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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0161),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 118, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0087/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 11. 
juli 2013, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International 
Handel og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at kodificere forordningen, når 
den lovgivningsmæssige procedure er afsluttet;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som følge af Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse bør terminologien i 

(2) Som følge af Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse bør terminologien i 
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forordning (EF) nr. 207/2009 ajourføres. 
Dette indebærer udskiftning af "EF-
varemærker" med "EU-varemærker". I 
overensstemmelse med den fælles tilgang 
til decentrale agenturer, der i juli 2012 blev 
vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, bør betegnelsen "Kontoret 
for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design)" erstattes af "Den 
Europæiske Unions Agentur for
Varemærker og Design" (i det følgende 
benævnt "agenturet").

forordning (EF) nr. 207/2009 ajourføres. 
Dette indebærer udskiftning af "EF-
varemærker" med "EU-varemærker". I 
overensstemmelse med den fælles tilgang 
til decentrale agenturer, der i juli 2012 blev 
vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, bør betegnelsen "Kontoret 
for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design)" erstattes af "Den 
Europæiske Unions Agentur for
Intellektuel Ejendomsret" (i det følgende 
benævnt "agenturet").

Or. en

Begrundelse

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De erfaringer, der er gjort siden 
oprettelsen af EF-varemærkesystemet, har 
vist, at virksomheder i EU og fra 
tredjelande har accepteret systemet, som er 
blevet et vellykket og holdbart alternativ til 
beskyttelsen af varemærker på 
medlemsstatsniveau.

(5) De erfaringer, der er gjort siden 
oprettelsen af EF-varemærkesystemet, har 
vist, at virksomheder i EU og fra 
tredjelande har accepteret systemet, som er 
blevet et vellykket og holdbart supplement 
og alternativ til beskyttelsen af varemærker 
på medlemsstatsniveau.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at de to beskyttelsesniveauer eksisterer side om side.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at muliggøre mere fleksibilitet og 
samtidig opnå større retssikkerhed med 
hensyn til metoderne til varemærkers 
gengivelse bør definitionen af et EU-
varemærke ikke længere omfatte et krav 
om grafisk gengivelse. Det bør være tilladt 
at gengive et tegn på en passende måde og 
derfor ikke nødvendigvis grafisk, så længe 
gengivelsen giver de kompetente 
myndigheder og offentligheden mulighed 
for med præcision og klarhed at fastslå den 
nøjagtige genstand for beskyttelsen.

(9) For at muliggøre mere fleksibilitet og 
samtidig opnå større retssikkerhed med 
hensyn til metoderne til varemærkers 
gengivelse bør definitionen af et EU-
varemærke ikke længere omfatte et krav 
om grafisk gengivelse. Det bør være tilladt 
at gengive et tegn i registret over EU-
varemærker på en passende måde og 
derfor ikke nødvendigvis grafisk, så længe 
gengivelsen sker ved hjælp af alment 
tilgængelig teknologi og giver de 
kompetente myndigheder og 
offentligheden mulighed for med præcision 
og klarhed at fastslå den nøjagtige 
genstand for beskyttelsen.

Or. en

Begrundelse

Det præciseres, at mærket skal kunne registreres i registret ved hjælp af alment tilgængelig 
teknologi.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at opnå retssikkerhed og klarhed 
er det nødvendigt at præcisere, at et EU-
varemærke ikke kun i tilfælde af lighed, 
men også i tilfælde af, at der anvendes et 

udgår
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identisk tegn for identiske varer eller 
tjenesteydelser, kun bør indrømmes 
beskyttelse, såfremt og i det omfang, at 
mærkets primære funktion, som er at 
garantere varernes eller 
tjenesteydelsernes handelsmæssige 
oprindelse, påvirkes negativt.

Or. en

Begrundelse

Ændringen vedrører udeladelsen i artikel 9.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at styrke 
varemærkebeskyttelsen og bekæmpelsen af 
forfalskning mere effektivt bør 
indehaveren af et EU-varemærke have ret 
til at forhindre, at tredjemand fører varer 
ind i Unionens toldområde, uden at disse er 
overgået til fri omsætning dér, når varerne 
kommer fra tredjelande og uden tilladelse 
er forsynet med et varemærke, som i det 
væsentlige er identisk med EU-
varemærket, der er registreret for sådanne 
varer.

