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Utskottet för rättsliga frågor har beslutat att avge ett yttrande på eget initiativ över de 
bestämmelser i det ovannämnda förslaget som delegerar lagstiftningsbefogenheter till 
kommissionen i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget).

Förslaget innehåller hela 63 olika föreslagna delegeringar av lagstiftningsbefogenheter till 
kommissionen (se bilagan).

I – Bakgrund

Det ovannämnda förslaget till förordning ingår i det varumärkespaket som kommissionen 
lade fram den 27 mars 2013 och som också består av ett förslag till omarbetning av 
varumärkesdirektivet1 och ett förslag till genomförandeakt om ändring av två förordningar 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25).
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från kommissionen2 som är avsett att anpassa avgiftsstrukturen för 
gemenskapsvarumärkessystemet.

Enligt kommissionen är det övergripande målet med förslaget att främja innovation och 
ekonomisk tillväxt genom att göra system för varumärkesregistrering i hela EU mer 
tillgängliga och effektivare för företagen genom lägre kostnader och minskad komplexitet, 
snabbare hantering, ökad förutsägbarhet och rättsäkerhet. Kommissionen föreslår emellertid 
inte något nytt system utan en modernisering av de befintliga bestämmelserna, med följande 
huvudsyften: anpassa terminologin till Lissabonfördraget och bestämmelserna i den 
gemensamma strategin av den 19 juli 2012 rörande decentraliserade organ3, rationalisera 
förfarandena för att ansöka om och registrera ett europeiskt varumärke, öka rättssäkerheten 
genom att förtydliga bestämmelser och avlägsna oklarheter, införliva EU-domstolens 
rättspraxis, inrätta en lämplig ram för samarbete mellan BHIM och nationella myndigheter 
för att främja likvärdig praxis och utveckla gemensamma verktyg samt anpassa ramen till 
artikel 290 i EUF-fördraget.

II – Det föreslagna utkastet till genomförandeakt om avgiftssystemet

Det ovannämnda förslaget till genomförandeakt om avgiftssystemet bygger på artiklarna 
144, 162 och 163.2 i den gällande varumärkesförordningen, jämförda med artikel 13 i 
förordningen om genomförandeakter4. Enligt dessa bestämmelser ska förordningen fastställa 
avgiftsbeloppen och hur de ska betalas samt garantera balans i BHIM:s budget. De ska 
dessutom antas och ändras genom granskningsförfarandet i artikel 5 i förordningen om 
genomförandeakter.

Kommissionen föreslår emellertid samtidigt att varumärkesförordningen ska ändras så att 
det föreskrivs att framtida ändringar av avgiftssystemet ska göras med hjälp av delegerade 
akter enligt artikel 290 EUF-fördraget. 

I skäl 2 i förslaget till genomförandeakt talas det vidare om att det är lämpligt att göra 
avgiftsstrukturen mer flexibel genom att anpassa den, vilket enligt mitt förmenande går 
utöver genomförandet och snarast kan sägas vara en fråga om politiska val och beröra 
väsentliga delar av varumärkespaketet.

Efter motstånd mot denna strategi från både parlamentet vid skuggsammanträden och från 
medlemsstaterna vid möten i rådets arbetsgrupper meddelade kommissionen i en skrivelse 
till parlamentet av den 18 juli 2013 att den inte kommer att gå vidare med utkastet till 
                                               
2 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets 
förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 15.12.1995, s. 1) och kommissionens 
förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EGT L 303, 15.12.1995, s. 33).
Det finns också en tredje genomförandeförordning till den nuvarande varumärkesförordningen, nämligen 
kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för 
överklagningsnämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) 
(EGT L 28, 6.2.1996, s. 11), som emellertid inte ändras.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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genomförandeakt i den berörda kommittén utan tänker sammankalla nästa sammanträde i 
kommittén tidigast i slutet av året. När utkastet till genomförandeakt lades fram hade 
kommissionen som mål att det skulle antas före årets slut, och kommissionen tycks hålla 
fast vid att den kan anpassa avgiftsstrukturen på laglig väg genom en genomförandeakt.

Det bör också noteras att avgifterna, enligt punkt 38 i den ovannämnda gemensamma 
strategin rörande decentraliserade organ, bör fastställas på en realistisk nivå för 
självfinansierade organ (som BHIM) för att undvika ackumulering av stora överskott.

Enligt artikel 291 i EUF-fördraget ska kommissionen, om enhetliga villkor för 
genomförande av unionens rättsligt bindande akter krävs, tilldelas 
genomförandebefogenheter genom dessa akter. Den gemensamma strategin är emellertid ett 
gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen och är således ingen 
rättsligt bindande unionsakt.

III – Bakgrunden till delegerade akter och genomförandeakter

Se avsnitt II i yttrandet av den 27 april 2012 från utskottet för rättsliga frågor till 
jordbruksutskottet över förordningen om ändring av förordning (EG) nr 834/2007 om 
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt det arbetsdokument som 
utarbetats inom ramen för uppföljningen av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt 
medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter 
(föredragande: József Szájer), som ger en omfattande bakgrund till både delegerade akter 
och genomförandeakter. 

IV – Parlamentets syn på delegering av lagstiftningsbefogenhet

Avgränsningen mellan delegerade akter och genomförandeakter har varit föremål för vissa 
kontroverser i ett antal lagstiftningsförfaranden sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. 
Rådet har insisterat på att genomförandeakter ska användas för att man ska kunna påverka 
akterna bättre redan under förberedelsefasen, med hjälp av experter från medlemsstaterna 
som ingår i de kommittéer som inrättats genom förordningen om genomförandeakter. Vid 
förberedelserna av delegerade akter har de nationella experterna ingen formell roll. 
Dessutom är parlamentets roll, inflytande och rättigheter mycket mer omfattande när det 
gäller delegerade akter. Parlamentets främsta verktyg är dess möjlighet att invända mot en 
föreslagen delegerad akt och återkalla en delegering. I fråga om genomförandeakter är 
parlamentets befogenheter begränsade till rätten att kontrollera, och kommissionen kan anta 
en föreslagen genomförandeakt även om parlamentet har invändningar.

Att man väljer rätt instrument har stora konsekvenser inte bara för parlamentets möjlighet 
att utöva sin kontroll- eller granskningsrätt, utan även för rättsaktens egen giltighet. 
Kommissionens ordförande har i en skrivelse till parlamentets talman understrukit att 
avgränsningen mellan genomförandeakter och delegerade akter inte är ett politiskt val, och 
att utgångspunkten för varje analys därför måste vara det rättsliga kriterium som fastställs i 
artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget5. Kommissionen har därför vänt sig till domstolen 
                                               
5 Skrivelse av den 3 februari 2012 från ordförande Barroso till talman Schulz.
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för att få ett klargörande i fråga om avgränsningen i ett fall där kommissionen ansåg att fel 
slags akt hade valts6.

För att fastställa en övergripande politisk ståndpunkt i frågan om delegerade akter, skydda 
parlamentets rättigheter och undvika ytterligare risk för rättsliga tvister eller risk för 
ogiltigförklarande av lagstiftningsakter där delegerade akter eller genomförandeakter 
felaktigt valts, ställde sig talmanskonferensen 2012 bakom följande strategi i fyra steg, för 
att parlamentet till fullo ska kunna utöva de befogenheter det tilldelas genom 
Lissabonfördraget7:

1. Val av rätt instrument.
2. Förstärkning av medlemsstaternas roll när delegerade akter förbereds.
3. Delaktighet i grundakten (”medbeslutande”).
4. Antagande av parlamentets ståndpunkt utan någon överenskommelse vid första 

behandlingen.

Som ett sista steg ingår det i denna strategi att man – när delegerade akter inte kan 
inkluderas i ett särskilt ärende, trots att det beslutats att delegerade akter bör ingå – ska 
vägra att lägga fram ärendehandlingarna som sådana i plenum, och att det då ska krävas 
ytterligare övergripande förhandlingar med rådet.

