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Zadeva: Mnenje v skladu s členom 37a Poslovnika o uporabi delegiranih aktov v 
okviru nadzora Evropskega parlamenta glede blagovne znamke skupnosti 
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve se je odločil, da na lastno pobudo poda mnenje o določbah v 
omenjenem predlogu, s katerimi se zakonodajne pristojnosti prenašajo na Komisijo v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Predlog vsebuje kar 63 različnih predlaganih prenosov zakonodajnih pristojnosti na 
Komisijo (glej Prilogo).

I – Ozadje

Omenjeni predlog uredbe je del svežnja o blagovnih znamkah, ki ga je Komisija predstavila 
27. marca 2013 ter vsebuje tudi predlog za prenovitev direktive o blagovnih znamkah1 in 
predlog izvedbenega akta, s katerim bi spremenili dve uredbi Komisije2 in katerega namen 

                                               
1 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, 8.11.2008, str. 25).
2 Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki 
Skupnosti, (UL L 303, 15.12.1995, str. 1), in Uredba Komisije (ES) št. 2869/95 z dne 13. decembra 1995 o 
pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL L 303, 
15. 12. 1995, str. 33). Obstaja še tretji izvedbeni predpis v okviru sedanje uredbe o blagovnih znamkah, to je 
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je prilagoditi strukturo pristojbin sistema blagovne znamke Skupnosti.

Kot navaja Komisija, je glavni skupni cilj tega predloga spodbujanje inovacij in 
gospodarske rasti z zagotavljanjem, da bodo sistemi registracije blagovnih znamk po vsej 
EU postali dostopnejši in učinkovitejši za podjetja v smislu nižjih stroškov in večje 
enostavnosti, hitrosti, predvidljivosti in pravne varnosti. Vendar Komisija ne predlaga 
novega sistema, temveč posodobitev obstoječih določb, katere glavni cilji so prilagoditev 
terminologije Lizbonski pogodbi in določb skupnemu pristopu o decentraliziranih agencijah 
z dne 19. julija 20123, poenostavitev postopkov za prijavo in registracijo evropske blagovne 
znamke, povečanje pravne varnosti s pojasnitvijo določb in odpravo dvoumnosti, vključitev 
sodne prakse Sodišča Evropske unije, vzpostavitev ustreznega okvira za sodelovanje UUNT 
in nacionalnih uradov za spodbujanje približevanja praks in razvoj skupnih orodij ter 
uskladitve okvira s členom 290 PDEU.

II – Predlagani osnutek izvedbenega akta o sistemu pristojbin

Omenjeni predlog izvedbenega akta o sistemu pristojbin temelji na členih 144, 162 
in 163(2) trenutno veljavne uredbe o blagovnih znamkah, v povezavi s členom 13 uredbe o 
izvedbenih aktih4. V skladu s temi določbami bo predpis o pristojbinah določal zneske 
pristojbin in načine plačevanja le-teh ter zagotovil uravnotežen proračun Urada za 
usklajevanje na notranjem trgu. Poleg tega bodo akti sprejeti in spremenjeni na podlagi 
postopka pregleda iz člena 5 uredbe o izvedbenih aktih.

Toda Komisija hkrati predlaga spremembo uredbe o blagovnih znamkah, da bi tako 
omogočila prihodnje spreminjanje sistema pristojbin z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 290 PDEU. 

Uvodna izjava 2 predloga izvedbenega akta poleg tega pravi, da je primerno povečati 
prožnost strukture pristojbin z njenim prilagajanjem, kar očitno presega zgolj izvajanje –
lahko bi rekli, da gre za vprašanje politične izbire in da zadeva bistvene elemente svežnja o 
blagovnih znamkah.

Komisija je v pismu Parlamentu z dne 18. julija 2013 zaradi nasprotovanja temu pristopu s 
strani Parlamenta na srečanjih v senci in nasprotovanja držav članic na srečanjih delovne 
skupine Sveta naznanila, da ne bo nadaljevala dela v zvezi z osnutkom izvedbenega akta v 
pristojnem odboru in da naslednjega sestanka odbora ne namerava sklicati prej kot proti 
koncu leta. Ob predložitvi osnutka izvedbenega akta je bil cilj Komisije, da se akt sprejme 
pred koncem leta, in zdi se, da Komisija vztraja na stališču, da lahko strukturo pristojbin 
zakonito prilagaja z izvedbenim aktom.

Poleg tega je treba opozoriti, da bi morale biti pristojbine za agencije, ki se financirajo iz 
lastnih sredstev (kot je UUNT), v skladu s točko 38 omenjenega skupnega pristopa za 
                                                                                                                                               
Uredba Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri Uradu za 
usklajevanje na notranjem trgu (UL L 28, 6.2.1996, str. 11), ki pa se ne bo spremenila.
3http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 
28.2.2011, str. 13).
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decentralizirane agencije določene na stvarni ravni, da bi se izognili kopičenju znatnih 
presežkov.

V skladu s členom 291 se, če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih 
aktov Unije, s temi akti na Komisijo prenesejo izvedbena pooblastila. Vendar pa je skupni 
pristop skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije, zato ne gre za 
pravno zavezujoč akt Unije.

III – Ozadje delegiranih in izvedbenih aktov

Glej poglavje II mnenja Odbora za pravne zadeve z dne 27. aprila 2012, posredovanega 
Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, v zvezi z uredbo o spremembi Uredbe 
št. 834/2007(ES) o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov ter delovni 
dokument, ki je bil pripravljen v okviru spremljanja prenosa zakonodajnih pooblastil in 
nadzora držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije (poročevalec: József 
Szájer), ki vsebujeta obsežen opis ozadja tako delegiranih kot tudi izvedbenih aktov. 

IV – Stališče Parlamenta o prenosu zakonodajnih pooblastil

Razmejitev med delegiranimi in izvedbenimi akti je bilo nekoliko sporno vprašanje v 
številnih zakonodajnih postopkih po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Svet vztraja 
pri uporabi izvedbenih aktov, da bi lažje vplival na pripravljalno fazo teh aktov prek 
strokovnjakov iz držav članic, ki sodelujejo v odborih iz uredbe o izvedbenih aktih. Pri 
pripravi delegiranih aktov nacionalni strokovnjaki nimajo formalne vloge. Poleg tega ima 
Parlament pri delegiranih aktih občutno večjo vlogo, vpliv in pooblastila, njegovi 
najmočnejši orodji pa sta nasprotovanje predlaganemu delegiranemu aktu in preklic prenosa 
pooblastil. Pri izvedbenih aktih so pristojnosti Parlamenta omejene na pravico do nadzora, 
Komisija pa lahko predlagani izvedbeni akt sprejme ne glede na morebitno nasprotovanje 
Parlamenta.

Izbira pravega instrumenta ne vpliva bistveno le na možnost, da Parlament izvaja svojo 
pravico do nadzora in podrobnega pregleda, temveč tudi na veljavnost zakonodajnega akta. 
Predsednik Komisije je v pismu predsedniku Parlamenta poudaril, da razmejitev med 
delegiranimi in izvedbenimi akti ni vprašanje politične izbire in da morajo biti izhodišče za 
analize pravna merila iz členov 290 in 291 PDEU5. Komisija je zato v primeru, ko je  
menila, da je bil izbran napačen akt6, skušala pridobiti pojasnilo Sodišča Evropske unije o 
vprašanju razmejitve.