(18) Med henblik på at styrke 
varemærkebeskyttelsen og bekæmpelsen af 
forfalskning mere effektivt bør 
indehaveren af et EU-varemærke have ret 
til at forhindre, at tredjemand fører varer 
ind i Unionens toldområde, uden at disse er 
overgået til fri omsætning dér, når varerne 
kommer fra tredjelande og uden tilladelse 
er forsynet med et varemærke, som i det 
væsentlige er identisk med EU-
varemærket, der er registreret for sådanne 
varer. For ikke at hæmme strømmen af 
lovlige varer bør denne regel kun finde 
anvendelse, såfremt indehaveren af et 
EU-varemærke kan bevise, at varemærket 
også er gyldigt registreret i 
bestemmelseslandet. Denne regel bør ikke 
berøre Unionens ret til at fremme 
tredjelandes adgang til medicin.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for bringe teksten i overensstemmelse med ændringen til 
artikel 9, stk. 5.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Med henblik på mere effektivt at 
forhindre indførsel af varer, der betegner 
en krænkelse, navnlig i forbindelse med 
salg over internettet, bør indehaveren have 
ret til at forbyde import af sådanne varer til 
EU, hvis det kun er afsenderen af varerne, 
som handler i erhvervsmæssigt øjemed.

(19) Med henblik på mere effektivt at 
forhindre indførsel af forfalskede varer, 
navnlig i forbindelse med salg over 
internettet, bør indehaveren have ret til at 
forbyde import af sådanne varer til EU, 
hvis det kun er afsenderen af de 
forfalskede varer, som handler i 
erhvervsmæssigt øjemed.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for bringe teksten i overensstemmelse med ændringen til 
artikel 9, stk. 4.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Med henblik på at fremme konvergens 
mellem praksis og udvikle fælles redskaber 
er det nødvendigt at etablere passende 
rammer for samarbejdet mellem agenturet 
og medlemsstaternes kontorer med klart 
definerede samarbejdsområder, som giver 
agenturet mulighed for at koordinere 
relevante fælles projekter af interesse for 
EU og at finansiere disse fælles projekter 
op til et maksimumbeløb ved hjælp af 
tilskud. Disse samarbejdsaktiviteter bør 
være til gavn for virksomheder, der 
anvender varemærkesystemer i Europa. 
For brugerne af det EU-system, der er 
fastsat i denne forordning, bør de fælles 
projekter, navnlig databaserne for høring 

(40) Med henblik på at fremme konvergens 
mellem praksis og udvikle fælles redskaber 
er det nødvendigt at etablere passende 
rammer for samarbejdet mellem agenturet 
og medlemsstaternes kontorer med en 
definition af de vigtigste
samarbejdsområder, som giver agenturet 
mulighed for at koordinere relevante fælles 
projekter af interesse for EU og at 
finansiere disse fælles projekter op til et 
maksimumbeløb ved hjælp af tilskud. 
Disse samarbejdsaktiviteter bør være til 
gavn for virksomheder, der anvender 
varemærkesystemer i Unionen. For 
brugerne af det EU-system, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 207/2009, bør de 
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og søgning, tilvejebringe yderligere, 
globale, effektive og gratis redskaber, der 
gør det muligt at opfylde de specifikke 
krav, der følger af EU-varemærkets 
enhedskarakter.

fælles projekter, navnlig databaserne, der 
anvendes til høring og søgning, gratis
tilvejebringe yderligere, globale og
effektive redskaber, der gør det muligt at 
opfylde de specifikke krav, der følger af 
EU-varemærkets enhedskarakter. Det bør 
dog ikke være obligatorisk for 
medlemsstaterne at gennemføre 
resultaterne af sådanne fælles projekter. 
Selv om det er vigtigt, at alle parter 
bidrager til, at de fælles projekter kan 
lykkes, ikke mindst ved at udveksle bedste 
praksis og erfaringer, vil et strengt krav 
om, at alle medlemsstater skal 
gennemføre resultaterne af fælles 
projekter, også hvis en medlemsstat 
eksempelvis mener, at den allerede råder 
over et bedre it-redskab eller lignende, 
imidlertid hverken være forholdsmæssigt 
eller i brugernes interesse.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Gebyrstrukturen er fastsat i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2869/951. Gebyrstrukturen er dog et 
centralt element i EU-
varemærkesystemets funktion, og den er 
kun blevet revideret to gange siden 
oprettelsen, og dette kun efter en 
omfattende politisk debat. 
Gebyrstrukturen bør derfor reguleres 
direkte i forordning (EF) nr. 207/2009. 
Forordning (EF) nr. 2869/95 bør derfor 
ophæves, og bestemmelserne om 
gebyrstrukturen i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2868/952 bør udgå.
___________
1 Kommissionens forordning nr. 2869/95 
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af 13. december 1995 om de gebyrer, der 
skal betales til Harmoniseringskontoret 
for det indre marked (varemærker og 
mønstre) (EFT L 303 af 15.12.1995, s. 
33).
2 Kommissionens forordning (EF) nr. 
2868/95 af 13. december 1995 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 40/94 om EF-
varemærker (EFT L 303 af 15.12.1995, s. 
1).