V – Analys

Eftersom det inte finns någon rättspraxis från domstolen när det gäller frågan om 
avgränsningen mellan delegerade akter och genomförandeakter måste utgångspunkten för 
en analys vara ordalydelsen i själva fördraget. Artikel 290 i EUF-fördraget tillåter endast 
delegering av lagstiftningsbefogenhet att anta ”akter med allmän räckvidd som inte är 
lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av 
lagstiftningsakten” (vår kursivering). 

För att undersöka om dessa kriterier är uppfyllda här, måste man från fall till fall granska 
vilken slags befogenhet som har delegerats. Se bilagan.

När det gäller avgiftsstrukturen för varumärkessystemet måste man för det första ta hänsyn 
till att det inte har gjorts några betydande förändringar av de faktiska avgiftsnivåerna på 
nästan 20 år, och en eventuell anpassning i den grundläggande akten, med hjälp av 
medbeslutande, kommer förmodligen att gälla lika länge. Därför behövs ingen flexibilitet 
genom användning av delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget för att fastställa 

                                               
6 Den 19 september 2012 väckte kommissionen talan vid domstolen för att få till stånd ett ogiltigförklarande 
av en artikel i biocidproduktförordningen, där det föreskrivs att åtgärder ska antas genom en genomförandeakt 
och inte genom en delegerad akt. Kommissionen hävdar att eftersom den berörda artikeln syftar till att 
komplettera vissa icke väsentliga delar i lagstiftningsakten, och med hänsyn till det sätt på vilket befogenheter 
tilldelas kommissionen och till syftet med den akt som ska antas med stöd av dessa befogenheter, bör en sådan 
akt följaktligen antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 290 i EUF-fördraget, och inte enligt 
förfarandet i artikel 291 i EUF-fördraget, mål C-427/12, Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet 
och Europeiska unionens råd.
7 Politiska riktlinjer för en övergripande strategi inom parlamentet om synsättet på delegerade akter (skrivelse 
av den 19 april 2012 från ordföranden i utskottsordförandekonferensen till parlamentets talman).
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nivån på avgifterna. Det är upp till lagstiftaren att besluta om lagstiftningsbefogenheter ska 
delegeras eller inte. I det här fallet handlar en ändring av avgiftsstrukturen inte bara om att 
införa bestämmelser i lagstiftningsakter, utan det handlar snarare om att göra ett politiskt val 
som är en väsentlig del av varumärkespaketet. Ett sådant politiskt val hör hemma i den 
grundläggande akten och kan inte bli föremål för delegerade akter eller genomförandeakter.

Uppfattningen att avgiftssystemet bör behandlas i bestämmelser i den grundläggande akten 
stöds dessutom av att drivkraften bakom avgiftsaspekterna i det föreslagna 
varumärkespaketet var den ovannämnda gemensamma strategin, som inte är någon rättsligt 
bindande unionsakt. Det är därför tveksamt om kommissionen ens kan hävda att den har 
några genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget när det gäller 
avgifterna.

För det andra, när det gäller bestämmelserna i ändringsförordningen, bör det först påpekas 
att kommissionen endast föreslår bestämmelser om delegerade akter och inte föreslår några 
bestämmelser om genomförandeakter. Dessutom bör det påpekas att kommissionen har 
infört följande bestämmelser i förslaget till grundläggande akt, vilka tidigare ingick i 
förordning nr 2868/95 om genomförande av varumärkesförordningen: artiklarna 19.2, 20.4, 
22.6, 75, 79a, 79c, 79d och 87.3.

Ett avgörande problem med kommissionens strategi är att det finns ett antal bestämmelser 
om delegerade akter i förslaget som saknar stöd i den grundläggande akten för att kunna 
kompletteras eller ändras och som enbart syftar till att ge kommissionen ett instrument att 
lägga fram helt nya bestämmelser. I många fall skulle dessa bestämmelser lätt kunna ha 
specificerats närmare redan i den grundläggande akten. I många fall hänvisar bestämmelser i 
den grundläggande akten till de ”villkor som har fastställts i enlighet med artikel [om 
delegering av befogenhet]” som i sin tur hänvisar till de ”krav som avses i artikel 
[bestämmelse i den grundläggande akten]”. För att artikel 290 i EUF-fördraget ska vara 
tillämplig måste villkoren i dessa fall specificeras närmare för att åtgärda den 
återkommande bristen på en grundläggande skyldighet eller bestämmelse som ska 
kompletteras eller ändras.

Detta problem återfinns i följande bestämmelser: artikel 35a d, ledan a och c i artikel 45a, 
artikel 74a, artikel 74k, leden f, i, j, k, m och p i artikel 93a, artikel 114a och leden a, c och f 
i artikel 161a.

Om ingen närmare specificering skulle göras i den grundläggande akten i dessa fall skulle 
ett av de möjliga alternativen vara att delegera genomförandebefogenheter till 
kommissionen, vilket skulle kunna innebära att parlamentet får mindre inflytande.

En annan tvivelaktig form av delegering som föreslagits återfinns i artikel 65a i den 
grundläggande akten, som föreskriver delegerade akter som anger överklagandets innehåll 
och innehåll i och utformning av överklagandenämndens beslut. Det är oklart vad som avses 
med ”innehåll” i det här fallet. Detta behöver klargöras i den grundläggande akten eller 
också behöver man hitta ett alternativ så att man inte kommer onödigt nära gränserna för 
vad som kan betraktas som icke väsentliga delar.

Vissa bestämmelser som föreskriver delegerade akter hänvisar till saker som inte finns med 
i den artikel i den grundläggande akten som den hänvisar till. I artikel 65a föreskrivs till 
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exempel delegerade akter med angivande av ”återbetalning av de överklagandeavgifter som 
avses i artikel 60”, samtidigt som det i den artikeln inte talas om återbetalning. Liknande 
diskrepanser mellan bestämmelserna finns i leden h, j och k i artikel 161a.

En märklig aspekt av förslaget som ställer till problem när det gäller delegeringen av 
lagstiftningsbefogenheter är bestämmelserna om den verkställande direktörens 
befogenheter, som ofta står i strid med bestämmelserna om delegerade akter, till exempel i 
artiklarna 30, 79, 88 och 128.

Slutligen finns det ett antal felaktiga hänvisningar i de bestämmelser som föreskriver 
delegerade akter, till exempel i artikel 144a b och i artikel 161a c.

VI – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående resonemang anser utskottet för rättsliga frågor – till skillnad 
från vad kommissionen ursprungligen föreslog – att avgiftssystemet inte bör bli föremål för 
en genomförandeakt på grundval av den gällande varumärkesförordningen, jämförd med 
övergångsbestämmelserna i förordningen om genomförandeakter. I stället bör det regleras 
av bestämmelser i den grundläggande akten, och alla eventuella ändringar bör omfattas av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

I vissa fall kan delegerade akter användas för att ange eller fastställa kriterier och 
förfaranden, men enbart om bestämmelserna specificeras närmare i den grundläggande 
akten. Alternativt skulle man kunna föreskriva att kommissionen ska utarbeta en rapport
inom en viss tidsfrist till medlagstiftarna, med eventuella åtföljande förslag till ändring av 
lagstiftningsakter.

Mot bakgrund av de politiska riktlinjer som talmanskonferensen ställt sig bakom bör 
utskottet för rättsliga frågor därför beakta dessa rekommendationer när det utarbetar sitt 
betänkande. Om rådet antar en annan ståndpunkt än dessa rekommendationer och förordar 
delegerade akter eller genomförandeakter när kriterierna inte har uppfyllts, bör utskottet 
meddela rådet att ärendehandlingarna i så fall inte kommer att läggas fram för plenum, och 
om rådet inte ger efter bör utskottet rekommendera att parlamentet antar sin ståndpunkt utan 
någon överenskommelse vid första behandlingen.

