un act al Uniunii obligatoriu 
din punct de vedere juridic. Se poate deci pune întrebarea dacă Comisia ar putea să susțină 
că are competențe de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE în ceea 
ce privește taxele.

În al doilea rând, în ceea ce privește dispozițiile din regulamentul de modificare, ar trebui 
menționat în primul rând faptul că Comisia propune doar dispoziții privind actele delegate, 
nu și privind actele de punere în aplicare. Ar trebui notat, de asemenea, că Comisia a inclus 
în propunerea de act de bază următoarele dispoziții care făceau parte înainte din 
Regulamentul (CE) nr. 2868/95 de punere în aplicare a Regulamentului privind marca 
comunitară: articolul 19 alineatul (2), articolul 20 alineatul (4), articolul 22 alineatul (6), 
articolele 75, 79a, 79c și 79d și articolul 87 alineatul (3).

O problemă majoră cu abordarea Comisiei este că propunerea sa conține câteva dispoziții 
privind actele delegate care nu au în actul de bază dispoziții corespondente susceptibile de a 
fi completate sau modificate și care par să aibă drept unic scop crearea unui instrument care 
să-i permită Comisiei să facă adopte noi dispoziții. În multe cazuri, aceste dispoziții ar fi 
putut fi, cu ușurință, detaliate într-o mai mare măsură în actul de bază. În multe cazuri, 
dispoziția din actul de bază conține o trimitere la „condițiile stabilite în conformitate cu 
articolul [privind delegarea de competențe]”, care face, la rândul său, trimitere la „condițiile 
prevăzute în articolul [dispoziție din actul de bază]”. În astfel de cazuri, pentru ca articolul 
290 din TFUE să fie aplicabil, condițiile trebuie specificate mai detaliat, pentru a corecta 
absența circulară a unei obligații de bază sau a unei dispoziții care să fie completată sau 
modificată.

Această problemă afectează următoarele dispoziții: articolul 35a litera (d), articolul 45a 
literele (a) și (c), articolul 74a, articolul 74k, articolul 93a literele (f), (i), (j), (k), (m) și (p), 
articolul 114a și articolul 161a literele (a), (c) și (f).

Dacă actul de bază nu include detalii suplimentare în aceste cazuri, una dintre alternativele 
posibile ar fi să se confere Comisiei competențe de punere în aplicare, ceea ce ar implica 
pierderea influenței Parlamentului.

O altă formă de delegare ce poate fi pusă sub semnul întrebării apare la articolul 65a din 
actul de bază, care prevede acte delegate care să specifice conținutul cererii de introducere a 
unei căi de atac și conținutul și forma deciziilor camerei de recurs. Nu este clar ce înseamnă 
termenul „conținut” în acest context. Acest lucru trebuie clarificat în actul de bază sau 
trebuie găsită o alternativă, pentru a evita o apropriere nejustificată față de limitele 
elementelor neesențiale.

Anumite dispoziții care prevăd adoptarea de acte delegate fac trimitere la aspecte care nu 
sunt menționate în articolul din actul de bază la care se referă. De exemplu, articolul 65a 
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prevede acte delegate care să specifice „rambursarea taxelor pentru calea de atac menționate 
la articolul 60”, deși articolul respectiv nu se referă la rambursări. Articolul 161a literele (h), 
(j) și (k) conține, de asemenea, astfel de discrepanțe între dispoziții.

O dispoziție stranie a propunerii care pune probleme în ceea ce privește delegarea de 
competențe legislative este cea care vizează competențele directorului executiv și care este 
adesea în contradicție cu dispozițiile privind actele delegate din articolele 30, 79, 88 și 128.

În fine, sunt câteva trimiteri greșite în dispozițiile privind actele delegate, de exemplu la 
articolul 144a litera (b) și la articolul 161a litera (c).

VI - Concluzii și recomandări

Având în vedere cele de mai sus, Comisia pentru afaceri juridice consideră că sistemul de 
taxe nu ar trebui să facă obiectul unor acte de punere în aplicare pe baza Regulamentului 
privind marca comunitară aflat în vigoare, coroborat cu dispozițiile tranzitorii din 
Regulamentul privind actele de punere în aplicare, așa cum a propus Comisia inițial, ci, mai 
degrabă, ar trebui să fie reglementat în actul de bază în sine, iar eventualele modificări aduse 
acestuia ar trebui adoptate prin procedura legislativă ordinară.

În anumite cazuri, actele delegate ar putea fi utilizate pentru a specifica sau stabili criterii și 
proceduri, dar numai dacă aceste dispoziții sunt prevăzute în mod specific în actul de bază. 
În mod alternativ, Comisiei i s-ar putea solicita să elaboreze, într-un termen stabilit, un 
raport destinat colegiuitorilor, eventual însoțit de propuneri de modificare a actelor 
legislative.

Având în vedere orientările politice adoptate de Conferința președinților, Comisia pentru 
afaceri juridice ar trebui să țină seama de aceste recomandări când finalizează raportul. În 
cazul în care Consiliul adoptă o poziție contrară acestor recomandări și favorizează actele 
delegate sau de punere în aplicare fără să fie îndeplinite criteriile necesare în acest sens, 
comisia ar trebui să informeze Consiliul că dosarul nu va fi prezentat plenului ca atare și, 
dacă Consiliul insistă în continuare, comisia ar trebui să recomande adoptarea poziției 
Parlamentului fără un acord în prima lectură.

În cursul reuniunii sale din 14 octombrie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat în 
unanimitate acest aviz8.

                                               
8 Au fost prezenți următorii: Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Françoise Castex (vicepreședintă), 
Marielle Gallo, Jutta Haug [în conformitate cu articolul 187 alienatul (2) din Regulamentul de procedură], 
Klaus-Heiner Lehne (președinte), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković [în conformitate cu 
articolul 193 alienatul (3) din Regulamentul de procedură], Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner Lehne
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Anexă – Dispoziții care vizează actele delegate

Articol Textul relevant Obiective, cuprins și sfera de 
aplicare

Recomandare

Considerentul 24 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului conferă 
Comisiei competențe în vederea adoptării normelor de 
punere în aplicare a acestui regulament. În urma intrării 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele 
conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 207/2009 trebuie aliniate la articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Prerogativa de a delega 
competențe legislative sau de a 
conferi competențe de punere în 
aplicare aparține exclusiv 
legiuitorului. Concluzia conform 
căreia competențele conferite 
Comisiei în temeiul 
Regulamentului privind marca 
comunitară aflat în vigoare 
trebuie aliniate la articolul 290 
din TFUE este deci greșită. 
Competențele în cauză ar putea, 
de asemenea, să ia forma unor 
acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 291 din 
TFUE sau să fie păstrate în actul 
de bază.

Acest considerent ar 
putea fi reformulat 
pentru a ține seama și de 
faptul că legiuitorul este 
liber să nu delege 
competențe legislative 
sau să nu confere 
competențe de punere în 
aplicare.

Considerentul 25 Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor 
sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. În momentul 

Acest text corespunde unor părți 
din considerentul standard din 
Înțelegerea comună.