Da bi določila horizontalno politično stališče o vprašanju delegiranih aktov in tako zaščitila 

                                               
5 Pismo predsednika Barrosa predsedniku Schulzu z dne 3. februarja 2012.
6 Komisija je 19. septembra 2012 vložila tožbo na Sodišču Evropske unije, naj se za ničnega razglasi člen 
uredbe o biocidnih pripravkih, ki določa sprejemanje ukrepov z izvedbenimi akti namesto z delegiranimi. 
Komisija trdi, da se s tem členom dopolnjujejo nekateri nebistveni elementi zakonodajnega akta, glede na 
naravo podelitve pristojnosti Komisiji in glede na cilj akta, ki ga je treba sprejeti na podlagi te pristojnosti, pa 
bi bilo treba tak akt sprejeti v skladu s postopkom, ki ga določa člen 290 PDEU, ne pa v skladu s postopkom, 
ki ga določa člen 291 PDEU. Zadeva C-427/12, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske 
unije.
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pristojnosti Parlamenta ter se izognila nadaljnjim tveganjem v zvezi s pravnim 
izpodbijanjem in razveljavitvijo zakonodajnih aktov zaradi napačne izbire delegiranih ali 
izvedbenih aktov, je konferenca predsednikov leta 2010 podprla štirifazni pristop, katerega 
namen je zagotoviti Parlamentu, da bo lahko v celoti izvajal pooblastila, ki mu jih podeljuje 
Lizbonska pogodba7:

1. izbira pravega instrumenta,
2. okrepitev vloge držav članic v pripravljalni fazi delegiranih aktov,
3. vključenost v temeljnem aktu („soodločanje“),
4. sprejetje stališča Parlamenta brez soglasja v prvi obravnavi.

Pri tem pristopu je zadnji korak v primeru, ko delegiranih aktov ni bilo mogoče vključiti v 
dokument, čeprav bi morali biti, zavrnitev predložitve dokumenta na plenarno zasedanje in 
zahteva po nadaljnjih horizontalnih pogajanjih s Svetom.

V – Analiza

Ker ni sodne prakse Sodišča glede vprašanja razmejitve med delegiranimi in izvedbenimi 
akti, je izhodišče za analize besedilo Pogodbe. Člen 290 PDEU določa, da se sme 
pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov na Komisijo prenesti samo za sprejemanje 
„nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere 
nebistvene elemente zakonodajnega akta“ (poudarek dodan). 

Za preučitev, ali so ta merila izpolnjena, je treba preučiti naravo zadevne pristojnosti za 
vsak primer posebej. Glej prilogo.

Prvič, ko gre za strukturo pristojbin sistema blagovnih znamk, je treba upoštevati, da se 
dejanske ravni pristojbin niso bistveno spremenile v zadnjih skoraj 20 letih; morebitna 
prilagoditev temeljnega akta na podlagi soodločanja bo verjetno veljala enako dolgo, zato za 
določanje ravni pristojbin ne bo potrebna prožnost na podlagi uporabe delegiranih aktov v 
skladu s členom 290 PDEU. V domeni zakonodajalca je, da zakonodajno pristojnost prenese 
ali pa ne. V tem primeru sprememba strukture pristojbin ni zgolj vprašanje izvedbenih 
pravil v zakonodajnih aktih, ampak vprašanje izbire politike, ki je bistven element svežnja o 
blagovnih znamkah. Takšna izbira politike sodi v temeljni akt in ne more biti predmet 
delegiranih ali izvedbenih aktov.

Stališče, da je treba sistem pristojbin ohraniti v temeljnem aktu, še dodatno podkrepljuje 
dejstvo, da gonilno silo vidikov v zvezi s pristojbinami v predlaganem svežnju o blagovnih 
znamkah predstavlja že omenjeni skupni pristop, ki ni pravno zavezujoč akt Unije. Zato je 
vprašljivo, ali Komisija sploh lahko trdi, da ima izvedbena pooblastila v skladu s 
členom 291 PDEU, ko gre za pristojbine.

Drugič, kar zadeva določbe v uredbi o spremembi, je treba najprej opozoriti, da Komisija  
predlaga samo določbe o delegiranih aktih, ne predlaga pa nobenih določb o izvedbenih 
aktih. Poleg tega je treba omeniti, da je Komisija v predlog za temeljni akt vključila 

                                               
7 Politične smernice o horizontalnem pristopu v Parlamentu pri obravnavi delegiranih aktov (pismo 
predsednika konference predsednikov odborov predsedniku Parlamenta z dne 19. aprila 2012).



AL\1006698SL.doc 5/43 PE521.700v01-00

SL

naslednje določbe, ki so bile prej vključene v Uredbo št. 2868/95 o izvajanju uredbe o 
blagovnih znamkah: člene 19(2), 20(4), 22(6), 75, 79(a), 79(c), 79(d) in 87(3).

Velika težava pri pristopu Komisije je, da je v tem predlogu veliko določb o delegiranih 
aktih, ki nimajo podlage v temeljnem aktu, da bi jo lahko dopolnjevali ali spreminjali, in 
katerih edini namen je očitno zagotoviti instrument, ki bi Komisiji dovoljeval, da določbe 
sprejema povsem na novo. V mnogih primerih bi te določbe zlahka natančneje opredelili že 
v temeljnem aktu. V številnih primerih določba v temeljnem aktu vsebuje sklicevanje na 
„pogoje v skladu s členom [o prenosu pooblastil]“, ki pa se sklicuje na „pogoje iz člena 
[določba temeljnega akta]“. Da bi veljal člen 290 PDEU, morajo biti v takih primerih pogoji 
natančneje določeni, da se odpravi krožni neobstoj osnovne obveznosti ali določbe, ki naj bi 
bila dopolnjena ali spremenjena.

Na ta problem naletimo pri naslednjih določbah: členu 35a(d), odstavkih a in c člena 45a, 
členu 74a, členu 74k, odstavkih f, i, j, k, m in p člena 93a, členu 114a ter odstavkih a, c in f 
člena 161a.

Če v takšnih primerih v temeljnem aktu ne bi navedli natančnejših opredelitev, bi bila ena 
izmed možnosti prenos izvedbenih pooblastil na Komisijo, kar bi lahko povzročilo izgubo 
vpliva Parlamenta.

Naslednja vprašljiva oblika prenosa je v členu 65a temeljnega akta, ki ureja delegirane akte 
in opredeljuje vsebino obvestil o pritožbi ter vsebino in obliko odločb odbora za pritožbe. 
Nejasno je, kaj v tem primeru pomeni beseda „vsebina“. To je treba pojasniti v temeljnem 
aktu ali pa poiskati alternativo, da se ne bi po nepotrebnem približali mejam nebistvenih 
elementov.

Nekatere določbe, ki urejajo delegirane akte, se sklicujejo na zadeve, ki niso omenjene v 
členu temeljnega akta, na katerega se sklicujejo. Člen 65a na primer ureja delegirane akte, ki 
„določajo povračilo pristojbin za pritožbo iz člena 60“, pri čemer pa se ta člen ne nanaša na 
povračilo. Podobna neskladja med določbami najdemo v odstavkih h, j in k člena 161a(h).

Posebna značilnost predloga, ki predstavlja problem pri prenosu zakonodajnih pristojnosti, 
so določbe o pooblastilih izvršnega direktorja, ki so pogosto v nasprotju z določbami o 
delegiranih aktih, na primer v členih 30, 79, 88 in 128.

Nazadnje je tu še nekaj primerov nepravilnega sklicevanja v določbah, ki predvidevajo 
delegirane akte, na primer v členih144a(b) in 161a(c).

VI - Sklepne ugotovitve in priporočila

Ob upoštevanju navedenih razlogov Odbor za pravne zadeve meni, da sistem pristojbin ne 
sme biti predmet izvedbenega akta na podlagi trenutno veljavne uredbe o blagovnih 
znamkah v povezavi s prehodnimi določbami v uredbi o izvedbenih aktih, kot je prvotno 
predlagala Komisija, temveč morajo to področje urejati določbe v temeljnem aktu samem, 
vse morebitne spremembe le-tega pa je treba sprejemati po rednem zakonodajnem postopku.