Vid utskottssammanträdet den 14 oktober 2013 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt8

följande yttrande:

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne
                                               
8 Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Françoise 
Castex (vice ordförande), Marielle Gallo, Jutta Haug (i enlighet med artikel 187.2 i arbetsordningen), Klaus-
Heiner Lehne (ordförande), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (i enlighet med artikel 
193.3 i arbetsordningen) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Bilaga – bestämmelser om delegerade akter

Artikel Relevant text Mål, innehåll och omfattning Rekommendationer

Skäl 24 Förordningen (EG) nr 207/2209 ger kommissionen 
befogenhet att anta bestämmelser för genomförande av 
den förordningen. Som en följd av Lissabonfördragets 
ikraftträdande behöver de befogenheter kommissionen 
ges enligt förordning (EG) nr 207/2009 anpassas till 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Det är enbart upp till lagstiftaren 
att besluta om 
lagstiftningsbefogenheter ska 
delegeras till kommissionen eller 
om kommissionen ska tilldelas 
genomförandebefogenheter. 
Slutsatsen att de befogenheter 
som ges till kommissionen enligt 
den nuvarande 
varumärkesförordningen måste 
anpassas till artikel 290 i EUF-
fördraget är därför felaktig. 
Dessa befogenheter skulle också 
kunna utformas som 
bestämmelser om 
genomförandeakter enligt artikel 
290 i EUF-fördraget eller 
behållas i den grundläggande 
akten.

Detta skäl skulle kunna 
formuleras om så att det 
också tar hänsyn till att 
lagstiftaren har rätt att 
inte delegera 
lagstiftningsbefogenhete
r eller tilldela 
genomförandebefogenhe
ter.

Skäl 25 Det är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att 

Detta motsvarar delar av 
standardskälet i den 
gemensamma 
överenskommelsen.

Bör behållas eftersom 
det motsvarar den 
korrekta mallen.
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relevanta handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta sker så 
snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Skäl 26 För att säkerställa en effektiv registrering av rättsakter 
som gäller det europeiska varumärket som 
förmögenhetsobjekt och säkerställa öppenhet för 
registret över europeiska varumärken bör befogenheten 
att anta delegerade rättsakter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller 
att definiera vissa skyldigheter för sökanden avseende 
specifika varumärken, detaljerna i förfarandena för att 
överlåta europeiska varumärken, att skapa och överföra 
begränsad sakrätt, exekutiva åtgärder, deltagande i 
insolvensförfaranden och beviljande eller överföring av 
en licens i registret samt när det gäller att annullera 
eller ändra relevanta poster.

Detta skäl motsvarar artikel 24a. Se kommentarerna till 
artikel 24a.

Skäl 29 För att skapa ett effektivt och ändamålsenligt system 
för ingivning av ansökningar om europeiska 
varumärken, inklusive anspråk på prioritet och 
företräde, bör befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa medlen och 
formaliteterna för att inge en ansökan om europeiskt 
varumärke, närmare uppgifter om de formella villkoren 
för en ansökan om europeiskt varumärke, ansökans 
innehåll, typen av ansökningsavgift samt närmare 
uppgifter om förfarandena för att säkerställa 

Detta skäl motsvarar artikel 35a. Se kommentarerna till 
artikel 35a.
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ömsesidighet och för att göra anspråk på prioritet från 
en tidigare ansökan, utställningsprioritet och företräde 
för ett nationellt varumärke.

Skäl 31 För att säkerställa en effektiv, ändamålsenlig och snabb 
granskning och registrering av ansökningar om 
europeiska varumärken från byråns sida, med 
användning av förfaranden som är öppna, rättvisa och 
jämlika, bör befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa närmare 
uppgifter för förfaranden som gäller kontroll av att 
kraven är uppfyllda för ansökningsdatum och formella 
villkor för ansökan, förfaranden för att bekräfta att 
klassavgifter erlagts och granskning avseende absoluta 
registreringshinder, närmare uppgifter om 
offentliggörande av ansökan, förfaranden för att rätta 
misstag och fel i offentliggjorda ansökningar, närmare 
uppgifter om förfaranden i samband med anmärkningar 
från tredje man, detaljer i invändningsförfarandet, 
detaljer i förfaranden för att inge och granska en 
invändning och när det gäller att reglera ändring och 
delning av ansökningar, vilka uppgifter som ska föras 
in i registret vid registrering av ett europeiskt 
varumärke, formaliteter för offentliggörande av 
registreringar samt innehåll och formaliteter för 
utfärdande av registreringsbevis.

Detta skäl motsvarar artikel 45a. Se kommentarerna till 
artikel 45a.

Skäl 32 För att europeiska varumärken ska kunna förnyas på ett Detta skäl motsvarar artikel 49a. Se kommentarerna till 
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effektivt och ändamålsenligt sätt och bestämmelserna 
för ändring och delning av ett europeiskt varumärke ska 
kunna tillämpas på ett säkert sätt i praxis utan att 
rättssäkerheten äventyras, bör befogenheten att anta 
delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras 
till kommissionen när det gäller att fastställa 
formaliteter för förnyelse av ett europeiskt varumärke 
och förfaranden som ska gälla för ändring och delning 
av ett europeiskt varumärke.

artikel 49a.

Skäl 33 För att göra det lätt för innehavaren av ett europeiskt 
varumärke att avstå ett europeiskt varumärke samtidigt 
som rättigheterna för tredje parter som finns upptagna i 
registret för det märket respekteras, för att säkerställa 
att ett europeiskt varumärke kan återkallas eller 
förklaras ogiltigt på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 
med hjälp av genomsynliga, noggranna, rättvisa och 
jämlika förfaranden och för att ta hänsyn till de 
principer som fastställs i denna förordning, bör 
befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen när det 
gäller att fastställa det förfarande som ska gälla för att 
avstå ett europeiskt varumärke liksom förfarandena för 
återkallande och ogiltigförklarande.

Detta skäl motsvarar artikel 57a. Se kommentarerna till 
artikel 57a.

Skäl 34 För att göra det möjligt för överklagandenämnderna att 
genomföra en effektiv, ändamålsenligt och fullständig 
granskning av byråns beslut med användning av ett 
öppet, grundligt, rättvist och jämlikt förfarande som tar 

Detta skäl motsvarar artikel 65a.

Det är oklart vad ”uppgifter som 
ska ingå i överklagandet” 

Se även kommentarerna 
till artikel 65a.
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hänsyn till de principer som fastställs i förordning (EG) 
nr 207/2009, bör befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa vilka 
uppgifter som ska ingå i överklagandet, förfarandet för 
att inge och granska ett överklagande, innehållet i och 
formen för överklagandenämndens beslut och 
återbetalningen av överklagandeavgifterna.

innebär.

Skäl 36 För att tillåta en effektiv och ändamålsenlig användning 
av europeiska kollektiv- och kvalitetsmärken bör 
befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen när det 
gäller att fastställa perioderna för inlämning av 
bestämmelser som gäller för användning av dessa 
märken och innehållet i dessa.

Detta skäl motsvarar 
artiklarna 74a och 74k.

Se kommentarerna till 
artiklarna 74a och 74k.

Skäl 38 För att säkerställa att det europeiska 
varumärkessystemet fungerar smidigt, effektivt och 
ändamålsenligt bör befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa kraven för 
beslutens format, närmare uppgifter om muntliga 
förfaranden och formaliteterna för bevisupptagning, 
formaliteterna för anmälan, förfarandet för att meddela 
förlust av rättigheter, kommunikationsmetoder och 
format som ska användas av parterna i förfaranden, 
bestämmelser som gäller för beräkning och varaktighet 
av tidsgränser, förfaranden för att återkalla ett beslut 

Detta skäl motsvarar artikel 93a. Se kommentarerna till 
artikel 93a.
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eller för att annullera en post i registret och för att rätta 
uppenbara fel i beslut och fel som kan tillskrivas byrån, 
formaliteter för att avbryta förfaranden och de 
förfaranden som gäller för fördelning och fastställande 
av kostnader, vilka uppgifter som ska föras in i 
registret, detaljer om inspektion och förvaring av akter, 
formaliteter för offentliggörande i tidningen om 
europeiska varumärken och i byråns officiella tidning, 
formaliteter för administrativt samarbete mellan byrån 
och medlemsstaternas myndigheter samt närmare 
uppgifter om att företrädas av ombud inför byrån.