Ar trebui păstrat întrucât 
corespunde modelului 
corect.
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pregătirii și al elaborării actelor delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și 
adecvată a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Considerentul 26 În vederea asigurării înregistrării eficiente a actelor 
juridice privind mărcile europene ca obiecte ale 
dreptului de proprietate și garantării transparenței 
depline a registrului mărcilor europene, ar trebui să fie 
delegată Comisiei competența de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, acte delegate în 
care să se precizeze anumite obligații ale solicitantului 
în legătură cu mărci specifice, detaliile privind 
procedurile de înscriere a transferului mărcilor 
europene, crearea și transferul unui drept real, 
executarea silită, implicarea în proceduri de insolvență, 
acordarea sau transferul unei licențe în registru, precum 
și anularea sau modificarea înscrierilor relevante din 
registru.

Acest considerent corespunde 
articolului 24a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 24a.

Considerentul 29 În vederea instituirii unui sistem eficace și eficient de 
depunere a cererilor de înregistrare a mărcii europene, 
inclusiv în ceea ce privește revendicările referitoare la 
prioritate și senioritate, ar trebui să fie delegată 
Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în care să se 
precizeze mijloacele și modalitățile de depunere a unei 

Acest considerent corespunde 
articolului 35a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 35a.
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cereri de înregistrare a mărcii europene, detaliile 
privind condițiile de formă ale unei cereri de 
înregistrare a mărcii europene, conținutul cererii 
respective, tipul de taxă de depunere, precum și 
detaliile privind procedurile de verificare a 
reciprocității, de revendicare a priorității unei cereri 
anterioare, a unei priorități de expunere și a seniorității 
unei mărci naționale.

Considerentul 31 Pentru ca agenția să poată asigura verificarea și 
înregistrarea eficace, eficientă și rapidă a cererilor de 
înregistrare a mărcilor europene pe baza unor proceduri 
transparente, minuțioase, corecte și echitabile, ar trebui 
să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, acte delegate în 
care să se precizeze detaliile privind procedurile de 
verificare a respectării cerințelor privind data de 
depunere și a condițiilor de formă pe care trebuie să le 
îndeplinească o cerere, procedurile de verificare a 
achitării taxei aferente clasei și de examinare a 
motivelor absolute de refuz, detaliile privind publicarea 
cererii, procedurile de corectare a greșelilor și erorilor 
survenite la publicarea cererilor, detaliile privind 
procedurile referitoare la observațiile prezentate de 
terți, detaliile privind procedura de opoziție, detaliile 
privind procedurile de depunere și de examinare a unei 
opoziții și procedurile de modificare și de divizare a 

Acest considerent corespunde 
articolului 45a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 45a.
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cererii, detaliile specifice care trebuie consemnate în
registru la înregistrarea unei mărci europene, 
modalitățile de publicare a înregistrării, precum și 
conținutul și modalitățile de eliberare a unui certificat 
de înregistrare.

Considerentul 32 Pentru a permite reînnoirea mărcilor europene în mod 
eficace și eficient, precum și aplicarea în practică, în 
condiții de siguranță, a dispozițiilor privind modificarea 
și divizarea unei mărci europene, fără a se compromite 
securitatea juridică, ar trebui să îi fie delegată Comisiei 
competența de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în care să se 
precizeze modalitățile de reînnoire a unei mărci 
europene și procedurile care reglementează modificarea 
și divizarea unei mărci europene.

Acest considerent corespunde 
articolului 49a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 49a.

Considerentul 33 Pentru a se permite titularului unei mărci europene să 
renunțe fără a întâmpina dificultăți la o marcă 
europeană, respectând, în același timp, drepturile 
terților înscrise în registru în legătură cu marca 
respectivă și pentru a se asigura că titularul unei mărci 
europene poate fi decăzut din drepturi sau marca poate 
fi declarată nulă în mod eficace și eficient, prin 
intermediul unor proceduri transparente, minuțioase, 
corecte și echitabile, precum și pentru a se lua în 
considerare principiile enunțate în prezentul 

Acest considerent corespunde 
articolului 57a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 57a.
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regulament, ar trebui să îi fie delegată Comisiei 
competența de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în care să se 
precizeze procedura care reglementează renunțarea la o 
marcă europeană, precum și procedurile de decădere și 
de nulitate.

Considerentul 34 Pentru a se permite examinarea eficace, eficientă și 
completă a deciziilor agenției de către camerele de 
recurs, prin intermediul unei proceduri transparente, 
minuțioase, corecte și echitabile, care să ia în 
considerare principiile stabilite în Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009, ar trebui să îi fie delegată Comisiei 
competența de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în care să se 
precizeze detaliile privind conținutul căii de atac, 
procedura de depunere și de examinare a unei căi de 
atac, conținutul și forma deciziilor camerei de recurs și 
rambursarea taxelor pentru calea de atac.

Acest considerent corespunde 
articolului 65a.

Nu este clar ce înseamnă 
„detaliile privind conținutul căii 
de atac”.

A se vedea și 
comentariile la articolul 
65a.

Considerentul 36 Pentru a se permite utilizarea eficace și eficientă a 
mărcilor europene colective și a mărcilor europene de 
certificare, ar trebui să fie delegată Comisiei 
competența de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în care să se 
precizeze termenele de prezentare a regulamentelor 
privind utilizarea mărcilor respective și conținutul 

Acest considerent corespunde 
articolelor 74a și 74k.

A se vedea comentariile 
la articolele 74a și 74k.
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acestora.

Considerentul 38 În vederea asigurării unei funcționări bune, eficace și 
eficiente a sistemului mărcilor europene, ar trebui să îi 
fie delegată Comisiei competența de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, acte delegate în 
care să se precizeze cerințele privind forma deciziilor, 
detaliile privind procedura orală și modalitățile de 
probațiune, modalitățile de notificare, procedura de 
constatare a pierderii unor drepturi, mijloacele de 
comunicare și formularele care trebuie utilizate de către 
părțile la procedură, normele privind calcularea și 
durata termenelor, procedurile de revocare a unei 
hotărâri sau de anulare a unei înscrieri în registru și de 
corectare a erorilor evidente din cadrul hotărârilor și a 
erorilor imputabile agenției, modalitățile de întrerupere 
a procedurii și procedurile privind repartizarea și 
stabilirea cheltuielilor, detaliile specifice care trebuie 
introduse în registru, detaliile privind consultarea 
publică și păstrarea dosarelor, modalitățile de publicare 
în Buletinul mărcilor europene și în Jurnalul Oficial al 
agenției, modalitățile de cooperare administrativă între 
agenție și autoritățile din statele membre, precum și 
detaliile privind reprezentarea în fața agenției.

Acest considerent corespunde 
articolului 93a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 93a.

Considerentul 44 Pentru a se permite transformarea, în mod eficace și 
eficient, a unei cereri sau a unei înregistrări de marcă 

Acest considerent corespunde 
articolului 114a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 114a.
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europeană în cerere de înregistrare a unei mărci 
naționale, asigurându-se, în același timp, o examinare 
riguroasă a cerințelor relevante, ar trebui să îi fie 
delegată Comisiei competența de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, acte delegate în 
care să se precizeze condițiile de formă pe care trebuie 
să le respecte o cerere de transformare, precum și 
detaliile privind examinarea și publicarea acesteia.