V določenih primerih bi lahko delegirane akte uporabili za opredelitev ali določitev meril in 
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postopkov, vendar le v primeru, ko so te določbe natančneje opredeljene v temeljnem aktu. 
Druga možnost je, da bi od Komisije zahtevali, da v določenem časovnem okviru pripravi 
poročilo za sozakonodajalca in predstavi tudi morebitne predloge za spremembo 
zakonodajnih aktov.

V skladu s politično usmeritvijo, ki jo je podprla konferenca predsednikov, bi moral Odbor 
za pravne zadeve torej upoštevati ta priporočila pri zaključevanju svojega poročila. Če bo 
Svet zavzel stališče, ki bo v nasprotju s temi priporočili, in podprl uporabo delegiranih ali 
izvedbenih aktov v primerih, ko merila za to niso izpolnjena, bi ga moral odbor obvestiti, da 
dosje v taki obliki ne bo vložen na plenarno zasedanje; in če bo Svet še naprej vztrajal, bi 
moral odbor priporočiti, naj Parlament sprejme stališče brez sporazuma v prvi obravnavi.

Odbor za pravne zadeve je to mnenje soglasno sprejel8 na svoji seji 14. oktobra 2013.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Prisotni so bili: Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednica), Marielle 
Gallo, Jutta Haug (v skladu s členom 187(2)), Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Eva Lichtenberger, Alajos 
Mészáros, Andrej Plenković (v skladu s členom 193(3)) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimiter 
Stojanov (Dimitar Stoyanov), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Priloga – Določbe o delegiranih aktih

Člen Zadevno besedilo Cilji, vsebina in področje 
uporabe

Priporočila

Uvodna izjava 
24

Uredba (ES) št. 207/2009 Komisiji podeljuje 
pooblastila za sprejetje pravil za izvajanje navedene 
uredbe. Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 
je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena na 
podlagi Uredbe (ES) št. 207/2009, uskladiti s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Odločitev o tem, ali se na 
Komisijo prenesejo zakonodajne 
pristojnosti ali se ji podelijo 
izvedbena pooblastila, je 
izključno v domeni 
zakonodajalca. Zaključek, da je 
treba pooblastila, ki so podeljena 
Komisiji v skladu s sedanjo 
uredbo o blagovnih znamkah, 
uskladiti s členom 290 PDEU, je 
torej napačen. Ta pooblastila bi 
lahko imela tudi obliko določb o 
izvedbenih aktih v skladu s 
členom 290 PDEU ali pa bi jih
ohranili v temeljnem aktu.

To uvodno izjavo bi 
lahko preoblikovali 
tako, da bi upoštevala 
tudi dejstvo, da se lahko 
zakonodajalec prosto 
odloči, da zakonodajnih 
pristojnosti ne bo 
prenesel ali da ne bo 
podelil izvedbenih 
pooblastil.

Uvodna izjava 
25

Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, 
vključno na ravni strokovnjakov. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje 

To ustreza delom standardne 
uvodne izjave iz skupnega 
dogovora.

Treba jo je ohraniti, ker 
ustreza pravi predlogi.
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zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Uvodna izjava 
26

Za zagotovitev učinkovite registracije pravnih aktov, ki 
zadevajo evropsko blagovno znamko kot predmet 
premoženja in zagotavljajo popolno preglednost 
registra evropskih blagovnih znamk, bi bilo treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kar 
zadeva natančno opredelitev nekaterih obveznosti 
prijavitelja v zvezi s posebnimi blagovnimi znamkami, 
podrobnostmi o postopkih za vnos prenosa evropskih 
blagovnih znamk, oblikovanjem in prenosom stvarne 
pravice, izvršbami, udeležbo v postopku insolventnosti 
ter odobritvijo ali prenosom dovoljenja v register in 
razveljavitvijo ali izbrisom ustreznih vnosov.

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 24a.

Glej opombe k členu 
24a.

Uvodna izjava 
29

Da se zagotovi učinkovit in uspešen sistem za vložitev 
prijav evropske blagovne znamke, vključno z 
zahtevami za priznanje prednostne pravice in prednosti 
starejše blagovne znamke, bi bilo treba Komisiji 
podeliti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe, kar zadeva sredstva in 
način za vložitev prijav evropske blagovne znamke, 
podrobnosti glede formalnih pogojev za prijavo 
evropske blagovne znamke, vsebino vloge, vrsto 
prijavne pristojbine in tudi informacije o postopkih za 

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 35a.

Glej opombe k členu 
35a.



AL\1006698SL.doc 9/43 PE521.700v01-00

SL

ugotavljanje vzajemnosti, zahtevo za priznavanje 
prednosti prejšnje prijave, razstavno prednostno 
pravico in prednost starejše nacionalne blagovne 
znamke.

Uvodna izjava 
31

Da bi Agencija lahko z uporabo preglednih, temeljitih, 
poštenih in pravičnih postopkov učinkovito, uspešno in 
hitro pregledala ter registrirala prijave evropske 
blagovne znamke, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva določanje podrobnosti 
o postopkih, ki se nanašajo na preverjanje skladnosti z 
zahtevami glede datuma vložitve in formalnih pogojev
prijave, postopke za preverjanje plačila pristojbin za 
razred in pregled absolutnih razlogov za zavrnitev, 
podrobnosti o objavi prijave, postopke za popravljanje 
napak pri objavi prijav, podrobnosti o postopkih v zvezi 
s pripombami tretjih oseb, podrobnosti o postopku 
ugovora, podrobnosti o postopkih za vložitev in pregled 
ugovorov ter podrobnosti, ki urejajo spremembe in 
delitev prijave, podrobnosti, ki se v register vpišejo pri 
registraciji evropske blagovne znamke, način objave 
registracije in vsebine ter način izdaje potrdila o 
registraciji.

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 45a.

Glej opombe k členu 
45a.

Uvodna izjava 
32

Za zagotovitev, da se evropske blagovne znamke lahko 
uspešno in učinkovito podaljšajo in se določbe o 

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 49a.

Glej opombe k členu 
49a.
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spremembah in delitvi evropske blagovne znamke v 
praksi varno uporabljajo, ne da bi pri tem ogrozili 
pravno varnost, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva opredelitev načina 
podaljšanja registracije evropske blagovne znamke in 
postopke, ki urejajo spremembe in delitev evropske 
blagovne znamke.

Uvodna izjava 
33

Da bi se imetnik evropske blagovne znamke lahko brez 
težav odpovedal evropski blagovni znamki, in sicer ob 
spoštovanju pravic tretjih oseb, ki so vnesene v register 
v zvezi z navedeno blagovno znamko, da bi zagotovili, 
da se evropska blagovna znamka lahko uspešno in 
učinkovito razveljavi ali razglasi za neveljavno na 
podlagi preglednih, temeljitih, poštenih in pravičnih 
postopkov ter ob upoštevanju načel iz Uredbe, bi bilo 
treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kar 
zadeva natančno določitev postopka, ki ureja odpoved 
evropske blagovne znamke, in postopka za 
razveljavitev ali razglasitev znamke za nično.

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 57a.

Glej opombe k členu 
57a.

Uvodna izjava 
34

Da bi odbori za pritožbe lahko z uporabo preglednega, 
temeljitega, poštenega in pravičnega postopka, ki 
upošteva načela iz Uredbe (ES) št. 207/2009, uspešno, 
učinkovito in celovito pregledali sklepe Agencije, bi 

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 65a.

Ni jasno, kaj pomeni „natančna 

Glej tudi komentar k 
členu 65a.
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bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kar 
zadeva natančno opredelitev vsebine pritožbe, postopek 
za vložitev in obravnavo pritožbe, vsebino in obliko 
sklepov Odbora za pritožbe in povračilo pristojbin za 
pritožbo.

opredelitev vsebine“ pritožbe.