Skäl 44 För att möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig 
omvandling av en ansökan om eller registrering av ett 
europeiskt varumärke till en nationell 
varumärkesansökan samtidigt som en grundlig 
granskning av relevanta krav säkerställs, bör 
befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen när det 
gäller att fastställa de formella villkor som en begäran 
om omvandling måste uppfylla och närmare uppgifter 
om dess granskning och offentliggörande.

Detta skäl motsvarar 
artikel 114a.

Se kommentarerna till 
artikel 114a.

Skäl 45 För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig metod 
för tvistlösning, säkerställa överensstämmelse med det 
språksystem som fastställs i förordning (EG) nr 
207/2009, att beslut fattas snabbt om enkla ärenden och 
en effektiv och ändamålsenlig organisation av 
överklagandenämnderna, samt för att garantera en 

Detta skäl motsvarar 
artikel 144a.

Se kommentarerna till 
artikel 144a.
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lämplig och realistisk nivå på de avgifter som ska tas ut 
av byrån, samtidigt som de budgetprinciper följs som 
fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, bör 
befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen när det 
gäller att fastställa närmare uppgifter om de språk som 
ska användas inför byrån, i vilka ärenden beslut om 
invändning och annullering bör fattas av en enda 
ledamot, närmare uppgifter om 
överklagandenämndernas organisation, beloppet för de 
avgifter som ska erläggas till byrån och närmare 
uppgifter om hur avgifterna ska betalas.

Skäl 46 För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig 
registrering av internationella varumärken i full 
överensstämmelse med bestämmelserna i protokollet 
gällande Madridöverenskommelsen om den 
internationella registreringen av varumärken, bör 
befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen när det 
gäller att fastställa närmare uppgifter om förfaranden 
som gäller internationell registrering av varumärken.

Detta skäl motsvarar 
artikel 161a.

Se kommentarerna till 
artikel 161a.

Artikel 24a Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) den sökandes skyldighet att tillhandahålla en 
översättning eller transkribering enligt artikel 7.2 b av 
det språk som används i ansökan,

Den skyldighet som avses införs 
genom ändringsakten. 
Ordalydelsen ”fastställa den 
sökandes skyldighet” är mycket 
vag och gör det möjligt att ändra 
skyldigheten i artikel 7.2 b, som 

Stryk, inte lämpligt att 
delegera. Detta är redan 
tillräckligt specificerat i 
den grundläggande 
akten.
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redan är tydlig. 

(b) förfarandet för införande av en överlåtelse enligt 
artikel 17.5 i registret,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en 
oförändrad artikel i den ändrade 
akten. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 26.

Delegerade akter kan 
godtas.

(c) förfarande för införande eller överlåtelse av 
sakrättsligt skydd enligt artikel 19.2 i registret.

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en artikel 
i den ändrade akten som enbart 
kommer att ändras genom 
tillägget av överföringar. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 
sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 26.

Delegerade akter kan 
godtas.

(d) förfarande för införande av verkställighet enligt 
artikel 20.3 i registret.

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en 
oförändrad artikel i den ändrade 
akten. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 26.

Delegerade akter kan 
godtas.
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(e) förfarandet för att inleda ett insolvensförfarande 
enligt artikel 21.3 i registret,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en 
oförändrad artikel i den ändrade 
akten. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 26.

Delegerade akter kan 
godtas.

(f) förfarande för licensgivning eller överlåtelse av en 
licens enligt artikel 22.5 i registret,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en 
oförändrad artikel i den ändrade 
akten. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 26.

Delegerade akter kan 
godtas.

(g) förfarandet för att upphäva eller ändra uppgifterna i 
registret av ett begränsat sakrättsligt skydd, 
verkställighet eller en licens enligt artiklarna 19.3, 20.4 
och 22.6.”

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en artikel 
i den ändrade akten som 
följaktligen kommer att ändras 
för att ta hänsyn till begäranden 
från en av parterna. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 
sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 26.

Delegerade akter kan 
godtas.
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Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) sätt och villkor för ingivande av en ansökan om ett 
europeiskt varumärke till byrån i enlighet med artikel 
25,

Detta gäller kompletterig av icke 
väsentliga delar av en artikel i 
den ändrade akten som enbart 
kommer att ändras för att
begränsa ingivande av ansökan 
till BHIM. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 29.

Delegerade akter kan 
godtas.

Artikel 35a

(b) de uppgifter om innehållet i ansökan om ett 
europeiskt varumärke som avses i artikel 26.1, typ av 
avgifter som ska betalas för den ansökan som avses i 
artikel 26.2, inklusive antalet klasser av varor och 
tjänster som omfattas av dessa avgifter och de formella 
kraven för ansökan som avses i artikel 26.3,

Uppgifterna om ansökan är icke 
väsentliga delar. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 
sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 29.

Avgiftssystemet utgör emellertid 
en väsentlig del som bör behållas 
i den grundläggande rättsakten. 

De formella kraven för ansökan 
hänvisar till den nya artikel 26.3, 
som emellertid i sin tur hänvisar 
till de formella villkor som har 
fastställts i enlighet med 
artikel 35a b. Det finns således 
ingen skyldighet i den 

Delegerade akter kan 
godtas för att fastställa 
uppgifterna om ansökan.

Bestämmelser om 
avgiftssystemet bör 
behållas i den 
grundläggande akten.

De formella kraven för 
ansökan bör specificeras 
ytterligare i den 
grundläggande akten för 
att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
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grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa dessa 
formella villkor.

verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 

(c) förfarandena för att fastställa ömsesidighet i 
enlighet med artikel 29.5,

Detta gäller kompletterig av icke 
väsentliga delar av en artikel i 
den ändrade akten som kommer 
att ändras enbart för att göra det 
möjligt för kommissionen att 
fastställa motsvarande villkor. 
Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 29.

Delegerade akter kan 
godtas.

(d) förfarandet och reglerna om information och 
dokumentation för att åberopa prioritet för en tidigare 
ansökan i enlighet med artikel 30,

Bestämmelserna hänvisar till den 
nya artikel 30, som emellertid i 
sin tur hänvisar till de 
bestämmelser som antagits i 
enlighet med artikel 35a d. Det 
finns således ingen skyldighet i 
den grundläggande akten som 
kan kompletteras eller ändras, 

De aktuella 
bestämmelserna bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten för att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
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utan kommissionen skaffar sig i 
själva verket ett obegränsat 
utrymme för skönsmässig 
bedömning när det gäller att 
fastställa dessa bestämmelser.

Enligt artikel 30.2 får den 
verkställande direktören 
bestämma att ytterligare 
information och dokumentation 
som ska lämnas av den sökande 
kan bestå av mindre än vad som 
krävs enligt de bestämmelser 
som antagits i enlighet med 
artikel 35a d. 

innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 

Det får inte finnas någon 
motsättning mellan 
kraven enligt delegerade 
akter och den 
verkställande 
direktörens 
befogenheter.

(e) förfarandet och reglerna om bevismaterial för att 
åberopa en utställningsprioritet i enlighet med artikel 
33.1,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en artikel 
i den ändrade akten som kommer 
att ändras marginellt. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 
sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 29.

Delegerade akter kan 
godtas.

(f) förfarandet för yrkande om företräde på grund av ett 
nationellt varumärke i enlighet med artiklarna 34.1 och 

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en 

Delegerade akter kan 
godtas.