Or. en

Begrundelse

Gebyrstrukturen udgør et vigtigt element i EU-varemærkesystemet, og den bør derfor 
reguleres direkte i forordningen frem for ved delegerede retsakter. Ordføreren påpeger, at 
spørgsmålet om den øvrige delegering af beføjelser, der fremgår af Kommissionens forslag, 
vil blive behandlet inden for rammerne af proceduren i overensstemmelse med artikel 37a.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at sikre en effektiv metode til 
bilæggelse af tvister, sammenhæng med 
den sprogordning, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 207/2009, en hurtig 
levering af afgørelser i enkle sager, en 
effektiv organisation af appelkamrene samt 
et passende og realistisk niveau for de 
gebyrer, der opkræves af agenturet,
samtidig med at de budgetprincipper, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 207/2009, 
overholdes, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår 
fastsættelse af bestemmelser om de sprog, 
der skal anvendes ved agenturet, de 
tilfælde, hvor afgørelser om indsigelse eller 
annullering bør træffes af et enkelt 
medlem, de nærmere bestemmelser om

(45) For at sikre en effektiv metode til 
bilæggelse af tvister, sammenhæng med 
den sprogordning, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 207/2009, en hurtig 
levering af afgørelser i sager med enkelt 
indhold, en effektiv organisation af 
appelkamrene, samtidig med at de 
budgetprincipper, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 207/2009, overholdes, 
bør beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår 
fastsættelse af bestemmelser vedrørende de 
sprog, der skal anvendes ved agenturet, de 
tilfælde, hvor afgørelser om indsigelse eller 
annullering bør træffes af et enkelt 
medlem, de nærmere bestemmelser
vedrørende appelkamrenes tilrettelæggelse,
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appelkamrenes tilrettelæggelse, størrelsen 
af de gebyrer, der skal betales til 
agenturet, og de nærmere bestemmelser 
om deres betaling.

og bestemmelser vedrørende betaling af
gebyrer.

Or. en

Begrundelse

Gebyrstrukturen udgør et vigtigt element i EU-varemærkesystemet, og den bør derfor 
reguleres direkte i forordningen frem for ved delegerede retsakter. Ordføreren påpeger, at 
spørgsmålet om den øvrige delegering af beføjelser, der fremgår af Kommissionens forslag, 
vil blive behandlet inden for rammerne af proceduren i overensstemmelse med artikel 37a. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I hele forordningen ændres "EF-
varemærker" til "EU-varemærker", og de 
nødvendige grammatiske ændringer 
foretages.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) I hele forordningen ændres "EF-
varemærkedomstol" til "EU-
varemærkedomstol", og de nødvendige 
grammatiske ændringer foretages.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I hele forordningen ændres "EF-
fællesmærke" til "EU-fællesmærke", og de 
nødvendige grammatiske ændringer 
foretages.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Herved oprettes Den Europæiske Unions 
Agentur for Varemærker og Design, 
herefter benævnt "agenturet".

1. Herved oprettes Den Europæiske Unions 
Agentur for Intellektuel Ejendomsret, 
herefter benævnt "agenturet".
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
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future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 4 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) adskille en virksomheds varer eller 
tjenesteydelser fra andre virksomheders

a) adskille en virksomheds varer eller 
tjenesteydelser fra andre virksomheders, og

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at kun en af betingelserne i litra a) og b) skal opfyldes.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 207/2009 EC
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) blive gengivet på en måde, der gør det 
muligt for de kompetente myndigheder og 
offentligheden at fastslå den nøjagtige 
genstand for den beskyttelse, som 
indehaveren indrømmes."

b) blive gengivet i registret over EU-
varemærker på en måde, der gør det 
muligt for de kompetente myndigheder og 
offentligheden at fastslå den nøjagtige 
genstand for den beskyttelse, som 
indehaveren indrømmes."