Considerentul 45 Pentru a se asigura o metodă eficace și eficientă de 
soluționare a litigiilor și pentru a se garanta respectarea 
regimului lingvistic prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009, precum și adoptarea rapidă a deciziilor în 
cauze simple și organizarea eficace și eficientă a 
camerelor de recurs, pentru a se garanta un nivel 
adecvat și realist al taxelor care urmează a fi percepute 
de agenție, respectându-se, în același timp, principiile 
bugetare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 207/2009, 
ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a 
adopta, în conformitate cu articolul 290 din tratat, acte 
delegate în care să se precizeze detaliile privind limbile 
care trebuie utilizate în relațiile cu agenția, cazurile în 
care deciziile de opoziție și de anulare ar trebui să fie 
luate de către un singur membru, detaliile privind 
organizarea camerelor de recurs, valoarea taxelor care 
trebuie achitate agenției și detaliile privind achitarea 
acestora.

Acest considerent corespunde 
articolului 144a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 144a.
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Considerentul 46 Pentru a se asigura înregistrarea eficace și eficientă a 
mărcilor internaționale în deplină conformitate cu 
normele din Protocolul referitor la Aranjamentul de la 
Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, 
ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a 
adopta, în conformitate cu articolul 290 din tratat, acte 
delegate în care să se precizeze detaliile privind 
procedurile referitoare la înregistrarea internațională a 
mărcilor.

Acest considerent corespunde 
articolului 161a.

A se vedea comentariile 
de la articolul 161a.

Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

(a) obligația solicitantului de a furniza o traducere sau o 
transcriere, astfel cum se menționează la articolul 7 
alineatul (2) litera (b) în limba de redactare a cererii;

Obligația la care se face trimitere 
este introdusă de actul de 
modificare. „A preciza obligația” 
este o formulare destul de vagă și 
face posibilă modificarea 
obligației prevăzute la articolul 7 
alineatul (2) litera (b), care este 
deja clară. 

Eliminare, delegarea nu 
este oportună. Actul de 
bază conține suficiente 
detalii.

Articolul 24 a 

(b) procedura de înscriere în registru a unui transfer, 
astfel cum este menționată la articolul 17 alineatul (5);

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale dintr-
un articol neschimbat din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
26.

Acte delegate 
acceptabile.
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(c) procedura de înscriere în registru a creării sau a 
transferului unui drept real, astfel cum este menționată 
la articolul 19 alineatul (2);

Este vorba de completarea unor 
elemente neesențiale ale unui 
articol din actul modificat care 
va fi modificat doar prin 
adăugarea transferurilor, iar 
obiectivul, conținutul și 
domeniul de aplicare sunt 
indicate suficient, având în 
vedere și considerentul 26.

Acte delegate 
acceptabile.

(d) procedura de înscriere în registru a executării silite, 
astfel cum este menționată la articolul 20 alineatul (3);

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale dintr-
un articol neschimbat din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
26.

Acte delegate 
acceptabile.

(e) procedura de înscriere în registru a includerii într-o 
procedură de insolvență, astfel cum este menționată la 
articolul 21 alineatul (3);

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale dintr-
un articol neschimbat din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 

Acte delegate 
acceptabile.
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aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
26.

(f) procedura de înscriere în registru a acordării sau 
transferului unei licențe, astfel cum este menționată la 
articolul 22 alineatul (5);

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale dintr-
un articol neschimbat din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
26.

Acte delegate 
acceptabile.

(g) procedura de anulare sau de modificare a înscrierii 
în registru a unui drept real, a executării silite sau a 
unei licențe, astfel cum se menționează la articolul 19 
alineatul (3), articolul 20 alineatul (4) și, respectiv, 
articolul 22 alineatul (6).”;

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale ale 
unui articol din actul modificat 
care va fi modificat ulterior 
pentru a ține seama de cererile 
uneia dintre părți, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
26.

Acte delegate 
acceptabile.

Articolul 35 a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte Este vorba de completarea unor Acte delegate 
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delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

(a) mijloacele și modalitățile de a depune la agenție o 
cerere de înregistrare a unei mărci europene în 
conformitate cu articolul 25;

elemente neesențiale ale unui 
articol din actul modificat care 
va fi modificat doar pentru a 
restricționa depunerea de cereri 
la OHIM, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
29.

acceptabile.

(b) detaliile privind conținutul cererii de înregistrare a 
mărcii europene menționate la articolul 26 alineatul (1), 
tipurile de taxe care trebuie plătite pentru cerere 
prevăzute la articolul 26 alineatul (2), inclusiv numărul 
claselor de produse și servicii care fac obiectul acestor 
taxe, precum și condițiile de formă ale cererii 
menționate la articolul 26 alineatul (3);

Detaliile privind cererea sunt 
elemente neesențiale, iar 
obiectivul, conținutul și 
domeniul de aplicare sunt 
indicate suficient, având în 
vedere și considerentul 29.

Sistemul de taxe însă constituie 
un element esențial și ar trebui 
menținut în actul de bază. 

Condițiile de formă ale cererii se 
referă la noul articol 26 alineatul 
(3), care se referă însă, la rândul 
său, la condițiile de formă 
stabilite în conformitate cu 

Actele delegate sunt 
acceptabile pentru 
specificarea detaliilor 
referitoare la cerere.

Dispozițiile privind 
sistemul de taxe ar 
trebui să rămână în actul 
de bază.

Condițiile de formă ale 
cererii ar trebui 
precizate mai în detaliu 
în actul de bază, pentru 
a combate absența 
circulară actuală a unei 
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articolul 35a litera (b). Prin 
urmare, nu există nicio obligație 
în actul de bază care să poată fi 
completată sau modificată, iar 
Comisia își arogă, de fapt, o 
marjă nelimitată de apreciere 
pentru definirea condițiilor de 
formă în cauză.

obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 

(c) procedurile pentru verificarea reciprocității în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (5);

Este vorba de completarea unor 
elemente neesențiale ale unui 
articol din actul modificat care 
va fi modificat doar pentru a-i 
permite Comisiei să verifice 
existența unor condiții 
echivalente, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
29.

Acte delegate 
acceptabile.

(d) procedura și normele cu privire la informarea și 
documentația pentru revendicarea priorității unei cereri 
anterioare în conformitate cu articolul 30;

Normele se referă la noul articol 
30, care se referă, la rândul lui, la 
normele adoptate în conformitate 
cu articolul 35a litera (d). Prin 

Normele respective ar 
trebui precizate mai în 
detaliu în actul de bază, 
pentru a combate 
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urmare, nu există nicio obligație 
în actul de bază care să poată fi 
completată sau modificată, iar 
Comisia își arogă, de fapt, o 
marjă nelimitată de apreciere în 
ceea ce privește definirea 
normelor respective.