Uvodna izjava 
36

Da se omogoči učinkovita in uspešna uporaba evropske 
kolektivne in certifikacijske blagovne znamke, bi bilo 
treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kar 
zadeva natančno opredelitev rokov za predložitev 
predpisov, ki urejajo uporabo navedenih znamk in 
njihovo vsebino.

Ta uvodna izjava je skladna s 
členoma 74a in 74k.

Glej opombe k 
členoma 74a in 74k.

Uvodna izjava 
38

Da se zagotovi neovirano, uspešno in učinkovito 
delovanje sistema evropske blagovne znamke, bi bilo 
treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kar 
zadeva določitev zahtev glede oblike določb, 
podrobnosti o ustnih postopkih in načine pridobivanja 
dokazov, načine obveščanja, postopek za obveščanje o 
izgubi pravic, komunikacijska sredstva in oblike, ki jih 
uporabljajo stranke v postopku, pravila, ki urejajo 
izračun in trajanje rokov, postopke za razveljavitev 
odločb ali izbris vpisa v register in popravek očitnih 
napak v odločbah in napake Agencije, načine 

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 93a.

Glej opombe k členu 
93a.
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prekinitve postopkov in postopke o porazdelitvi in 
določitvi stroškov, podrobnosti, ki jih je treba vpisati v 
register, podrobnosti o inšpekcijskem pregledu in 
vodenju spisov, načine objave v biltenu za evropske 
blagovne znamke in Uradnem listu Agencije, načine 
upravnega sodelovanja Agencije in organov držav 
članic ter podrobnosti o zastopanju pred Agencijo.

Uvodna izjava 
44

Da se omogoči uspešna in učinkovita konverzija prijave 
ali registracije evropske blagovne znamke v prijavo 
nacionalne blagovne znamke, pri čemer se zagotovi 
temeljit pregled ustreznih zahtev, bi bilo treba Komisiji 
podeliti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe, kar zadeva natančno 
opredelitev formalnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati 
zahteva za konverzijo, ter natančne informacije o 
pregledu in objavi.

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 114a.

Glej opombe k členu 
114a.

Uvodna izjava 
45

Da se zagotovijo učinkovita in uspešna metoda 
reševanja sporov, skladnost z jezikovno ureditvijo iz 
Uredbe (ES) št. 207/2009, hitro sprejemanje odločb v 
enostavnih zadevah ter učinkovita in uspešna 
organizacija odborov za pritožbe, ustrezna in realistična 
raven pristojbin, ki jih zaračuna Agencija, ob hkratnem 
upoštevanju proračunskih načel iz Uredbe (ES) št. 
207/2009, bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 144a.

Glej opombe k členu 
144a.
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Pogodbe, kar zadeva podrobnosti o jezikih, ki se 
uporabljajo pred Agencijo, primere, v katerih bi en sam 
član sprejel odločbe o ugovoru in izbrisu, podrobnosti o 
organizaciji odborov za pritožbe, zneske pristojbin, ki 
se plačajo Agenciji, in podrobnosti v zvezi s plačilom.

Uvodna izjava 
46

Da bi zagotovili uspešno in učinkovito registracijo 
mednarodnih blagovnih znamk v skladu z določbami 
Protokola k Madridskemu sporazumu o mednarodnem 
registriranju znamk, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva natančno opredelitev 
postopkov, ki zadevajo mednarodno registracijo 
blagovnih znamk.

Ta uvodna izjava je skladna s 
členom 161a.

Glej opombe k členu 
161a.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) obveznost prijavitelja, da zagotovi prevod ali prepis 
v jezik prijave, kot je navedeno v členu 7(2)(b);

Omenjeno obveznost uvaja akt o 
spremembi. „Določitev 
obveznosti“ je zelo nejasna in 
odpira možnost, da se spremeni 
obveznost v členu 7(2)(b), ki je 
že jasen. 

Določbo je treba črtati, 
saj urejanje z 
delegiranimi akti ni 
primerno. To je že 
dovolj natančno 
določeno v temeljnem 
aktu.

Člen 24a

(b) postopek za vpis prenosa v register v skladu s 
členom 17(5);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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upoštevanju uvodne izjave 26 
navedeni zadovoljivo.

(c) postopek za vnos nastanka ali prenosa stvarne 
pravice v register v skladu s členom 19(2);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena v 
spremenjenem aktu, ki bo 
spremenjen samo z dodajanjem 
prenosov, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 26 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(d) postopek za vpis izvršbe v register v skladu s 
členom 20(3);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 26 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(e) postopek za vpis udeležbe v postopku insolventnosti 
v register v skladu s členom 21(3);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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upoštevanju uvodne izjave 26 
navedeni zadovoljivo.

(f) postopek za vnos podelitve ali prenosa licence v 
register v skladu s členom 22(5);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 26 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(g) postopek za izbris ali spremembo vpisa stvarne 
pravice, izvršbe ali licence v registru v skladu s členi 
19(3), 20(4) oziroma 22(6).“;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb členov v 
spremenjenem aktu, ki bodo 
ustrezno spremenjeni, da se bodo 
upoštevale zahteve ene od strani, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 26 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

Člen 35a Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) sredstva in način vložitve prijave evropske blagovne 

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena v 
spremenjenem aktu, ki bo 
spremenjen samo zaradi 
omejevanja prijav pri UUNT, 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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znamke pri Agenciji v skladu s členom 25; cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 29 navedeni zadovoljivo.

(b) podrobnosti glede vsebine prijave evropske 
blagovne znamke iz člena 26(1), vrsta pristojbin, ki se 
plačajo za prijavo iz člena 26(2), vključno s številom 
razredov blaga in storitev, ki jih zajemajo navedene 
pristojbine, in formalni pogoji za prijavo iz člena 26(3);

Podrobnosti v zvezi s prijavo so 
nebistveni elementi, cilj, vsebina 
in področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 29 
navedeni zadovoljivo.

Toda sistem pristojbin 
predstavlja bistven element, ki bi 
ga morali ohraniti v temeljnem 
aktu. 

Formalni pogoji prijave se 
sklicujejo na novi člen 26(3), ki 
pa se sklicuje na formalne 
pogoje, določene v skladu s 
členom 35a(b). Zato v temeljnem 
aktu ni obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh formalnih 
pogojev.

Delegirani akti so 
sprejemljivi za določitev 
podrobnosti v zvezi s 
prijavo.

Določbe o sistemu 
pristojbin bi  bilo treba 
ohraniti v temeljnem 
aktu.

Zadevne formalne 
pogoje prijave je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. 
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(c) postopki za ugotavljanje vzajemnosti v skladu s 
členom 29(5);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena v 
spremenjenem aktu, ki bo 
spremenjen samo zato, da se 
Komisiji omogoči določanje 
enakovrednih pogojev, cilj, 
vsebina in področje uporabe pa 
so ob upoštevanju uvodne izjave 
29 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(d) postopek in pravila o informacijah ter 
dokumentaciji zahteve za priznanje prednostne pravice 
na podlagi prejšnje prijave v skladu s členom 30;

Pravila se sklicujejo na novi 
člen 30, ki pa se sklicuje na 
pravila, sprejeta v skladu s 
členom 35a(d). Zato v temeljnem 
aktu ni obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh pravil.

V skladu s členom 30(2) lahko 
izvršni direktor natančneje določi 
dodatne informacije in 
dokumentacija, ki jo mora 

Zadevna pravila je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. 

Med zahtevami v skladu 
z delegiranimi akti in 
pooblastili izvršnega 
direktorja ne sme biti 



PE521.700v01-00 18/43 AL\1006698SL.doc

SL

predložiti vlagatelj, je lahko 
manj obsežna, kot se zahteva v 
skladu s pravili, sprejetimi na 
podlagi člena 35a(d). 

protislovij.