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering af, at mærket skal kunne indføres i registret.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 – litra b
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i en del af Unionen a) i en del af Unionen, eller

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at kun en af betingelserne i litra a) og b) skal opfyldes.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra a
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) såfremt varemærkeindehaverens agent 
eller repræsentant uden indehaverens 
samtykke ansøger om registrering af 
varemærket i eget navn, medmindre 
agenten eller repræsentanten kan 
retfærdiggøre sin handling

a) såfremt varemærkeindehaverens agent 
eller repræsentant uden indehaverens 
samtykke ansøger om registrering af 
varemærket i eget navn, medmindre 
agenten eller repræsentanten kan 
retfærdiggøre sin handling, eller

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at kun en af betingelserne i litra a) og b) skal opfyldes.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 9 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tegnet er identisk med EU-varemærket 
og anvendes i forbindelse med varer eller 
tjenesteydelser, som er identiske med dem, 
for hvilke EU-varemærket er registreret, og 
når en sådan anvendelse påvirker eller vil 
kunne påvirke EU-varemærkets evne til at 
garantere varernes eller 
tjenesteydelsernes oprindelse over for 
forbrugerne

a) tegnet er identisk med EU-varemærket 
og anvendes i forbindelse med varer eller 
tjenesteydelser, som er identiske med dem, 
for hvilke EU-varemærket er registreret

Or. en

Begrundelse

Selv om formålet med Kommissionens forslag er at skabe klarhed, synes det snarere at skabe 
retlig usikkerhed.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af et EU-varemærke skal også 
have ret til at forhindre indførsel af varer
som omhandlet i stk. 3, litra c), hvor kun 
afsenderen af varerne handler i 
erhvervsmæssigt øjemed.

Indehaveren af et EU-varemærke skal også 
have ret til at forhindre indførsel af varer, 
hvor kun afsenderen af varerne handler i 
erhvervsmæssigt øjemed, og hvor sådanne 
varer, herunder emballage, uden tilladelse 
er forsynet med et varemærke, som er 
identisk med EU-varemærket, der er 
registreret for sådanne varer, eller som 
for så vidt angår deres væsentligste 
aspekter ikke kan skelnes fra dette 
varemærke.

Or. en

Begrundelse

Selv om forfalskning af varer bør modarbejdes, er denne bestemmelse for vidtgående, da den 
også dækker privatpersoners indførsel af varer, som lovligt er blevet markedsført uden for 
EU. Bestemmelsen bør begrænses til kun at omfatte forfalskede varer.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Indehaveren af et EU-varemærke skal 
også have ret til at forhindre tredjemand i 
som led i en erhvervsaktivitet at føre varer 
ind i Unionens toldområde, uden at disse 
overgår til fri omsætning, hvor sådanne 
varer, herunder emballage, kommer fra
tredjelande og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, som er identisk med 
EU-varemærket, der er registreret for 
sådanne varer, eller som for så vidt angår 
deres væsentligste aspekter ikke kan 
skelnes fra dette varemærke."

5. Indehaveren af et EU-varemærke skal 
også have ret til at forhindre tredjemand i 
som led i en erhvervsaktivitet at føre varer 
ind i Unionens toldområde, uden at disse 
overgår til fri omsætning, hvor sådanne 
varer, herunder emballage, kommer fra et 
tredjeland og uden tilladelse er forsynet 
med et varemærke, som er identisk med 
EU-varemærket, der er gyldigt registreret 
for sådanne varer, eller som for så vidt 
angår deres væsentligste aspekter ikke kan 
skelnes fra dette varemærke, på betingelse 
af, at indehaveren kan bevise, at 
varemærket også er gyldigt registreret i 
bestemmelseslandet."

Or. en

Begrundelse

Selv om det er vigtigt at træffe foranstaltninger mod forfalskning af varer, er Kommissionens 
forslag om varer i transit for vidtgående, idet forslaget vil begrænse lovlig international 
handel. Det bør derfor være op til indehaveren af et registreret varemærke at fremlægge bevis 
for, at varemærket også er gyldigt registreret i bestemmelseslandet.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 9 a – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med handelen at påføre et 
tegn, der er identisk med eller ligner EU-
varemærket, på udstyret, emballagen eller 

a) i forbindelse med handelen at påføre et 
tegn, der er identisk med eller ligner EU-
varemærket, på emballage, etiketter, 
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andre midler, hvorpå mærket kan anbringes mærkater, sikkerhedsfeatures, 
ægthedsanordninger eller eventuelle andre 
midler, hvorpå mærket kan anbringes