Conform articolului 30 alineatul 
(2), directorul executiv poate, în 
plus, să stabilească cerințe mai 
puțin stricte decât cele stabilite în 
conformitate cu articolul 35a 
litera (d) în ceea ce privește 
informațiile și documentele 
suplimentare care trebuie 
prezentate de solicitant. 

absența circulară actuală 
a unei obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 

Nu ar trebui să existe 
contradicții între 
cerințele prevăzute în 
actele delegate și 
competențele 
directorului executiv.

(e) procedura și normele privind dovezile necesare 
pentru a se prevala de prioritatea de expunere în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1);

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale dintr-
un articol din actul modificat 
care va suferi modificări 
marginale, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 

Acte delegate 
acceptabile.
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29.

(f) procedura pentru revendicarea seniorității unei 
mărci naționale în conformitate cu articolul 34 alineatul 
(1) și articolul 35 alineatul (1).”;

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale dintr-
un articol neschimbat din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
29.

Acte delegate 
acceptabile.

Articolul 39 (1) În cazul în care condițiile pe care trebuie să le 
satisfacă cererea de înregistrare a mărcii europene sunt 
îndeplinite, cererea se publică în sensul articolului 42, 
în măsura în care nu a fost respinsă în conformitate cu 
articolul 37. Publicarea cererii nu aduce atingere 
informațiilor care au fost deja puse la dispoziția 
publicului în alt mod în conformitate cu prezentul 
regulament sau cu acte delegate adoptate în 
conformitate cu prezentul regulament.

Este vorba despre completarea 
unor elemente neesențiale dintr-
un articol neschimbat din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
29.

Acte delegate 
acceptabile.

Articolul 45a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

Condițiile de formă ale cererii se 
referă la noul articol 26 alineatul 
(3), care se referă însă, la rândul 
său, la condițiile de formă 

Normele respective ar 
trebui precizate mai în 
detaliu în actul de bază, 
pentru a combate 
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(a) procedura de examinare a conformității cu cerințele 
care trebuie îndeplinite pentru acordarea unei date de 
depunere menționată la articolul 36 alineatul (1) litera 
(a) și cu condițiile de formă menționate la articolul 26 
alineatul (3), precum și procedura de verificare a plății 
taxelor pe categorie menționate la articolul 36 alineatul 
(1) litera (c);

stabilite în conformitate cu 
articolul 35a litera (b). Prin 
urmare, nu există nicio obligație 
în actul de bază, iar Comisia își 
arogă, de fapt, o marjă nelimitată 
de apreciere pentru definirea 
condițiilor de formă respective.

Precizarea procedurilor legate de 
conformitatea cu cerințele care 
trebuie îndeplinite pentru 
acordarea unei date de depunere 
și de verificarea plății se referă la 
elementele neesențiale ale unui 
articol neatins din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
31.

absența circulară actuală 
a unei obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. În 
schimb, aceste aspecte 
ar putea face obiectul 
unui act de punere în 
aplicare.

Acte delegate 
acceptabile pentru 
procedurile legate de 
conformitatea cu 
cerințele pentru 
acordarea unei date de 
depunere și de 
verificarea plății.

(b) procedura de examinare a motivelor absolute de 
respingere, astfel cum este menționată la articolul 37;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale ale unui 
articol din actul modificat care 
vor fi modificate numai prin 
eliminarea normei privind 

Acte delegate 
acceptabile.
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invocarea drepturilor exclusive 
asupra elementelor lipsite de 
caracter distinctiv, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
31.

(c) detaliile pe care trebuie să le conțină publicarea 
cererii menționată la articolul 39 alineatul (1);

Detaliile publicării se referă la 
noul articol 39 alineatul (1), care 
se referă însă, la rândul său, la 
informațiile puse la dispoziție în 
conformitate cu actele delegate. 
Prin urmare, nu există nicio 
obligație în actul de bază care să 
poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 
detaliilor respective.

Detaliile și informațiile 
respective ar trebui 
precizate mai în detaliu 
în actul de bază, pentru 
a combate absența 
circulară actuală a unei 
obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE.

(d) procedura de corectare a erorilor survenite la 
publicarea cererilor de înregistrare a mărcilor europene 
menționate la articolul 39 alineatul (3);

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale ale noului 
articol 39 alineatul (3) din actul 
modificat, care are ca scop să 

Acte delegate 
acceptabile.
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oblige OAPI să corecteze erorile, 
iar obiectivul, conținutul și 
domeniul de aplicare sunt 
indicate suficient, având în 
vedere și considerentul 31.

(e) procedura pentru prezentarea de observații de către 
terți menționate la articolul 40;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale ale noului 
articol 40 din actul modificat, 
care aduce lămuriri cu privire la 
condițiile legate de intervențiile 
părților terțe, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
31.

Acte delegate 
acceptabile.

(f) detaliile privind procedura de depunere și examinare 
a opoziției prevăzută la articolele 41 și 42;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale ale noilor 
articole din actul modificat care 
vor fi modificate pentru a aduce 
lămuriri cu privire la condițiile 
legate de opoziție, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 

Acte delegate 
acceptabile.
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având în vedere și considerentul 
31.

(g) procedurile care reglementează modificarea cererii 
de înregistrare în temeiul articolului 43 alineatul (2) și 
divizarea cererii în temeiul articolului 44;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
31.

Acte delegate 
acceptabile.

(h) detaliile care trebuie consemnate în registru la 
înregistrarea unei mărci europene și modalitățile de 
publicare a înregistrării menționate la articolul 45 
alineatul (1), conținutul și modalitățile de emitere a 
certificatului de înregistrare prevăzut la articolul 45 
alineatul (2).”;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
31.

Acte delegate 
acceptabile.

Articolul 49a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

(a) modalitățile procedurale de reînnoire a mărcii 
europene în temeiul articolului 47, inclusiv tipul de taxe 

Nu este clar de ce în această 
dispoziție se folosește formularea 
„modalități procedurale de” în 
loc de „procedura de”, formulare 
folosită în cele două sugestii de 
delegări care urmează la literele 

Acte delegate 
acceptabile dacă 
formularea „modalități 
procedurale de” devine 
„procedura de”.
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care trebuie achitate; (b) și (c) și în alte părți. Cuvântul 
„modalități” are conotații legate 
de existența unor opțiuni în ceea 
ce privește politicile pe care 
cuvântul „procedură” nu le are.

Prin utilizarea formulării 
„procedura de”, această 
dispoziție s-ar referi la 
completarea unor elemente 
neesențiale din regulament, iar 
obiectivul, conținutul și 
domeniul de aplicare sunt 
indicate suficient, având în 
vedere și considerentul 31.

(b) procedura care reglementează modificarea 
înregistrării unei mărci europene prevăzute la articolul 
48 alineatul (2);

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale dintr-un 
articol neatins din actul 
modificat, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
32.

Acte delegate 
acceptabile.
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(c) procedura care reglementează divizarea unei mărci 
europene prevăzută la articolul 49.”;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
32.

Acte delegate 
acceptabile.

Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

(a) procedura care reglementează renunțarea la o marcă 
europeană prevăzută la articolul 50, inclusiv termenul 
menționat la alineatul (3) din articolul respectiv;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
33.

Acte delegate 
acceptabile.

Articolul 57a

(b) procedurile care reglementează decăderea și 
nulitatea unei mărci europene prevăzute la articolele 56 
și 57.”;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
33.

Acte delegate 
acceptabile.

Articolul 65a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte Nu este clar ce înseamnă Acte delegate 
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delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

(a) conținutul cererii de introducere a căii de atac 
menționate la articolul 60 și procedura de depunere și 
examinare a unei căi de atac;

„conținut” în acest caz și în ce fel 
trebuie precizat de actele 
delegate.

Fără cuvântul „conținut”, această 
dispoziție s-ar referi la elemente 
neesențiale din regulament, iar 
obiectivul, conținutul și 
domeniul de aplicare ar fi 
indicate suficient, având în 
vedere și considerentul 34.

acceptabile dacă se 
elimină sau se clarifică 
cuvântul „conținut”.

(b) conținutul și forma deciziilor camerei de recurs 
prevăzute la articolul 64;

Nu este clar ce înseamnă 
„conținut” în acest caz și în ce fel 
trebuie precizat de actele 
delegate.

Fără cuvântul „conținut”, această 
dispoziție ar avea legătură cu 
completarea unor elemente 
neesențiale din regulament, iar 
obiectivul, conținutul și 
domeniul de aplicare ar fi 
indicate suficient, având în 
vedere și considerentul 34.

Acte delegate 
acceptabile dacă se 
elimină sau se clarifică 
cuvântul „conținut”.
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S-a putut observa că la articolul 
93a de mai jos se folosește 
formularea „cerințe privind 
forma deciziilor”, fără a se 
menționa cuvântul „conținut”.

(c) rambursarea taxelor pentru calea de atac menționate 
la articolul 60.”;

La articolul 60 nu există 
dispoziții care să prevadă 
rambursarea taxelor.

Pentru ca prin această 
literă să se poată delega 
competențe, trebuie să 
existe norme referitoare 
la rambursarea taxelor 
în actul de bază.

Articolul 74a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 163, 
pentru a preciza termenul, prevăzut la articolul 67 
alineatul (1), în care regulamentul de utilizare a mărcii 
colective europene trebuie prezentat agenției și 
conținutul regulamentului respectiv, astfel cum este 
prevăzut la articolul 67 alineatul (2).

La articolul 67 alineatul (1) nu se 
menționează niciun termen. 
Articolul respectiv, astfel cum a 
fost modificat, se referă în 
schimb la termenul prevăzut în 
conformitate cu articolul 74a. 
Prin urmare, nu există nicio 
obligație în actul de bază care să 
poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 

Termenul respectiv ar 
trebui precizat mai în 
detaliu în actul de bază, 
pentru a combate 
absența circulară actuală 
a unei obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 
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termenului respectiv.

În plus, nu este clar ce înseamnă 
„conținutul regulamentului 
respectiv” în acest caz și în ce fel 
trebuie precizat de actele 
delegate. Folosind formularea 
„conținutul regulamentului 
respectiv”, această dispoziție ar 
avea un domeniu de aplicare prea 
larg și ar putea să aducă atingere 
anumitor elemente esențiale.

„Conținutul 
regulamentului 
respectiv” ar trebui 
precizat mai în detaliu în 
actul de bază.

Articolul 74k Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 163, 
pentru a preciza termenul, prevăzut la articolul 74c 
alineatul (1), în care regulamentul de utilizare a mărcii 
de certificare europene trebuie prezentat agenției și 
conținutul regulamentului respectiv, astfel cum este 
prevăzut la articolul 74c alineatul (2).

La articolul 74c alineatul (1) nu 
se menționează niciun termen. 
Articolul respectiv, astfel cum a 
fost modificat, se referă în 
schimb la termenul prevăzut în 
conformitate cu articolul 74k. 
Prin urmare, nu există nicio 
obligație în actul de bază care să 
poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 
termenului respectiv.

Termenul respectiv ar 
trebui precizat mai în 
detaliu în actul de bază, 
pentru a combate 
absența circulară actuală 
a unei obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. În 
schimb, aceste aspecte 
ar putea face obiectul 
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Astfel nu este clar ce înseamnă 
„conținutul regulamentului 
respectiv” în acest caz și în ce fel 
trebuie precizat de actele 
delegate. Prin utilizarea 
formulării „conținutul 
regulamentului respectiv”, 
această dispoziție ar avea un 
domeniu de aplicare prea larg și 
ar putea să aducă atingere 
anumitor elemente esențiale.

unui act de punere în 
aplicare.

„Conținutul 
regulamentului 
respectiv” ar trebui 
precizat mai în detaliu în 
actul de bază.

Articolul 79 (1) Agenția notifică din oficiu toate hotărârile și 
invitațiile de a se înfățișa înaintea sa, precum și 
comunicările care determină curgerea unui termen sau a 
căror notificare este prevăzută de alte dispoziții ale 
prezentului regulament sau ale actelor delegate 
adoptate în temeiul prezentului regulament sau este 
dispusă de către directorul executiv al agenției.

Această dispoziție nu prevede 
adoptarea unor acte delegate, ci 
obligația OAPI de a notifica 
hotărârile și invitațiile de a se 
înfățișa înaintea sa în cazul în 
care actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament 
prevăd acest lucru.

Atâta vreme cât 
dispozițiile privind 
actele delegate 
respective permit 
introducerea unei 
obligații de notificare, 
această dispoziție ar 
trebui să fie acceptabilă.

Articolul 79a În cazul în care agenția constată că pierderea unui drept 
decurge din prezentul regulament sau din actele 
delegate adoptate în conformitate cu prezentul 
regulament, în absența luării unei decizii, ea comunică 

Această dispoziție nu prevede 
adoptarea unor acte delegate, ci 
obligația OAPI de a comunica 
orice pierdere de drepturi și de a 

Atâta vreme cât 
dispozițiile privind 
actele delegate 
respective permit 
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acest lucru persoanei în cauză, în conformitate cu 
articolul 79. Aceasta din urmă poate solicita o decizie 
în acest sens. Agenția adoptă o astfel de decizie în cazul 
în care nu este de acord cu persoana care face 
solicitarea; în caz contrar, agenția își rectifică 
constatările și comunică acest lucru solicitantului.

lua decizii cu privire la 
constatările făcute în cazul în 
care un act delegat adoptat în 
conformitate cu prezentul 
regulament duce la pierderea 
unui drept.

pierderea unui drept, 
această dispoziție ar 
trebui să fie acceptabilă.

Articolul 83 În absența unor dispoziții de procedură în prezentul 
regulament sau în actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului regulament, agenția ia în considerare 
principiile general admise în domeniu în statele 
membre.

Această dispoziție nu prevede 
adoptarea unor acte delegate, ci 
posibilitatea ca OAPI să elimine 
orice lacună creată de actele 
delegate, prin luarea în 
considerare a principiilor admise.