(e) postopek in pravila o dokazilih glede zahteve za 
priznanje razstavne prednostne pravice v skladu s 
členom 33(1);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki bo v 
spremenjenem aktu le minimalno 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 29 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(f) postopek za predložitev zahteve za priznanje 
prednosti starejše nacionalne blagovne znamke v 
skladu s členom 34(1) in členom 35(1).“;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 29 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

Člen 39 1. Če so izpolnjeni pogoji, ki jih mora prijava evropske 
blagovne znamke izpolnjevati, se prijava objavi za 
namene člena 42, če ni bila zavrnjena v skladu s 
členom 37. Objava prijave ne posega v informacije, ki 

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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so javnosti že na voljo kako drugače v skladu s to 
uredbo ali na podlagi delegiranih aktov, sprejetih v 
skladu s to uredbo.

področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 29 
navedeni zadovoljivo.

Člen 45a Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) postopek za pregled skladnosti z zahtevami glede 
datuma vložitve iz člena 36(1)(a) in formalnimi pogoji 
iz člena 26(3) ter postopkom za preverjanje plačila 
pristojbin za razred iz člena 36(1)(c);

Formalni pogoji prijave se 
sklicujejo na novi člen 26(3), ki 
pa se sklicuje na formalne 
pogoje, določene v skladu s 
členom 35a(b). Zato v temeljnem 
aktu ni obveznosti, s čimer si 
Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh formalnih 
pogojev.

Opredelitev postopkov za 
skladnost z zahtevami glede 
datuma vložitve in za preverjanje 
plačila se nanaša na nebistvene 
določbe člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 31 
navedeni zadovoljivo.

Zadevna pravila je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. Druga možnost 
je, da se to uredi z 
izvedbenim aktom.

Delegirani akti so 
sprejemljivi za postopke 
za skladnost z 
zahtevami glede datuma 
vložitve in za 
preverjanje plačila.
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(b) postopek za pregled absolutnih razlogov za 
zavrnitev iz člena 37;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena v 
spremenjenem aktu, ki bo 
spremenjen samo s črtanjem 
pravila o odklonitvi izključnih
pravic do nerazlikovalnih 
elementov, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 31 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(c) podrobnosti, ki jih vsebuje objava prijave, iz člena 
39(1);

Podrobnosti objave se sklicujejo 
na novi člen 39(1), ki pa se 
sklicuje na informacije, dane na 
voljo v skladu z delegiranimi 
akti. Zato v temeljnem aktu ni 
obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh podrobnosti.

Zadevne podrobnosti in 
informacije je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU.

(d) postopek za popravljanje napak v objavah prijav 
evropske blagovne znamke iz člena 39(3);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb novega člena 
39(3) v spremenjenem aktu, 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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katerega namen je zavezati 
UUNT k popravljanju napak, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 31 navedeni zadovoljivo.

(e) postopek za predložitev pripomb tretjih oseb iz 
člena 40;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb novega člena 
40 v spremenjenem aktu, ki 
pojasnjuje pogoje za 
posredovanje tretjih oseb, cilj, 
vsebina in področje uporabe pa 
so ob upoštevanju uvodne izjave 
31 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(f) podrobnosti o postopku vložitve in pregleda 
ugovorov iz členov 41 in 42;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb členov v 
spremenjenem aktu, ki bodo 
spremenjeni, da bi pojasnili 
pogoje v zvezi ugovori, cilj, 
vsebina in področje uporabe pa 
so ob upoštevanju uvodne izjave 
31 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(g) postopki, ki urejajo spremembo prijave v skladu s To se nanaša na dopolnitev Delegirani akti so 
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členom 43(2) in delitev prijave v skladu s členom 44; nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 31 navedeni zadovoljivo.

sprejemljivi.

(h) podrobnosti, ki jih je treba vnesti v register pri 
registraciji evropske blagovne znamke, in način objave 
registracije iz člena 45(1), vsebina in način izdaje 
potrdila o registraciji iz člena 45(2).“;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 31 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

Člen 49a Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) vrste postopkov za podaljšanje evropske blagovne 
znamke v skladu s členom 47, vključno z vrsto 
pristojbin, ki jih je treba plačati;

Ni jasno, zakaj je v tej določbi 
uporabljena besedna zveza „vrste 
postopkov za“ namesto 
„postopek za“, ki se uporablja v 
dveh v nadaljevanju predlaganih 
prenosih v odstavkih (b) in (c) 
ter drugod. Beseda „vrste“ ima 
konotacijo politične izbire, ki je 
„postopek“ nima.

Če bi uporabili zvezo „postopek 
za“, bi določba zadevala 
nebistvene elemente uredbe, cilj, 
vsebina in področje uporabe pa 

Delegirani akti so 
sprejemljivi, če se izraz 
„vrste postopkov“ 
spremeni v „postopek 
za“.
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so ob upoštevanju uvodne izjave 
31 navedeni zadovoljivo.

(b) postopek, ki ureja spremembo registracije evropske 
blagovne znamke iz člena 48(2);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih določb člena, ki v 
spremenjenem aktu ni bil 
spremenjen, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 32 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(c) postopek, ki ureja delitev evropske blagovne 
znamke iz člena 49.“;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 32 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

Člen 57a Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) postopek odpovedi evropske blagovne znamke iz 
člena 50, vključno z obdobjem iz odstavka 3 
navedenega člena;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 33 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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(b) postopki, ki urejajo razveljavitev in ničnost 
evropske blagovne znamke iz členov 56 in 57.“;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 33 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) vsebina obvestila o pritožbi iz člena 60 in postopek 
za vložitev in pregled pritožbe;

Ni jasno, kaj je tu mišljeno z 
besedo „vsebina“ in na kakšen 
način naj bi jo določali delegirani 
akti.

Brez besede „vsebina“ bi se 
določba nanašala na nebistvene 
elemente uredbe, cilj, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 34 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti bi bili 
sprejemljivi, če se črta 
ali pojasni beseda 
„vsebina“.

Člen 65 a

(b) vsebina in oblika odločb odbora za pritožbe iz člena 
64;

Ni jasno, kaj je tu mišljeno z 
besedo „vsebina“ in na kakšen 
način naj bi jo določali delegirani 
akti.

Brez besede „vsebina“ bi se 
določba nanašala na dopolnitev 

Delegirani akti bi bili 
sprejemljivi, če se črta 
ali pojasni beseda 
„vsebina“.
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nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 34 navedeni zadovoljivo.

Ugotovimo lahko, da je v členu 
93a v nadaljevanju uporabljen 
izraz „zahteve v zvezi z obliko 
odločb“, ne da bi bila omenjena 
„vsebina“.

(c) povračilo pristojbin za pritožbo iz člena 60.“; V členu 60 ni določb o povračilu 
pristojbin.

Da bi ta odstavek služil 
prenosu pooblastil, bi 
morala biti pravila o 
povračilu določena v 
temeljnem aktu.

Člen 74a Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 163, kar zadeva natančno 
določitev roka iz člena 67(1) za predložitev pravilnika 
Agenciji, ki ureja uporabo evropske kolektivne 
blagovne znamke, in vsebino navedenega pravilnika, 
kot je določena v členu 67(2).

Člen 67(1) ne vsebuje roka. Ta 
člen se, kot je bil spremenjen, 
pravzaprav sklicuje na rok, 
predpisan v skladu s členom 74a. 
Zato v temeljnem aktu ni 
obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 

Zadevni rok je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
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neomejen manevrski prostor za 
opredelitev tega roka.

Poleg tega ni jasno, kaj je tu 
mišljeno z izrazom „vsebina 
navedenega pravilnika“ in na 
kakšen način naj bi jo določali 
delegirani akti. Z izrazom 
„vsebina navedenega pravilnika“  
bi bila ta določba preširoka in bi 
lahko zadevala bistvene 
elemente.

PDEU. 

„Vsebino navedenega 
pravilnika“ je treba 
dodatno določiti v 
temeljnem aktu.