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "udstyret", som er anvendt i denne bestemmelse, er et juridisk udtryk, der ikke 
finder anvendelse i alle EU-jurisdiktioner. For at øge effektiviteten af bestemmelsen bør den 
ordlyd, der anvendes til at beskrive etiketter, emballage og andre genstande, præciseres med 
henblik på at sikre, at de emballagedele og komponenter, som almindeligvis anvendes af 
vareforfalskere, er omfattet af bestemmelsen.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 9 a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tilbyde eller markedsføre, eller 
oplagre med sådanne formål, eller at 
importere eller eksportere udstyr, 
emballage eller andre midler, hvorpå 
mærket er anbragt.

b) at tilbyde eller markedsføre, eller 
oplagre med sådanne formål, eller at 
importere eller eksportere emballage, 
etiketter, mærkater, sikkerhedsfeatures, 
ægthedsanordninger eller eventuelle andre 
midler, hvorpå mærket er anbragt.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "udstyret", som er anvendt i denne bestemmelse, er et juridisk udtryk, der ikke 
finder anvendelse i alle EU-jurisdiktioner. For at øge effektiviteten af bestemmelsen bør den 
ordlyd, der anvendes til at beskrive etiketter, emballage og andre genstande, præciseres med 
henblik på at sikre, at de emballagedele og komponenter, som almindeligvis anvendes af 
vareforfalskere, er omfattet af bestemmelsen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 13 – stk. 1



PR\944386DA.doc 19/65 PE516.715v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) I artikel 13, stk. 1, ændres "inden for 
Fællesskabet" til "inden for Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde".

15) Artikel 13, stk. 1, affattes således:

"1. De til et EU-varemærke knyttede 
rettigheder giver ikke indehaveren ret til 
at forbyde brugen af varemærket for 
varer, som af indehaveren selv eller med 
dennes samtykke er markedsført inden for 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde under dette 
varemærke."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 26 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:
"2. Der skal ved ansøgning om 
registrering af EU-varemærke erlægges et 
ansøgningsgebyr. Ansøgningsgebyret 
omfatter:
a) et grundgebyr
b) et klassegebyr for hver klasse ud over 
den ene, hvortil varerne eller 
tjenesteydelserne hører, jf. artikel 28
c) i givet fald et søgningsgebyr som 
omhandlet i artikel 38, stk. 2.
Ansøgeren skal give betalingsordre 
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vedrørende ansøgningsgebyret senest på 
den dato, hvor ansøgningen indgives."

Or. en

Begrundelse

Gebyrstrukturen udgør et vigtigt element i EU-varemærkesystemet, og den bør derfor 
reguleres direkte i forordningen. Regel 4 i forordning (EF) nr. 2868/95 indarbejdes derfor i 
forordning (EF) nr. 207/2009.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgningsdatoen for en EU-
varemærkeansøgning er den dato, hvor 
ansøgeren indgiver dokumenterne 
indeholdende de i artikel 26, stk. 1, 
omhandlede oplysninger til agenturet, 
såfremt ansøgningsgebyret, for hvilket
betalingsordren skal være givet senest på 
nævnte dato, erlægges."

Ansøgningsdatoen for en EU-
varemærkeansøgning er den dato, hvor 
ansøgeren indgiver dokumenterne 
indeholdende de i artikel 26, stk. 1, 
omhandlede oplysninger til agenturet, 
såfremt der er givet betalingsordre for
ansøgningsgebyret. I tilfælde af, at
betalingsordren er forsinket, fastsættes 
indgivelsesdatoen som den dato, hvor der 
er givet betalingsordre."

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at indgivelsesdatoen fastsættes som den dato, hvor 
ansøgeren giver betalingsordre i tilfælde, hvor ansøgerens betalingsordre er forsinket.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 28 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Anmoder ansøgeren om registrering for 
mere end én klasse, skal de pågældende 
varer og tjenesteydelser samles i grupper
efter Nice-klassifikationens klasser, idet 
nummeret på den klasse, som den 
pågældende gruppe af varer og 
tjenesteydelser tilhører, anføres forrest og
opføres i klassernes rækkefølge.