AL\1006698SV.doc 19/45 PE521.700v01-00

SV

35.1.” oförändrad artikel i den ändrade 
akten. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 29.

Artikel 39 1. Om en ansökan om ett europeiskt varumärke 
uppfyller föreskrivna krav ska ansökan offentliggöras 
för ändamålet med artikel 42 om den inte har avslagits 
enligt artikel 37. Offentliggörandet av ansökan ska inte 
påverka information som redan gjorts tillgänglig för 
allmänheten på annat sätt i enlighet med denna 
förordning eller med delegerade akter som antagits i 
enlighet med denna förordning.”

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en 
oförändrad artikel i den ändrade 
akten. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 29.

Delegerade akter kan 
godtas.

Artikel 45a Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) förfarandet för bedömning av överensstämmelse 
med kraven för fastställelse av ansökningsdag som 
avses i artikel 36.1 a och de formella krav som avses i 
artikel 26.3 och förfarandet för kontroll av betalning av 
de klassavgifter som avses i artikel 36.1 c,

De formella kraven för ansökan 
hänvisar till den nya artikel 26.3, 
som emellertid i sin tur hänvisar 
till de formella villkor som har 
fastställts i enlighet med 
artikel 35a b. Det finns således 
ingen skyldighet i den 
grundläggande akten, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa dessa 

De aktuella 
bestämmelserna bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten för att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
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formella villkor.

Fastställandet av förfaranden för 
överensstämmelse med kraven 
för fastställelse av 
ansökningsdag och för kontroll 
av betalning gäller icke 
väsentliga delar av en oförändrad 
artikel i den ändrade akten. 
Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 31.

fördraget. Detta skulle 
alternativt kunna bli 
föremål för en 
genomförandeakt.

Delegerade akter kan 
godtas för förfaranden 
för överensstämmelse 
med kraven för 
fastställelse av 
ansökningsdag och för 
kontroll av betalning.

(b) förfarandet för prövning av de absoluta 
registreringshinder som avses i artikel 37,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av en artikel 
i den ändrade akten som enbart 
kommer att ändras genom 
strykning av bestämmelsen om 
avstående från ensamrätt till en 
beståndsdel som saknar 
särskiljningsförmåga. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 
sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 31.

Delegerade akter kan 
godtas.
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(c) närmare uppgifter som offentliggörandet av ansökan 
som avses i artikel 39.1 ska innehålla,

För de närmare uppgifterna om 
offentliggörandet hänvisas till 
den nya artikel 39.1, som 
emellertid i sin tur hänvisar till 
information som redan gjorts 
tillgänglig i enlighet med 
delegerade akter. Det finns 
således ingen skyldighet i den 
grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa dessa 
uppgifter.

De närmare uppgifter 
och den information 
som avses bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten för att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget.

(d) förfarandet för att korrigera misstag och fel vid 
offentliggöranden av europeiska 
varumärkesansökningar som avses i artikel 39.3,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av den nya 
artikel 39.3 i den ändrade akten 
som syftar till att ålägga BHIM 
att korrigera fel. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 
sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 31.

Delegerade akter kan 
godtas.

(e) förfarandet för tredje mans ingivande av Detta gäller komplettering av Delegerade akter kan 
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anmärkningar enligt artikel 40, icke väsentliga delar av den nya 
artikel 40 i den ändrade akten 
som klargör villkoren för 
anmärkningar från tredje man. 
Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 31.

godtas.

(f) närmare uppgifter om förfarandet för ingivande och 
prövning av en invändning som anges i artiklarna 41 
och 42,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av artiklar i 
den ändrade akten som kommer 
att ändras för att klargöra 
villkoren för invändningar. 
Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 31.

Delegerade akter kan 
godtas.

(g) förfaranden för ändring av en ansökan i enlighet 
med artikel 43.2 och delning av ansökan enligt artikel 
44,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 31.

Delegerade akter kan 
godtas.

(h) de uppgifter som ska föras in i registret när ett Detta gäller komplettering av Delegerade akter kan 
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europeiskt varumärke registreras och de närmare 
villkoren för offentliggörande av den registrering som 
avses i artikel 45.1, innehåll och form för utfärdande av 
registreringsbevis som avses i artikel 45.2.”

icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 31.

godtas.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) förfarandena för förnyelse av det europeiska 
varumärket enligt artikel 47, däribland typ av avgifter 
som ska betalas,

Det är oklart varför man i den 
engelska versionen använder 
ordalydelsen ”the procedural 
modalities for” i stället för ”the 
procedure for”, vilket används i 
de båda följande delegeringar 
som föreslås i leden b och c och 
på andra ställen. Ordet 
”modalities” associerar till 
politiska val, vilket ”procedure” 
inte gör.

Genom att använda ”procedure 
for” skulle denna bestämmelse 
beröra icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 31.

Delegerade akter kan 
godtas om ”procedural 
modalities” i den 
engelska versionen byts 
ut mot ”procedure for”.

Artikel 49a

(b) förfarandet i samband med ändring av Detta gäller komplettering av Delegerade akter kan 
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registreringen av ett europeiskt varumärke som avses i 
artikel 48.2,

icke väsentliga delar av en 
oförändrad artikel i den ändrade 
akten. Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 32.

godtas.

(c) förfarandet i samband med delning av ett europeiskt 
varumärke som avses i artikel 49.”

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 32.

Delegerade akter kan 
godtas.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) förfarandet i samband med ett avstående av ett 
europeiskt varumärke som anges i artikel 50, inklusive 
den period som avses i punkt 3 i samma artikel,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 33.

Delegerade akter kan 
godtas.

Artikel 57a

(b) förfarandena i samband med upphävande och 
ogiltighetsförklaring av ett europeiskt varumärke som 
avses i artiklarna 56 och 57.”

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 33.

Delegerade akter kan 
godtas.
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Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) överklagandets innehåll som avses i artikel 60 och 
förfarandet för att lämna in och pröva ett överklagande,

Det är oklart vad som avses med 
”innehåll” här, och på vilket sätt 
det ska fastställas genom 
delegerade akter.

Utan ”innehåll” skulle 
bestämmelsen beröra icke 
väsentliga delar av förordningen. 
Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 34.

Delegerade akter kan 
godtas om man stryker 
eller förtydligar 
”innehåll”.

Artikel 65a

(b) innehåll i och utformning av 
överklagandenämndens beslut som avses i artikel 64,

Det är oklart vad som avses med 
”innehåll” här, och på vilket sätt 
det ska fastställas genom 
delegerade akter.

Utan ”innehåll” skulle 
bestämmelsen gälla 
komplettering av icke väsentliga 
delar av förordningen. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 
sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 34.

Delegerade akter kan 
godtas om man stryker 
eller förtydligar 
”innehåll”.
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Det bör påpekas att man i 
artikel 93a nedan använder 
ordalydelsen ”kraven beträffande 
formen på de beslut som” utan 
att nämna ”innehåll”.

(c) återbetalning av de överklagandeavgifter som avses 
i artikel 60.”

Det finns inga bestämmelser i 
artikel 60 som föreskriver 
återbetalning av avgifter.

För att kunna delegera 
befogenheter i detta led 
måste det finnas 
bestämmelser om 
återbetalning i den 
grundläggande akten.

Artikel 74a Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 med angivande av den 
tidsperiod som avses i artikel 67.1 för inlämnande av 
bestämmelserna för det europeiska kollektivmärkets 
användning till byrån och innehållet i dessa 
förordningar enligt vad som anges i artikel 67.2.

Det anges ingen tidsperiod i 
artikel 67.1. Den artikeln 
hänvisar i sin ändrade lydelse i 
stället till den tidsfrist som 
fastställts i enlighet med 
artikel 74a. Det finns således 
ingen skyldighet i den 
grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa 

Den aktuella tidsfristen 
bör specificeras 
ytterligare i den 
grundläggande akten för 
att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 
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tidsperioden.