Člen 74k Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 163, kar zadeva natančno 
določitev roka iz člena 74c(1) za predložitev pravilnika 
Agenciji, ki ureja uporabo evropske certifikacijske 
blagovne znamke, in vsebino navedenega pravilnika, 
kot je določena v členu 74c(2).

Člen 74c(1) ne vsebuje roka. Ta 
člen se, kot je bil spremenjen, 
pravzaprav sklicuje na rok, 
predpisan v skladu s členom 74k. 
Zato v temeljnem aktu ni 
obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev tega roka.

Poleg tega ni jasno, kaj je tu 
mišljeno z izrazom „vsebina 

Zadevni rok je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. Druga možnost 
je, da se to uredi z 
izvedbenim aktom.

„Vsebino navedenega 
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navedenega pravilnika“ in na 
kakšen način naj bi jo določali 
delegirani akti. Z izrazom 
„vsebina navedenega pravilnika“  
bi bila ta določba preširoka in bi 
lahko zadevala bistvene 
elemente.

pravilnika“ je treba 
dodatno določiti v 
temeljnem aktu.

Člen 79 1. Agencija po uradni dolžnosti obvesti zadevne osebe 
o odločbah in uradnih pozivih ter o vsakem obvestilu 
ali drugem sporočilu, za katerega je določen rok ali o 
katerem morajo biti zadevne osebe obveščene po 
drugih določbah te uredbe ali delegiranih aktih, 
sprejetih v skladu s to uredbo, ali o katerih je 
obveščanje zahteval izvršni direktor Agencije.

Ta določba ne predvideva 
sprejemanja delegiranih aktov, 
temveč ureja obveznost UUNT, 
da obvešča o odločbah in uradnih 
pozivih, če je to potrebno v 
skladu z delegiranimi akti, ki so 
sprejeti na podlagi uredbe.

Če določbe o zadevnih 
delegiranih aktih 
dovoljujejo uvedbo 
zahteve po obveščanju, 
bi morala biti ta določba 
sprejemljiva.

Člen 79a Če Agencija ugotovi, da je zaradi te uredbe ali 
delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo, ne da
bi bila sprejeta kakršna koli odločba, prišlo do izgube 
kakršnih koli pravic, o tem obvesti zadevno osebo v 
skladu s členom 79. Ta oseba lahko zaprosi za odločbo 
glede te zadeve. Agencija tako odločbo sprejme, če se 
ne strinja z osebo, ki jo zahteva; v obratnem primeru 
Agencija spremeni svojo ugotovitev in obvesti osebo, 
ki zahteva odločbo.

Ta določba ne predvideva 
sprejemanja delegiranih aktov, 
temveč ureja obveznost UUNT, 
da obvešča o morebitni izgubi 
pravic in sprejema odločbe glede 
vseh zadevnih ugotovitev, če je 
do izgube prišlo zaradi 
delegiranega akta, ki je bil 
sprejet na podlagi uredbe.

Če določbe o zadevnih 
delegiranih aktih 
omogočajo izgubo 
pravic, bi morala biti ta 
določba sprejemljiva.



PE521.700v01-00 28/43 AL\1006698SL.doc

SL

Člen 82 Če v tej uredbi ali delegiranih aktih, sprejetih v skladu s 
to uredbo, ni določb o postopku, Agencija upošteva 
načela procesnega prava, ki so splošno priznana v 
državah članicah.“;

Določba ne predvideva 
sprejemanja delegiranih aktov, 
temveč ureja možnost, da UUNT 
zapolni morebitne vrzeli, ki so 
jih povzročili delegirani akti, 
tako da upošteva priznana 
načela.

Namen te določbe je 
soočanje s pravnimi 
prazninami in 
delegiranih aktov ne 
zadeva neposredno. 

Člen 89 1. Agencija periodično izdaja:

(a) bilten o evropskih blagovnih znamkah, ki vsebuje 
vpise v register in tudi druge podatke, objavo katerih 
predpisuje ta uredba ali delegirani akti, sprejeti v skladu 
s to uredbo;

Določba ne predvideva 
sprejemanja delegiranih aktov, 
temveč zgolj zahteva objavo 
podrobnosti, ki jo predpisujejo 
delegirani akti, sprejeti na 
podlagi uredbe.

Določba ureja zahtevo 
po objavi in delegiranih 
aktov ne zadeva 
neposredno.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) zahteve v zvezi z obliko odločb iz člena 75;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 38 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

Člen 93a

(b) način ustnega postopka in pridobivanja dokazov iz 
členov 77 in 78;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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izjave 38 navedeni zadovoljivo.

(c) način obveščanja iz člena 79; Določbe člena 79 že vključujejo 
pravila obveščanja s 
priporočenim pismom s 
povratnico in obveščanja z 
uporabo elektronskih sredstev. 
Člen zahteva tudi, da izvršni 
direktor določi način javne 
objave. Zato ni jasno, katere 
dodatne načine bi bilo treba 
sprejeti z delegiranimi akti.

Vprašljivo je lahko tudi, ali ni ta 
določba odveč, če se upošteva 
odstavek (e), ki je naveden v 
nadaljevanju.

Zdi se, da delegirani akti 
niso potrebni, saj načine 
že urejata temeljni akt in 
odstavek (e).

(d) postopek za obveščanje o izgubi pravic iz člena 79a; To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe in 
namen, vsebina in področje 
uporabe so navedeni zadovoljivo 
ob upoštevanju uvodne izjave 38.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(e) pravila o komunikacijskih sredstvih, vključno z To se nanaša na dopolnitev Delegirani akti so 
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elektronskimi komunikacijskimi sredstvi iz člena 79b, 
ki jih uporabljajo stranke v postopkih pred Agencijo, in 
obrazcih, ki jih da na voljo Agencija;

nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 38 navedeni zadovoljivo.

sprejemljivi.

(f) pravila, ki urejajo izračun in trajanje rokov iz člena 
79c(1);

Člen 74c(1) ne vsebuje pravil ali 
rokov. Ta člen se, kot je bil 
spremenjen, pravzaprav sklicuje 
na pravila in roke, sprejete v 
skladu s členom 93a(f). Zato v 
temeljnem aktu ni obveznosti, ki 
bi jo lahko dopolnili ali 
spremenili, s čimer si Komisija 
dejansko daje neomejen 
manevrski prostor za opredelitev 
teh pravil in rokov.

Zadevna pravila in roke 
je treba dodatno 
opredeliti v temeljnem 
aktu, da se odpravi 
krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. 

(g) postopek popravljanja kakršnih koli jezikovnih 
napak, napak pri prepisu in spregledov v odločbah 
Agencije ali tehnične napake, ki jih Agenciji stori pri 
registraciji blagovne znamke ali objavi njene 
registracije, kot je določeno v členu 79d;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 38 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(h) postopek za razveljavitev odločbe ali izbris vpisa v 
register iz člena 80(1);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 38 navedeni zadovoljivo.

(i) način za prekinitev in nadaljevanje postopkov pred 
Agencijo iz člena 82a;

Člen 82a ne vsebuje načinov. Ta 
člen se, kot je bil spremenjen, 
pravzaprav sklicuje na načine, 
sprejete v skladu s členom 
93a(i). Zato v temeljnem aktu ni 
obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh načinov.

Zadevne načine je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. 

(j) postopki v zvezi s porazdelitvijo in določitvijo 
stroškov iz člena 85(1);

Člen 85(1) ne vsebuje pogojev. 
Ta člen se, kot je bil spremenjen, 
pravzaprav sklicuje na pogoje, 
predpisane v skladu s členom 
93a(j). Zato v temeljnem aktu ni 
obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh načinov.

Zadevne pogoje je treba 
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. 
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(k) podatki iz člena 87(1); Člen 87(1) že vsebuje zahtevo, 
da mora UUNT voditi register, ki 
vsebuje podrobnosti v skladu z 
določili uredbe. Komisija torej 
dejansko dopolnjuje ali 
spreminja delegirane akte, kar v 
skladu s členom 290 PDEU ni 
mogoče.