Prin această dispoziție 
se dorește să se 
abordeze lacunele de 
natură juridică și nu 
privește direct actele 
delegate. 

Articolul 89 (1) Agenția publică periodic:

(a) un Buletin al Mărcilor Europene care conține 
mențiunile în registru, precum și toate celelalte 
mențiuni a căror publicare este prevăzută de prezentul 
regulament sau de actele delegate adoptate în 
conformitate cu prezentul regulament;

Această dispoziție nu prevede 
adoptarea unor acte delegate, ci 
solicită doar publicarea 
mențiunilor prevăzute de actele 
delegate adoptate în conformitate 
cu prezentul regulament.

Această dispoziție 
prevede o obligație de 
publicare și nu privește 
direct actele delegate.

Articolul 93a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 

Acte delegate 
acceptabile.
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(a) cerințele privind forma deciziilor menționate la 
articolul 75;

aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
38.

(b) modalitățile de desfășurare a procedurii orale și de 
probațiune prevăzute la articolele 77 și 78;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
38.

Acte delegate 
acceptabile.

(c) modalitățile de notificare menționate la articolul 79; Dispozițiile de la articolul 79 
includ deja norme privind 
notificarea prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de 
primire și notificarea prin 
mijloace electronice. Tot aici se 
prevede ca directorul executiv să 
stabilească modul în care se 
transmite o notificare publică. 
Prin urmare, nu este clar ce alte 
modalități mai trebuie adoptate 
prin acte delegate.

Nu pare să fie nevoie de 
acte delegate, deoarece 
în actul de bază și la 
litera (e) sunt deja 
prevăzute modalitățile.
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Ar putea, de asemenea, să se 
pună întrebarea dacă această 
dispoziție nu este cumva 
redundantă, având în vedere 
litera (e) de mai jos.

(d) procedura de constatare a pierderii unui drept 
menționată la articolul 79a;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
38.

Acte delegate 
acceptabile.

(e) normele privind mijloacele de comunicare, inclusiv 
mijloacele electronice de comunicare, menționate la 
articolul 79b, care urmează să fie utilizate de către 
părțile la procedura în fața agenției și formularele care 
urmează să fie puse la dispoziție de către agenție;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
38.

Acte delegate 
acceptabile.

(f) normele care reglementează calcularea și durata 
termenelor menționate la articolul 79c alineatul (1);

La articolul 74c alineatul (1) nu 
se menționează nicio normă și 
niciun termen. Articolul 

Normele și termenele 
respective ar trebui 
precizate mai în detaliu 
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respectiv, astfel cum a fost 
modificat, se referă în schimb la 
normele și termenele adoptate în 
conformitate cu articolul 93a 
litera (f). Prin urmare, nu există 
nicio obligație în actul de bază 
care să poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 
normelor și a termenelor.

în actul de bază, pentru 
a combate absența 
circulară actuală a unei 
obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 

(g) procedura de corectare a erorilor lingvistice sau a 
greșelilor de transcriere și a omisiunilor manifeste din 
deciziile agenției, precum și a erorilor tehnice 
imputabile agenției produse la înregistrarea mărcii sau 
la publicarea înregistrării acesteia, astfel cum sunt 
menționate la articolul 79d;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
38.

Acte delegate 
acceptabile.

(h) procedura de revocare a unei decizii sau de 
eliminare a unei înscrieri în registru, astfel cum este 
menționată la articolul 80 alineatul (1);

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 

Acte delegate 
acceptabile.



PE521.700v01-00 36/50 AL\1006698RO.doc

RO

având în vedere și considerentul 
38.

(i) modalitățile de întrerupere și de reluare a 
procedurilor în fața agenției, astfel cum sunt menționate 
la articolul 82a;

La articolul 82a nu se 
menționează nicio modalitate. 
Articolul respectiv, astfel cum a 
fost modificat, se referă mai 
degrabă la modalitățile adoptate 
în conformitate cu articolul 93a 
litera (i). Prin urmare, nu există 
nicio obligație în actul de bază 
care să poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 
modalităților.

Modalitățile respective 
ar trebui precizate mai 
în detaliu în actul de 
bază, pentru a combate 
absența circulară actuală 
a unei obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 

(j) procedurile de repartizare și stabilire a cheltuielilor, 
astfel cum sunt menționate la articolul 85 alineatul (1);

La articolul 85 alineatul (1) nu se 
menționează nicio condiție. 
Articolul respectiv, astfel cum a 
fost modificat, se referă mai 
degrabă la condițiile adoptate în 
conformitate cu articolul 93a 
litera (j). Prin urmare, nu există 
nicio obligație în actul de bază 

Condițiile respective ar 
trebui precizate mai în 
detaliu în actul de bază, 
pentru a combate 
absența circulară actuală 
a unei obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
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care să poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 
modalităților.

completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 

(k) mențiunile prevăzute la articolul 87 alineatul (1); La articolul 87 alineatul (1) se 
prevede deja obligația ca OAPI 
să țină un registru în care să 
apară mențiunile prevăzute de 
regulament. Prin urmare, 
Comisia completează sau 
modifică, de fapt, acte delegate, 
ceea ce nu este posibil conform 
articolului 290 din TFUE.

Mențiunile care nu sunt 
deja prevăzute de alte 
dispoziții ar trebui să fie 
precizate mai în detaliu 
în actul de bază, iar 
formularea „sau de un 
act delegat adoptat în 
temeiul prezentului 
regulament” de la 
articolul 87 alineatul (1) 
ar trebui eliminată 
pentru a rectifica situația 
actuală în care actele 
delegate chiar ar putea 
să fie completate sau 
modificate.

(l) procedura de consultare publică a dosarelor 
prevăzută la articolul 88, inclusiv a elementelor din 

Articolul 88, astfel cum a fost 
modificat, prevede deja faptul că 

Nu este nevoie de nicio 
delegare, această 



PE521.700v01-00 38/50 AL\1006698RO.doc

RO

dosar care nu sunt deschise consultării de către public, 
precum și modalitățile de păstrare a dosarelor agenției 
prevăzute la articolul 88 alineatul (5);

directorul executiv stabilește 
modalitățile de consultare și 
forma în care sunt păstrate 
dosarele.

dispoziție ar trebui 
eliminată.

(m) modalitățile de publicare a mențiunilor și 
înscrierilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1) litera 
(a) în Buletinul Mărcilor Europene, inclusiv tipul de 
informații, și limbile în care se publică aceste mențiuni 
și înscrieri;

A se vedea litera (k) de mai sus. Mențiunile care nu sunt 
deja prevăzute de alte 
dispoziții ar trebui să fie 
precizate mai în detaliu 
în actul de bază, iar 
formularea „sau de 
actele delegate adoptate 
în conformitate cu 
prezentul regulament” 
de la articolul 89 
alineatul (1) litera (a) ar 
trebui eliminată pentru a 
rectifica situația actuală 
în care actele delegate 
chiar ar putea să fie 
completate sau 
modificate. 