Det är dessutom oklart vad som 
avses med ”innehållet i dessa 
förordningar” här, och på vilket 
sätt det ska fastställas genom 
delegerade akter. Med 
”innehållet i dessa förordningar” 
skulle denna bestämmelse bli 
alltför vid och eventuellt beröra 
väsentliga delar.

”Innehållet i dessa 
förordningar” bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten.

Artikel 74k Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 med angivande av den 
tidsperiod som avses i artikel 74c 1 för inlämnande av 
bestämmelserna för det europeiska kvalitetsmärkets 
användning till byrån och innehållet i dessa 
bestämmelser enligt vad som anges i artikel 74c 2.

Det anges ingen tidsperiod i 
artikel 74c.1. Den artikeln 
hänvisar i sin ändrade lydelse i 
stället till den tidsfrist som 
fastställts i enlighet med 
artikel 74k. Det finns således 
ingen skyldighet i den 
grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa 
tidsperioden.

Det är dessutom oklart vad som 

Den aktuella tidsfristen 
bör specificeras 
ytterligare i den 
grundläggande akten för 
att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. Detta skulle 
alternativt kunna bli 
föremål för en 
genomförandeakt.
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avses med ”innehållet i dessa 
förordningar” här, och på vilket 
sätt det ska fastställas genom 
delegerade akter. Med 
”innehållet i dessa förordningar” 
skulle denna bestämmelse bli 
alltför vid och eventuellt beröra 
väsentliga delar.

”Innehållet i dessa 
förordningar” bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten.

Artikel 79 1. Byrån ska till samtliga berörda på eget initiativ 
underrätta alla beslut och kallelser och om de 
förelägganden, från vilka en tidsfrist ska räknas, samt 
om de underrättelser om vilka de berörda ska 
underrättas enligt andra bestämmelser i denna 
förordning eller delegerade akter som antagits till följd 
av denna förordning, eller enligt beslut av byråns 
direktör.

Denna bestämmelse föreskriver 
inte antagande av delegerade 
akter, utan en skyldighet för 
BHIM att informera om alla 
beslut och kallelser om det krävs 
enligt delegerade akter som 
antagits till följd av 
förordningen.

Så länge de aktuella 
bestämmelserna om 
delegerade akter gör det 
möjligt att införa ett 
krav på underrättelse 
bör denna bestämmelse 
kunna godtas.

Artikel 79a Om byrån anser att denna förordning eller de 
delegerade akter som antagits i enlighet med denna 
förordning medför en förlust av eventuella rättigheter, 
utan att något beslut har fattats, ska den meddela detta 
till den berörda personen i enlighet med artikel 79. Den 
senare kan begära att ett beslut fattas i frågan. Byrån 
ska anta ett sådant beslut när den inte delar sökandens 
åsikt, i annat fall ska byrån ompröva sitt konstaterande 
och underrätta sökanden om detta.

Denna bestämmelse föreskriver 
inte antagande av delegerade 
akter, utan en skyldighet för 
BHIM att meddela förlust av 
eventuella rättigheter och att 
fatta beslut om alla berörda fall 
där man konstaterat att en 
delegerad akt som antagits i 
enlighet med förordningen 

Så länge de aktuella 
bestämmelserna om 
delegerade akter tillåter 
förlust av rättigheter bör 
denna bestämmelse 
kunna godtas.
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medför en förlust.

Artikel 83 I den mån denna förordning eller delegerade akter inte 
innehåller förfarandebestämmelser ska byrån beakta de 
processrättsliga principer som är allmänt erkända i 
medlemsstaterna.

Denna bestämmelse föreskriver 
inte antagande av delegerade 
akter, utan en möjlighet för 
BHIM att fylla eventuella luckor 
som skapats av delegerade akter 
genom att beakta erkända 
principer.

Syftet med denna 
bestämmelse är att 
hantera rättsliga 
tomrum, och den berör 
inte direkt delegerade 
akter. 

Artikel 89 1. Byrån ska regelbundet utge

(a) en tidning om europeiska varumärken, vilken ska 
innehålla de uppgifter som antecknats i registret och 
andra uppgifter vars offentliggörande föreskrivs i denna 
förordning eller delegerade akter som antagits i enlighet 
med denna förordning,

Denna bestämmelse föreskriver 
inte antagande av delegerade 
akter, utan enbart 
offentliggörande av uppgifter 
som föreskrivs i delegerade akter 
som antagits i enlighet med 
förordningen.

Denna bestämmelse 
föreskriver ett krav på 
offentliggörande och 
berör inte direkt 
delegerade akter.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) kraven beträffande formen på de beslut som avses i 
artikel 75,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

Delegerade akter kan 
godtas.

Artikel 93a

(b) villkoren för muntliga förhandlingar och 
bevisupptagning som avses i artiklarna 77 och 78,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 

Delegerade akter kan 
godtas.
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förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

(c) villkoren för den underrättelse som avses i artikel 
79,

Artikel 79 innehåller redan 
bestämmelser om delgivning 
genom rekommenderat brev med 
mottagningsbevis och delgivning 
på elektronisk väg. Den 
föreskriver också att den 
verkställande direktören ska 
bestämma hur offentliggörandet 
ska ske. Det är därför oklart vilka 
ytterligare villkor som ska antas 
genom delegerade akter.

Man kan också fråga sig om 
denna bestämmelse är överflödig 
med hänsyn till led e nedan.

Delegerade akter tycks 
inte vara nödvändiga 
eftersom den 
grundläggande akten 
och led e redan 
fastställer villkor.

(d) förfarande för det meddelande om förlust av 
rättigheter som avses i artikel 79a,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

Delegerade akter kan 
godtas.
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(e) bestämmelser om kommunikationsmedel, inbegripet 
elektroniska kommunikationsmedel som avses i artikel 
79b som kan användas av parter i förfarandet vid byrån 
samt de formulär som ska tillhandahållas av byrån,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

Delegerade akter kan 
godtas.

(f) bestämmelser om beräkning och varaktighet för de 
tidsfrister som avses i artikel 79c 1,

Det finns inga bestämmelser om 
tidsfrister i artikel 74c.1. Den 
artikeln hänvisar i sin ändrade 
lydelse i stället till de 
bestämmelser och de tidsfrister 
som antagits i enlighet med 
artikel 93a f. Det finns således 
ingen skyldighet i den 
grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa 
bestämmelserna och tidsfristerna.

De bestämmelser och 
tidsfrister som avses bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten för att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 

(g) förfarande för att korrigera språkliga fel, skrivfel 
och uppenbara brister i byråns beslut och tekniska fel 
som kan hänföras till byrån vid registreringen av 

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 

Delegerade akter kan 
godtas.
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varumärket eller vid offentliggörandet av dess 
registrering enligt artikel 79d,

och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

(h) förfarande för upphävande av ett beslut eller 
annullering av en post i registret enligt vad som avses i 
artikel 80.1,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

Delegerade akter kan 
godtas.

(i) villkor för avbrott och återupptagande av 
förfaranden inför byrån enligt vad som avses i artikel 
82a,

Det anges inga villkor i 
artikel 82a. Den artikeln hänvisar 
i sin ändrade lydelse i stället till 
de villkor som fastställts i 
enlighet med artikel 93a i. Det 
finns således ingen skyldighet i 
den grundläggande akten som 
kan kompletteras eller ändras, 
utan kommissionen skaffar sig i 
själva verket ett obegränsat 
utrymme för skönsmässig 
bedömning när det gäller att 
fastställa villkoren.