Posebne podrobnosti, ki 
še niso predvidene z 
drugimi določbami, bi 
bilo treba dodatno 
opredeliti v temeljnem 
aktu, besedilo „ali 
delegiran akt, sprejet v 
skladu s to uredbo“ v 
členu 87(1) pa bi bilo 
treba črtati, da se 
popravi sedanja 
situacija, v kateri bi bilo 
dejansko mogoče 
dopolnjevati ali 
spreminjati delegirane 
akte.

(l) postopek za pregled spisov iz člena 88, vključno z 
deli spisa, ki so umaknjeni iz pregleda, in način vodenja 
spisov Agencije iz člena 88(5);

Člen 88, kakor je bil spremenjen, 
že določa, da izvršni direktor 
določi sredstva pregleda in 
obliko vodenja spisov.

Prenos ni potreben, zato 
je treba to določbo 
črtati.

(m) način objave podatkov in vnosov iz člena 89(1)(a) 
v biltenu o evropskih blagovnih znamkah, vključno z 

Glej odstavek (k) zgoraj. Posebne podrobnosti, ki 
še niso predpisane z 
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vrsto informacij in jezikov, v katerih se morajo 
navedeni podatki in vpisi objaviti;

drugimi določbami, , bi 
bilo treba dodatno 
opredeliti v temeljnem 
aktu, besedilo „ali 
delegirani akti, sprejeti v 
skladu s to uredbo“ v 
členu 89(1)(a) pa bi bilo 
treba črtati, da se 
popravi sedanja 
situacija, v kateri bi bilo 
dejansko mogoče 
dopolnjevati ali 
spreminjati delegirane 
akte. 

(n) pogostost, oblika in jeziki, v katerih se objavijo 
publikacije Uradnega lista Agencije iz člena 89(1)(b);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 38 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(o) način izmenjave informacij in sporočil med 
Agencijo in organi držav članic ter pregled spisov s 
strani ali prek sodišč ali organov držav članic v skladu s 
členom 90;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 

Delegirani akti so 
sprejemljivi.
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izjave 38 navedeni zadovoljivo.

(p) odstopanja od obveznosti glede zastopnika pred 
Agencijo v skladu s členom 92(2), pogoji, na podlagi 
katerih se imenuje skupni zastopnik v skladu s členom 
92(4), pogoji, na podlagi katerih morajo zaposleni iz 
člena 92(3) in poklicni zastopniki iz člena 93(1) 
Agenciji predložiti podpisano pooblastilo, da lahko 
prevzamejo zastopanje, vsebina tega pooblastila in 
pogoji, na podlagi katerih se lahko oseba odstrani s 
seznama poklicnih zastopnikov v skladu s členom 
93(5).“;

Pogoji, pod katerimi morajo 
zaposleni iz člena 92(3) in 
poklicni zastopniki iz člena 93(1) 
Agenciji predložiti podpisano 
pooblastilo, se nanašajo na 
dopolnitev nebistvenih 
elementov uredbe, cilj, vsebina 
in področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 38 
navedeni zadovoljivo.

Kar zadeva odstavke 2, 4 in 5 
člena 92, kot so bili spremenjeni, 
se ti nanašajo na primere in 
pogoje, ki so določeni v skladu s 
členom 93a(p). Zato v temeljnem 
aktu ni obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 
neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh načinov.

Delegirani akti so 
sprejemljiv v zvezi s 
členom 92(3).

Posebne primere in 
pogoje iz odstavkov 2, 4 
in 5 člena 92 bi bilo 
treba dodatno opredeliti 
v temeljnem aktu , 
besedilo „ali delegiran 
akt, sprejet v skladu s to 
uredbo“ v členu 87(1) 
pa bi bilo treba črtati, da 
se popravi sedanja 
situacija, v kateri bi bilo 
dejansko mogoče 
dopolnjevati ali 
spreminjati delegirane 
akte. 

Člen 114 V členu 114(2) se izraz „iz izvedbene uredbe“ Ta člen se nanaša na formalne 
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nadomesti z izrazom „delegiranih aktov, sprejetih v 
skladu s to uredbo“;

zahteve nacionalnega prava, kar 
zadeva prenos prijav ali 
blagovnih znamk, ki se 
razlikujejo od zahtev iz uredbe 
ali delegiranih aktov oziroma v 
njih niso določene.

Člen 114a Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 163, kar zadeva formalne 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati zahteva za konverzijo 
evropske blagovne znamke, podrobnosti njenega 
pregleda in objave.“;

Ta določba je splošen prenos 
pooblastila, pri čemer v 
temeljnem aktu ni ustreznega 
predpisa ali obveznosti, na 
katerega bi se nanašal. Torej ni 
ničesar, kar bi bilo mogoče 
spreminjati ali dopolnjevati.

Če v členih 112–114 
uredbe ni predpisov ali 
obveznosti, na katerih bi 
temeljil prenos, treba jih 
je natančneje določiti v 
temeljnem aktu. 

Člen 128 4. Izvršni direktor ima zlasti naslednje naloge:

[...]

(n) izvaja pooblastila, ki so mu podeljena v skladu s 
členi 26(3), 29(5), 30(2), 45(3), 75(2), 78(5), 79, 79b, 
79c, 87(3), 88, 89, 93(4), 119(8) in 144 v skladu z 
merili iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v 
skladu s to uredbo;

Glej opombe k členom 30, 79 in 
88.

Med pooblastili izvršnega 
direktorja in obsegom prenosa 
zakonodajnih pristojnosti ne sme 
biti protislovij.

Spremeniti je treba 
bodisi pooblastila 
izvršnega direktorja 
bodisi prenos 
pristojnosti, da bi se 
izognili protislovjem.

Člen 144a Na Komisijo se v skladu s členom 163 prenese To se nanaša na dopolnitev Delegirani akti so 



PE521.700v01-00 36/43 AL\1006698SL.doc

SL

pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi se 
določijo:

(a) posebna merila uporabe jezikov iz člena 119;

nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 45 navedeni zadovoljivo.

sprejemljivi.

(b) primeri, v katerih en sam član v skladu s členom 
132(2) in členom 134(2) sprejme odločbe o ugovoru in 
izbrisu;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 45 navedeni zadovoljivo.

Člena 132(2) in 134(2) se 
trenutno sklicujeta na člen 
144a(c).

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

Toda člena 132(2) in 
134(2) bi se morala 
sklicevati na člen 
144a(b).

(c) podrobnosti o organizaciji odborov za pritožbe, 
vključno z vzpostavitvijo in vlogo predsedstva odborov 
za pritožbe iz člena 135(3)(a), sestava razširjenega 
odbora in pravila o napotitvah nanj, kakor je navedeno 
v členu 135(4), in pogoji, na podlagi katerih en sam 
član v skladu s členom 135(2) in (5) sprejme odločbe;

„Vloga predsedstva“ se zdi
preširoka, kar zadeva področje 
uporabe, in bi lahko zadevala 
bistvene elemente.

Z izjemo tega se ta določba 
nanaša na dopolnitev nebistvenih 
elementov uredbe, cilj, vsebina 
in področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 45 
navedeni zadovoljivo. 

Delegirani akti so 
sprejemljivi, samo 
„vlogo predsedstva“ bi 
lahko jasno določili v 
temeljnem aktu.
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(d) sistem pristojbin in dajatev, ki se Agenciji plačajo v 
skladu s členom 144, vključno z zneskom pristojbin, 
metodami plačila, valutami, zapadlostjo pristojbin in 
stroškov, določenim datumom plačila in posledicami 
nezadostnega plačila in preplačila, morebitnimi 
brezplačnimi storitvami in merili, v skladu s katerimi 
lahko izvršni direktor izvaja pooblastila iz člena 144(3) 
in (4).“;

Z izjemo strukture in zneskov 
pristojbin, ki so bistveni elementi 
in zato ne bi smeli biti predmet 
prenosa, se ta določba nanaša na 
dopolnitev nebistvenih 
elementov uredbe, vsebina in 
področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 45 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi, razen za 
strukturo in zneske 
pristojbin.