(n) frecvența, forma și limbile în care se realizează 
publicările în Jurnalul Oficial al agenției menționat la 

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 

Acte delegate 
acceptabile.
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articolul 89 alineatul (1) litera (b); regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
38.

(o) modalitățile de schimb de informații și comunicări 
între agenție și autoritățile statelor membre și de 
consultare publică a dosarelor de către sau prin 
intermediul instanțelor sau al autorităților statelor 
membre în temeiul articolului 90;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
38.

Acte delegate 
acceptabile.

(p) derogările de la obligația de a fi reprezentat în fața 
agenției în temeiul articolului 92 alineatul (2), 
condițiile în care se desemnează un reprezentant comun 
în temeiul articolului 92 alineatul (4), condițiile în care 
angajații menționați la articolul 92 alineatul (3) și 
mandatarii autorizați menționați la articolul 93 alineatul 
(1) trebuie să depună la agenție o împuternicire 
semnată pentru a putea asigura reprezentarea în fața 
agenției, conținutul respectivei împuterniciri, precum și 
condițiile în care o persoană poate fi radiată de pe lista 
mandatarilor autorizați menționate la articolul 93 

Condițiile în care angajații 
menționați la articolul 92 
alineatul (3) și mandatarii 
autorizați menționați la articolul 
93 alineatul (1) trebuie să depună 
la agenție o împuternicire 
semnată se referă la completarea 
unor elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 

Acte delegate 
acceptabile cu privire la 
articolul 92 alineatul (3).

Cazurile și condițiile 
menționate la articolul 
92 alineatele (2), (4) și 
(5) ar trebui să fie 
precizate mai în detaliu 
în actul de bază, iar 
formularea „sau de un 
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alineatul (5).”; având în vedere și considerentul 
38.

În ceea ce privește articolul 92 
alineatele (2), (4) și (5), astfel 
cum au fost modificate, acestea 
se referă la cazurile prevăzute la 
articolul 93a litera (p) și la 
condițiile stabilite în 
conformitate cu articolul 93a 
litera (p). Prin urmare, nu există 
nicio obligație în actul de bază 
care să poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 
modalităților.

act delegat adoptat în 
temeiul prezentului 
regulament” de la 
articolul 87 alineatul (1) 
ar trebui eliminată 
pentru a rectifica situația 
actuală în care actele 
delegate chiar ar putea 
să fie completate sau 
modificate. 

Articolul 114 La articolul 114 alineatul (2), cuvintele „regulamentul 
de punere în aplicare” se înlocuiesc cu „actele delegate 
adoptate în conformitate cu prezentul regulament”;

Acest articol se referă la 
condițiile de formă din dreptul 
național referitoare la 
transmiterea cererilor sau a 
mărcilor care diferă de cele 
prevăzute în regulament sau de 
actele delegate sau care se 
adaugă acestora.
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Articolul 114a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu dispozițiile articolului 163 
pentru a preciza condițiile formale pe care trebuie să le 
respecte o cerere de transformare a unei cereri de 
înregistrare a unei mărci europene, detaliile legate de 
examinarea și de publicarea acesteia.

Această dispoziție reprezintă o 
delegare generală, fără ca în 
actul de bază să se menționeze 
vreo normă sau obligație 
aferentă. Prin urmare, nu există 
niciun element care să poată fi 
modificat sau completat.

În cazul în care la 
articolele 112-114 din 
regulament nu se prevăd 
norme sau obligații pe 
care să se bazeze 
delegarea, acestea ar 
trebui precizate mai în 
detaliu în actul de bază. 

Articolul 128 (4) Directorul executiv are, în mod concret, următoarele 
funcții:

[...]

(n) își exercită competențele conferite de articolul 26 
alineatul (3), de articolul 29 alineatul (5), de articolul 
30 alineatul (2), de articolul 45 alineatul (3), de 
articolul 75 alineatul (2), de articolul 78 alineatul (5), 
de articolele 79, 79b și 79c, de articolul 87 alineatul (3), 
de articolele 88 și 89, de articolul 93 alineatul (4), de 
articolul 119 alineatul (8) și de articolul 144, în 
conformitate cu criteriile prevăzute în prezentul 
regulament și în actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului regulament;

A se vedea cele de mai sus cu 
privire la articolele 30, 79 și 88.

Nu pot să existe contradicții între
competențele directorului 
executiv și domeniul de aplicare 
al delegării competențelor 
legislative.

Pentru a evita 
contradicțiile, trebuie 
modificate fie 
competențele 
directorului executiv, fie 
delegările de 
competențe.
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Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 163, 
pentru a stabili:

(a) criteriile specifice de utilizare a limbilor menționate 
la articolul 119;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
45.

Acte delegate 
acceptabile.

(b) cazurile în care deciziile de opoziție și de anulare se 
iau de către un singur membru în conformitate cu 
articolul 132 alineatul (2) și cu articolul 134 alineatul 
(2);

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
45.

La articolul 132 alineatul (2) și la 
articolul 134 alineatul (2) se face 
în prezent trimitere la articolul 
144a litera (c).

Acte delegate 
acceptabile.

La articolul 132 
alineatul (2) și la 
articolul 134 alineatul 
(2) ar trebui însă să se 
facă trimitere la articolul 
144a litera (b).

Articolul 144a

(c) detaliile privind organizarea camerelor de recurs, 
inclusiv înființarea și rolul autorității camerelor de 
recurs prevăzute la articolul 135 alineatul (3) litera (a), 
componența camerei extinse și normele referitoare la 

Formularea „rolul autorității” 
pare a avea un sens puțin prea 
larg și ar putea să aducă atingere 
anumitor elemente esențiale.

Acte delegate 
acceptabile, fiind însă de 
menționat faptul că în 
actul de bază ar putea să 
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sesizarea acesteia, astfel cum sunt menționate la 
articolul 135 alineatul (4), precum și condițiile în care 
deciziile se iau de către un singur membru, în 
conformitate cu articolul 135 alineatele (2) și (5);

În rest, această dispoziție se 
referă la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
45. 

se explice la ce se referă 
formularea „rolul 
autorității”.

(d) sistemul de taxe și tarife datorate agenției în 
conformitate cu articolul 144, inclusiv valoarea taxelor, 
metodele de plată, monedele, scadența taxelor și 
tarifelor, data la care plata se consideră efectuată și 
consecințele neefectuării plății sau ale plății efectuate 
cu întârziere, ale plăților situate sub sau peste valoarea 
cuvenită, precum și criteriile conform cărora directorul 
executiv își poate exercita competențele stabilite la 
articolul 144 alineatele (3) și (4).”;

Cu excepția structurii și a 
cuantumului taxelor, elemente 
esențiale care nu ar trebui, prin 
urmare, să facă obiectul 
delegării, această dispoziție se 
referă la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
45.

Acte delegate 
acceptabile, cu excepția 
structurii și a 
cuantumului taxelor.

Articolul 145 La articolul 145, cuvintele „regulamentele sale de 
aplicare” se înlocuiesc cu „actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament”;

Această dispoziție se referă la 
aplicarea normelor în cazul 
înregistrărilor internaționale.