De aktuella villkoren 
bör specificeras 
ytterligare i den 
grundläggande akten för 
att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 

(j) förfaranden för fördelning och fastställande av 
kostnader enligt vad som avses i artikel 85.1,

Det anges inga villkor i 
artikel 85.1. Den artikeln 

De aktuella villkoren 
bör specificeras 
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hänvisar i sin ändrade lydelse i 
stället till de villkor som 
fastställts i enlighet med 
artikel 93a j. Det finns således 
ingen skyldighet i den 
grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa villkoren.

ytterligare i den 
grundläggande akten för 
att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 

(k) de uppgifter som avses i artikel 87.1, Enligt artikel 87.1 krävs redan att 
BHIM ska föra ett register som 
ska innehålla alla uppgifter som 
föreskrivs i förordningen. I själva 
verket kompletterar eller ändrar 
kommissionen således 
delegerade akter, vilket inte är 
möjligt enligt artikel 290 i EUF-
fördraget.

De specifika uppgifter 
som inte redan 
föreskrivs i andra 
bestämmelser bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten. Ordalydelsen 
”eller en delegerad akt 
som antagits enligt 
denna förordning” i 
artikel 87.1 bör strykas 
för att rätta till den 
nuvarande situationen, 
som innebär att 
delegerade akter i själva 
verket skulle kunna 
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kompletteras eller 
ändras.

(l) förfarande för granskning av handlingar som 
föreskrivs i artikel 88, inbegripet de handlingar som är 
undantagna från granskning, och förfaranden för 
arkivering av byråns handlingar som anges i artikel 
88.5,

Artikel 88 föreskriver i sin 
ändrade lydelse redan att den 
verkställande direktören ska 
fastställa på vilket sätt kontroll 
ska utföras och i vilken form 
handlingarna ska arkiveras.

Delegering är inte 
nödvändig. 
Bestämmelsen bör 
strykas.

(m) formerna för offentliggörande av information och 
uppgifter som avses i artikel 89.1 a i tidningen om 
europeiska varumärken, däribland typ av information, 
och det språk på vilket denna information och dessa 
uppgifter ska offentliggöras,

Se led k ovan. De specifika uppgifter 
som inte redan 
föreskrivs i andra 
bestämmelser bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten. Ordalydelsen 
”eller delegerade akter 
som antagits i enlighet 
med denna förordning” i 
artikel 89.1 a bör strykas 
för att rätta till den 
nuvarande situationen, 
som innebär att 
delegerade akter i själva 
verket skulle kunna 
kompletteras eller 
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ändras. 

(n) frekvens, form och språk på vilka byråns officiella 
tidning ska offentliggöras enligt vad som avses i artikel 
89.1 b,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

Delegerade akter kan 
godtas.

(o) villkoren för utbyte av information och 
kommunikation mellan byrån och medlemsstaternas 
myndigheter och granskning av handlingar av eller via 
domstolar eller myndigheter i medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 90,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

Delegerade akter kan 
godtas.

(p) Undantag från skyldigheten att låta sig företrädas 
inför byrån enligt artikel 92.2, de villkor på vilka en 
gemensam representant ska utses enligt artikel 92.4, de 
villkor på vilka de arbetstagare som avses i artikel 92.3 
och auktoriserade ombud som avses i artikel 93.1 ska 
inge en skriftlig fullmakt för att kunna genomföra 
representation, innehållet i fullmakten och under vilka 
förutsättningar någon får tas bort från förteckningen 
över auktoriserade ombud enligt vad som avses i artikel 
93.5.”

De villkor på vilka de 
arbetstagare som avses i 
artikel 92.3 och auktoriserade 
ombud som avses i artikel 93.1 
ska inge en skriftlig fullmakt 
gäller icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 38.

Delegerade akter kan 
godtas när det gäller 
artikel 92.3.

De specifika fallen och 
villkoren i punkterna 2, 
4 och 5 i artikel 92 bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande
akten. Ordalydelsen 
”eller en delegerad akt 
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När det gäller artikel 92.2, 92.4 
och 92.5 i dess ändrade lydelse 
avses de fall som föreskrivs och 
de villkor som fastställts i 
enlighet med artikel 93a p. Det 
finns således inga skyldigheter i 
den grundläggande akten som 
kan kompletteras eller ändras, 
utan kommissionen skaffar sig i 
själva verket ett obegränsat 
utrymme för skönsmässig 
bedömning när det gäller att 
fastställa villkoren.

som antagits enligt 
denna förordning” i 
artikel 87.1 bör strykas 
för att rätta till den 
nuvarande situationen, 
som innebär att 
delegerade akter i själva 
verket skulle kunna 
kompletteras eller 
ändras. 

Artikel 114 I artikel 114.2 ska orden ”tillämpningsföreskrifterna” 
ersättas med ”delegerade akter som antagits i enlighet 
med denna förordning”.

Denna artikel avser formella 
krav i nationell lagstiftning som 
rör överlämnande av ansökningar 
eller varumärken och som
avviker från eller går utöver dem 
som föreskrivs i denna 
förordning eller delegerade akter.

Artikel 114a Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 med angivande av de 
formella villkor som en begäran om omvandling till en 
europeisk varumärkesansökan ska uppfylla, uppgifter 
om dess undersökning och de som rör dess 

Denna bestämmelse är en allmän 
delegering som inte har någon 
uttrycklig motsvarande 
bestämmelse eller skyldighet i 
den grundläggande akten. Det 

Om det inte finns några 
bestämmelser eller 
skyldigheter i artiklarna 
112–114 i förordningen 
på vilka man kan grunda 
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offentliggörande. finns därför inget som kan ändras 
eller kompletteras.

delegeringen, bör dessa 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten.

Artikel 128 4. Den verkställande direktören ska särskilt ha följande 
funktioner där han ska:

[...]

(n) Utöva de befogenheter som har anförtrotts honom 
enligt artiklarna 26.3, 29.5, 30.2, 45.3, 75.2, 78.5, 79, 
79b, 79c, 87, 88, 89, 93.4, 119.8 och 144.

Se ovan gällande artiklarna 30, 
79 och 88.

Det får inte finnas några 
motstridigheter mellan den 
verkställande direktörens 
befogenheter och omfattningen 
av delegeringen av 
lagstiftningsbefogenhet.

För att undvika 
motstridigheter måste 
antingen den 
verkställande 
direktörens 
befogenheter eller 
delegeringarna av 
befogenhet ändras.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) särskilda kriterier för användning av de språk som 
avses i artikel 119,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 45.

Delegerade akter kan 
godtas.

Artikel 144a

(b) fall där invändningsbeslut och annulleringsbeslut 
ska fattas av en enskild ledamot enligt artiklarna 132.2 
och 134.2,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 

Delegerade akter kan 
godtas.

Hänvisningarna i 
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tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 45.

Hänvisningarna i 
artiklarna 132.2 och 134.2 är för 
närvarande till artikel 144a c.

artiklarna 132.2 och 
134.2 bör emellertid 
vara till artikel 144a b.

(c) uppgifter om organisationen av 
överklagandenämnderna, inbegripet inrättande av 
myndigheten för överklagandenämnderna och dess roll 
enligt vad som avses i artikel 135.3 a, 
sammansättningen av nämnden i utökad 
sammansättning och reglerna för att hänskjuta ärenden 
till den enligt artikel 135.4 och de förutsättningar under 
vilka beslut ska fattas av en enskild ledamot i enlighet 
med artiklarna 135.2 och 135.5,

Myndighetens roll tycks vara 
något vid i sin omfattning och 
kan eventuellt beröra väsentliga 
delar.

Utöver det gäller denna 
bestämmelse komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 45. 

Delegerade akter kan 
godtas, med undantag 
för att myndighetens roll 
skulle kunna anges 
tydligare i den 
grundläggande akten.

(d) Systemet för de avgifter som ska betalas till byrån i 
enlighet med artikel 144, inklusive avgiftsbeloppet, 
betalningssättet, valutor, förfallodagen för avgifterna, 
den dag som ska anses vara betalningsdagen och
följderna av underlåtenhet att betala eller försenad 
betalning, samt under- och överutbetalning, de tjänster 
som kan vara avgiftsfria och de kriterier enligt vilka 
den verkställande direktören kan utöva de befogenheter 
som anges i artiklarna 144.3 och 144.4.”