Člen 145 V členu 145 se izraz „uredbe za njeno izvajanje“ 
nadomesti z izrazom „delegirani akti, sprejeti v skladu s 
to uredbo,“;

Ta določba zadeva uporabo 
pravil v zvezi s mednarodnimi 
registracijami.

Določba ne zadeva 
neposredno prenosa 
pristojnosti.

Člen 161a Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 163, s katerimi 
določi:

(a) formalni pogoji za mednarodno prijavo iz člena 
147(5), postopek za pregled mednarodne prijave v 
skladu s členom 147(6) in načinom posredovanja 
mednarodne prijave Mednarodnemu uradu v skladu s 
členom 147(4);

V členu 147(5) ni formalnih 
pogojev. Ta člen se, kot je bil 
spremenjen, pravzaprav sklicuje 
na formalne pogoje, določene v
skladu s členom 161a(a). Zato v 
temeljnem aktu ni obveznosti, ki 
bi jo lahko dopolnili ali 
spremenili, s čimer si Komisija 
dejansko daje neomejen 
manevrski prostor za opredelitev 
teh formalnih pogojev.

Delegirani akti so 
sprejemljivi, razen za 
formalne pogoje 
mednarodne prijave, ki 
jih je treba dodatno 
opredeliti v temeljnem 
aktu, da se odpravi 
krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
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Z izjemo tega se ta določba 
nanaša na dopolnitev nebistvenih 
elementov uredbe, cilj, vsebina 
in področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 46 
navedeni zadovoljivo.

v skladu s členom 290 
PDEU. 

(b) način obveščanja iz člena 148a; To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 46 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(c) formalni pogoji zahteve za ozemeljsko razširitev iz 
člena 149(2), postopek za pregled navedenih pogojev in 
načinom posredovanja navedene zahteve 
Mednarodnemu uradu;

V členu 149 ni formalnih 
pogojev. Ta člen se, kot je bil 
spremenjen, pravzaprav sklicuje 
na formalne pogoje, določene v 
skladu s členom 161a(c). Zato v 
temeljnem aktu ni obveznosti, ki 
bi jo lahko dopolnili ali 
spremenili, s čimer si Komisija 
dejansko daje neomejen 
manevrski prostor za opredelitev 
teh formalnih pogojev.

Formalne pogoje 
zahteve je treba dodatno 
opredeliti v temeljnem 
aktu, da se odpravi 
krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
PDEU. 
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Člena 149(2) ni, člen ima samo 
en odstavek. Predlog spremembe 
v zvezi s formalnimi pogoji je 
dodan kot zadnji stavek.

Besedilo bi se moralo 
sklicevati na člen 149.

(d) postopek za vložitev zahteve za priznanje prednosti 
starejše blagovne znamke v skladu s členom 153;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 46 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(e) postopki za preverjanje absolutnih razlogov za 
zavrnitev iz člena 154 ter vložitev in preverjanje 
ugovora v skladu s členom 156, vključno s potrebnimi 
sporočili, posredovanimi Mednarodnemu uradu;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 46 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(f) postopki v zvezi z mednarodnimi registracijami iz 
člena 154a;

Člen 154a ne vsebuje postopkov. 
Ta člen se, kot je bil spremenjen, 
pravzaprav sklicuje na postopke, 
določene v skladu s členom 
161a(f). Zato v temeljnem aktu 
ni obveznosti, ki bi jo lahko 
dopolnili ali spremenili, s čimer 
si Komisija dejansko daje 

Postopke je treba  
dodatno opredeliti v 
temeljnem aktu, da se 
odpravi krožni neobstoj 
obveznosti, kar pomeni, 
da se dejansko nič ne 
dopolnjuje ali spreminja 
v skladu s členom 290 
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neomejen manevrski prostor za 
opredelitev teh postopkov.

PDEU. 

(g) primeri, v katerih Agencija Mednarodni urad 
obvesti o razveljavitvi učinkov mednarodne registracije 
v skladu s členom 158, in informacije, ki jih takšno 
obvestilo vsebuje;

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 46 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(h) način predložitve zahtev iz člena 158c 
Mednarodnemu uradu;

Člen 158c se nanaša na „primere 
iz člena 161a(h)“ in ne na „način 
predložitve zahtev“.

V obeh primerih gre za 
dopolnitev nebistvenih 
elementov uredbe.

Delegirani akti so 
sprejemljivi pod 
pogojem, da se razjasni, 
ali je predmet način 
predložitve zahtev ali 
določeni primeri.

(i) pogoji, ki jih zahteva za konverzijo izpolnjuje v 
skladu s členom 159(1);

To se nanaša na dopolnitev 
nebistvenih elementov uredbe, 
cilj, vsebina in področje uporabe 
pa so ob upoštevanju uvodne 
izjave 46 navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi.

(j) formalni pogoji za prijavo spremembe iz člena 161 Člen 161 se ne nanaša na Delegirani akti so 
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in postopki za takšne spremembe; „formalne pogoje za prijavo 
spremembe“.

Določba o postopkih se nanaša 
na dopolnitev nebistvenih 
elementov uredbe, cilj, vsebina 
in področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 46 
navedeni zadovoljivo.

sprejemljivi, razen za 
„formalne pogoje“, ki 
jih je treba razjasniti v
temeljnem aktu.

(k) način sporočanja med Agencijo in Mednarodnim 
uradom, vključno s sporočili, ki se posredujejo v skladu 
s členi 147(4), 148a, 153(2) in 158c.“;

Na podlagi člena 147(4) ni 
„sporočil, ki se posredujejo“.

Z izjemo tega se ta določba 
nanaša na dopolnitev nebistvenih 
elementov uredbe, cilj, vsebina 
in področje uporabe pa so ob 
upoštevanju uvodne izjave 46 
navedeni zadovoljivo.

Delegirani akti so 
sprejemljivi, razen za 
„sporočila, ki se 
posredujejo“, ki jih je 
treba razjasniti v 
temeljnem aktu.

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se Komisiji 
podeli pod pogoji, določenimi v tem členu.

Ustreza vzorčnemu 
členu iz skupnega 
dogovora. 

Člen 163a

2. Pooblastilo iz členov 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, Parlament bi se lahko odločil za Ustreza vzorčnemu 
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74a, 74k, 93a, 114a, 144a in 161a se podeli za 
nedoločen čas.

določeno trajanje pooblastila, na 
primer nekaj let, in ga združil z 
obveznostmi poročanja (možnost 
2 iz skupnega dogovora).

členu iz skupnega 
dogovora. 

3. Pooblastilo iz odstavka 2 lahko Evropski parlament 
ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega 
sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi v Uradnem 
listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem 
naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Ustreza vzorčnemu 
členu iz skupnega 
dogovora. 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem 
hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

Ustreza vzorčnemu 
členu iz skupnega 
dogovora. 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 24a, 35a, 45a, 
49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a in 161a, začne 
veljati le, če temu Evropski parlament ali Svet v roku 
dveh mesecev po tem, ko je bil o navedenem aktu 
uradno obveščen, ne nasprotuje ali če pred iztekom 
navedenega roka Evropski parlament in Svet Komisijo 
obvestita, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 

Rok za nasprotovanje zajema 
običajna 2+2 meseca, Parlament
pa ga lahko podaljša ali skrajša.

Ustreza vzorčnemu 
členu iz skupnega 
dogovora. 

Parlament lahko 
spremeni časovne 
okvire.
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dva meseca.“;