Această dispoziție nu 
privește direct delegarea 
de competențe.
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Articolul 161a Comisiei i se conferă competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 163, pentru a preciza:

(a) condițiile de formă ale unei cereri internaționale 
menționate la articolul 147 alineatul (5), procedura de 
examinare a cererii internaționale în temeiul articolului 
147 alineatul (6) și modalitățile de transmitere a cererii 
internaționale către Biroul Internațional în temeiul 
articolului 147 alineatul (4);

La articolul 147 alineatul (5) nu 
se menționează nicio condiție de 
formă. Articolul respectiv, astfel 
cum a fost modificat, se referă 
mai degrabă la condițiile de 
formă stabilite în conformitate cu 
articolul 161a litera (a). Prin 
urmare, nu există nicio obligație 
în actul de bază care să poată fi 
completată sau modificată, iar 
Comisia își arogă, de fapt, o 
marjă nelimitată de apreciere 
pentru definirea condițiilor de 
formă.

În rest, această dispoziție se 
referă la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

Acte delegate 
acceptabile, cu excepția 
condițiilor de formă ale 
unei cereri 
internaționale, care ar 
trebui precizate mai în 
detaliu în actul de bază, 
pentru a combate 
absența circulară actuală 
a unei obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 
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(b) modalitățile de notificare prevăzute la articolul 
148a;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

Acte delegate 
acceptabile.

(c) condițiile de formă ale unei cereri de extindere 
teritorială menționate la articolul 149 alineatul (2), 
procedura de examinare a acestor condiții și 
modalitățile de înaintare a cererii de extindere 
teritorială către Biroul internațional;

La articolul 149 nu se 
menționează nicio condiție de 
formă. Articolul respectiv, astfel 
cum a fost modificat, se referă 
mai degrabă la condițiile de 
formă stabilite în conformitate cu 
articolul 161a litera (c). Prin 
urmare, nu există nicio obligație 
în actul de bază care să poată fi 
completată sau modificată, iar 
Comisia își arogă, de fapt, o 
marjă nelimitată de apreciere 
pentru definirea condițiilor de 
formă.

La articolul 149 nu există niciun 
alineat (2), ci un singur paragraf. 
Modificarea privind condițiile de 

Condițiile de formă ale 
unei cereri ar trebui 
precizate mai în detaliu 
în actul de bază, pentru 
a combate absența 
circulară actuală a unei 
obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 

Ar trebui să se facă 
trimitere la articolul 
149.
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formă este adăugată ca o ultimă 
propoziție.

(d) procedura de depunere a unei cereri de revendicare 
a seniorității în temeiul articolului 153;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

Acte delegate 
acceptabile.

(e) procedurile de examinare a motivelor absolute de 
respingere menționate la articolul 154 și de depunere și 
examinare a unei opoziții în temeiul articolului 156, 
inclusiv comunicările necesare care trebuie transmise 
Biroului internațional;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

Acte delegate 
acceptabile.

(f) procedurile legate de înregistrările internaționale 
menționate la articolul 154a;

La articolul 154a nu se 
menționează nicio procedură. 
Articolul respectiv, astfel cum a 
fost modificat, se referă mai 
degrabă la procedurile prevăzute 
în conformitate cu articolul 161a 
litera (f). Prin urmare, nu există 

Procedurile ar trebui 
precizate mai în detaliu 
în actul de bază, pentru 
a combate absența 
circulară actuală a unei 
obligații, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, nu 
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nicio obligație în actul de bază 
care să poată fi completată sau 
modificată, iar Comisia își arogă, 
de fapt, o marjă nelimitată de 
apreciere pentru definirea 
procedurilor.

se modifică sau 
completează nimic în 
conformitate cu articolul 
290 din TFUE. 

(g) cazurile în care agenția notifică Biroului 
internațional invalidarea efectelor unei înregistrări 
internaționale în temeiul articolului 158 și informațiile 
pe care trebuie să le conțină această notificare;

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

Acte delegate 
acceptabile.

(h) modalitățile de transmitere a cererilor menționate la 
articolul 158c către Biroul internațional;

Articolul 158c se referă la 
„cazurile specificate în 
conformitate cu articolul 161a 
litera (h)”, nu la „modalitățile de 
transmitere”.

Oricum, această dispoziție se 
referă la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament.

Acte delegate 
acceptabile, cu condiția 
să se clarifice care este 
obiectul acestei 
dispoziții: modalitățile 
de transmitere sau 
cazurile specificate.
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(i) condițiile pe care trebuie să le respecte o cerere de 
transformare în temeiul articolului 159 alineatul (1);

Referitor la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

Acte delegate 
acceptabile.

(j) condițiile de formă ale unei cereri de transformare 
menționate la articolul 161 și procedurile pentru o 
astfel de transformare;

La articolul 161 nu se 
menționează „condiții de formă 
ale unei cereri de transformare”.

Dispoziția privind procedurile se 
referă la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

Acte delegate 
acceptabile, cu excepția 
faptului că în actul de 
bază trebuie clarificate 
„condițiile de formă”.

(k) modalitățile de comunicare între agenție și Biroul 
internațional, inclusiv comunicările care trebuie 
efectuate în temeiul articolului 147 alineatul (4), al 

În temeiul articolului 147 
alineatul (4) nu trebuie efectuată 
nicio comunicare.

Acte delegate 
acceptabile, cu excepția 
faptului că în actul de 
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articolului 148a, al articolului 153 alineatul (2) și al 
articolului 158c.”; În rest, această dispoziție se 

referă la completarea unor 
elemente neesențiale din 
regulament, iar obiectivul, 
conținutul și domeniul de 
aplicare sunt indicate suficient, 
având în vedere și considerentul 
46.

bază trebuie clarificate 
„comunicările care 
trebuie efectuate”.

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită 
Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

Acest text corespunde 
articolului standard din 
Înțelegerea comună. 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolele 
24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a 
și 161a se conferă pentru o perioadă de timp 
nedeterminată.

Parlamentul ar putea opta pentru 
o durată stabilită, de exemplu un 
număr de ani, combinată cu 
cerințe de raportare (opțiunea 2 
din Înțelegerea comună).

Acest text corespunde 
articolului standard din 
Înțelegerea comună. 

Articolul 163a

(3) Delegarea de competențe menționată la alineatul (2) 
poate fi revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate în respectiva 
decizie. Decizia de revocare intră în vigoare în ziua 

Acest text corespunde 
articolului standard din 
Înțelegerea comună. 
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următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl 
notifică simultan Parlamentului European și 
Consiliului.

Acest text corespunde 
articolului standard din 
Înțelegerea comună. 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 24a, 
35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a și 
161a intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de 2 luni de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta 
obiecții. Acest termen se prelungește cu 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”;

Termenul pentru obiecțiuni este 
durata standard de 2+2 luni, pe 
care Parlamentul este liber să-l 
prelungească sau să-l scurteze.

Acest text corespunde 
articolului standard din 
Înțelegerea comună. 

Parlamentul este liber să 
modifice termenele.