Bortsett från avgiftsstrukturen 
och avgiftsbeloppen, som är 
väsentliga delar och därför inte 
bör bli föremål för delegering, 
gäller denna bestämmelse 
komplettering av icke väsentliga 
delar av förordningen. Målet, 
innehållet och omfattningen 
anges på ett tillräckligt tydligt 

Delegerade akter kan 
godtas, förutom när det 
gäller avgiftsstrukturen 
och avgiftsbeloppen.    



AL\1006698SV.doc 39/45 PE521.700v01-00

SV

sätt, som också tar hänsyn till 
skäl 45.

Artikel 145 I artikel 145 ska orden ”dess tillämpningsföreskrifter” 
ersättas med ”de delegerade akter som antagits i 
enlighet med denna förordning”.

Denna bestämmelse rör 
tillämpningen av bestämmelser 
på internationella registreringar.

Denna bestämmelse 
berör inte direkt 
delegeringen av 
befogenheter.

Artikel 161a Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

(a) de formella kraven för en internationell ansökan 
som avses i artikel 147.5, förfarandet för granskning av 
den internationella ansökan enligt artikel 147.6 och 
formerna för överlämnandet av den internationella 
ansökan till den internationella byrån enligt artikel 
147.4,

Det anges inga formella krav i 
artikel 147.5. Den artikeln 
hänvisar i sin ändrade lydelse i 
stället till de formella villkor som 
har fastställts i enlighet med 
artikel 161a a. Det finns således 
ingen skyldighet i den 
grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa de 
formella villkoren.

Därutöver gäller denna 
bestämmelse komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 

Delegerade akter kan 
godtas, med undantag 
för att de formella 
villkoren för en 
internationell ansökan 
bör specificeras 
ytterligare i den 
grundläggande akten för 
att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 
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tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

(b) villkoren för den anmälan som föreskrivs i artikel 
148a,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

Delegerade akter kan 
godtas.

(c) de formella kraven för en begäran om territoriell 
utsträckning som avses i artikel 149.2, förfarandet för 
undersökning av villkoren och formerna för 
vidarebefordran av begäran om territoriell utsträckning 
till den internationella byrån,

Det anges inga formella krav i 
artikel 149. Den artikeln hänvisar 
i sin ändrade lydelse i stället till 
de formella villkor som har 
fastställts i enlighet med 
artikel 161a c. Det finns således 
ingen skyldighet i den 
grundläggande akten som kan 
kompletteras eller ändras, utan 
kommissionen skaffar sig i själva 
verket ett obegränsat utrymme 
för skönsmässig bedömning när 
det gäller att fastställa de 
formella villkoren.

Det finns ingen artikel 149.2, 
utan den artikeln har bara ett 

De formella kraven för 
en begäran bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten för att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
med artikel 290 i EUF-
fördraget. 

Hänvisningen bör vara 
till artikel 149.
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stycke. Den ändring som rör 
formella villkor läggs till som en 
mening på slutet.

(d) förfarandet för att åberopa företräde i enlighet med 
artikel 153,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

Delegerade akter kan 
godtas.

(e) förfarandena för prövning av de absoluta 
registreringshindren som avses i artikel 154 och för 
inlämning och granskning av en invändning enligt 
artikel 156, inklusive nödvändiga yttranden eller 
skrivelser till den internationella byrån,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

Delegerade akter kan 
godtas.

(f) förfarandena med beaktande av de internationella 
registreringar som avses i artikel 154a,

Det anges inga förfaranden i 
artikel 154a. Den artikeln 
hänvisar i sin ändrade lydelse i 
stället till de förfaranden som 
föreskrivs i artikel 161a f. Det 
finns således ingen skyldighet i 
den grundläggande akten som 
kan kompletteras eller ändras, 
utan kommissionen skaffar sig i 
själva verket ett obegränsat 

Förfarandena bör 
specificeras ytterligare i 
den grundläggande 
akten för att åtgärda den 
nuvarande 
återkommande bristen 
på skyldighet, som 
innebär att inget i själva 
verket ändras eller 
kompletteras i enlighet 
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utrymme för skönsmässig 
bedömning när det gäller att 
fastställa förfarandena.

med artikel 290 i EUF-
fördraget. 

(g) fall där byrån ska meddela den internationella byrån 
om ogiltigförklaring av en internationell registrering 
enligt artikel 158 och de uppgifter en sådan anmälan 
ska innehålla,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

Delegerade akter kan 
godtas.

(h) villkoren för överlämnande av begäran enligt vad 
som avses i artikel 158c till den internationella byrån,

Artikel 158c hänvisar till ”de fall 
som anges i artikel 161a h” och 
inte till ”villkoren för 
överlämnande”.

Oavsett vilket, gäller detta 
komplettering av icke väsentliga 
delar av förordningen.

Delegerade akter kan 
godtas så länge det 
klargörs om det är fråga 
om villkoren för 
överlämnande eller de 
fall som anges.

(i) de villkor som en begäran om omvandling i enlighet 
med artikel 159.1 ska uppfylla,

Detta gäller komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

Delegerade akter kan 
godtas.
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(j) de formella kraven för en ansökan om omvandling 
som avses i artikel 161 och förfarandena för denna 
omvandling,

Det anges inga formella krav för 
en ansökan om omvandling i 
artikel 161.

Bestämmelsen om förfaranden 
gäller komplettering av icke 
väsentliga delar av förordningen. 
Målet, innehållet och 
omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

Delegerade akter kan 
godtas med undantag för 
”de formella kraven”, 
vilka behöver klargöras 
i den grundläggande 
akten.

(k) villkoren för yttranden eller skrivelser mellan byrån 
och den internationella byrån, däribland de yttranden 
eller skrivelser som ska göras enligt artiklarna 147.4, 
148a, 153.2 och 158c.”

Enligt artikel 147.4 ska inga 
”yttranden eller skrivelser” 
göras.

Bortsett från detta gäller denna 
bestämmelse komplettering av 
icke väsentliga delar av 
förordningen. Målet, innehållet 
och omfattningen anges på ett 
tillräckligt tydligt sätt, som också 
tar hänsyn till skäl 46.

Delegerade akter kan 
godtas med undantag för 
”de yttranden eller 
skrivelser som ska 
göras”, vilka behöver 
klargöras i den 
grundläggande akten.

Artikel 163a 1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till 
kommissionen på de villkor som anges i denna artikel.

Motsvarar 
exempelartikeln i den 
gemensamma 
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överenskommelsen. 

2. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 
24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a 
och 161a ska ges på obestämd tid.

Parlamentet skulle kunna välja 
en fast varaktighet, t.ex. ett antal 
år, tillsammans med 
rapporteringskrav (alternativ 2 i 
den gemensamma 
överenskommelsen).

Motsvarar 
exempelartikeln i den 
gemensamma 
överenskommelsen. 

3. Den delegering av de befogenheter som avses i 
punkt 2 kan när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 
återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid en senare tidpunkt 
som anges däri. Beslutet påverkar inte sådana 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motsvarar 
exempelartikeln i den 
gemensamma 
överenskommelsen. 

4. Så snart som kommissionen har antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt anmäla den till 
Europaparlamentet och rådet.

Motsvarar 
exempelartikeln i den 
gemensamma 
överenskommelsen. 

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 24a, 
35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a och 

Invändningsperioden är 
standardtiden 2+2 månader, 

Motsvarar 
exempelartikeln i den 
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161a ska bara träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 
mot den delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före utgången av den 
perioden, har underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller rådets 
initiativ.”

vilken parlamentet kan förlänga 
eller förkorta.

gemensamma 
överenskommelsen. 

Parlamentet kan ändra 
tidsramarna.