6. Anmoder ansøgeren om registrering for 
mere end én klasse, skal ansøgeren 
gruppere varerne og tjenesteydelserne
efter Nice-klassifikationens klasser, idet 
nummeret på den klasse, som den 
pågældende gruppe af varer og 
tjenesteydelser tilhører, anføres forrest, og
opføre dem i klassernes rækkefølge.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at grupperingen efter klasser er ansøgerens ansvar.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 28 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erklæringen skal indgives til agenturet 
senest 4 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og klart, præcist og specifikt 
udpege andre varer og tjenesteydelser end 
dem, der er klart omfattet af den 
bogstavelige betydning af angivelserne i 
klasseoverskrifterne, og som oprindeligt 
var omfattet af indehaverens hensigt. 
Agenturet skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at ændre registret i 
overensstemmelse hermed. Denne 
mulighed berører ikke anvendelsen af 
artikel 15, artikel 42, stk. 2, artikel 51, stk. 
1, litra a), og artikel 57, stk. 2.

Erklæringen skal indgives til agenturet 
senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og klart, præcist 
og specifikt udpege andre varer og 
tjenesteydelser end dem, der er klart 
omfattet af den bogstavelige betydning af 
angivelserne i klasseoverskrifterne, og som 
oprindeligt var omfattet af indehaverens 
hensigt. Agenturet skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at ændre 
registret i overensstemmelse hermed. 
Denne mulighed berører ikke anvendelsen 
af artikel 15, artikel 42, stk. 2, artikel 51, 
stk. 1, litra a), og artikel 57, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette vil sandsynligvis skabe en del arbejde for brugerne, og det vil derfor være 
hensigtsmæssigt at forlænge fristen, således at brugerne får ekstra tid til at analysere 
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situationen.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1  nr. 29
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 29  stk. 5  tilføjet punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Agenturets administrerende direktør 
anmoder om nødvendigt Kommissionen 
om at overveje at undersøge, om en stat i 
den i første punktum anvendte betydning 
indrømmer denne gensidighed."

"Agenturets administrerende direktør 
anmoder om nødvendigt Kommissionen 
om at undersøge, om en stat i den i første 
punktum anvendte betydning indrømmer 
denne gensidighed."

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "overveje at undersøge" er meget vag. Kommissionen er alligevel ikke forpligtet til 
at følge en anmodning om en undersøgelse.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1  nr. 40
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 42  stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40) I artikel 42, stk. 2, første punktum, 
erstattes udtrykket "inden for de seneste 
fem år forud for offentliggørelsen" af 
"inden for de seneste fem år forud for 
indgivelsen eller prioritetsdatoen".

40) Artikel 42, stk. 2, affattes således:

"2. På begæring af ansøgeren skal 
indehaveren af et ældre EU-varemærke, 
der har rejst indsigelse, godtgøre, at der 
inden for de seneste fem år forud for 
indgivelsen eller prioritetsdatoen for EU-
varemærkeansøgningen er gjort reel 
brug af det ældre EU-varemærke i 
Unionen for de varer og tjenesteydelser, 



PR\944386DA.doc 23/65 PE516.715v01-00

DA

for hvilke det er registreret, og som 
lægges til grund for indsigelsen, eller at 
der foreligger rimelig grund til, at brug 
ikke har fundet sted, forudsat at det 
ældre EU-varemærke på dette tidspunkt 
har været registreret i mindst fem år.
Godtgøres dette ikke, forkastes 
indsigelsen. Har det ældre EU-
varemærke kun været anvendt for en 
del af de varer eller tjenesteydelser, for 
hvilke det er registreret, anses det ved 
behandlingen af indsigelsen kun som 
registreret for denne del af varerne eller 
tjenesteydelserne."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1  nr. 43 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 47  stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a) I artikel 47 indsættes følgende 
stykke:
"1a. Det gebyr, der skal betales for 
fornyelse af et EU-varemærke, omfatter:
a) et grundgebyr
b) et klassegebyr for hver klasse ud over 
den ene, som ansøgningen om fornyelse 
vedrører, og
c) i givet fald tillægsgebyr for forsinket 
betaling af fornyelsesgebyr eller forsinket 
indgivelse af ansøgning om fornyelse i 
henhold til stk. 3."
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Or. en

Begrundelse

Gebyrstrukturen udgør et vigtigt element i EU-varemærkesystemet, og den bør derfor 
reguleres direkte i forordningen. Regel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2868/95 indarbejdes 
derfor i forordning (EF) nr. 207/2009.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afkaldet skal af varemærkeindehaveren 
skriftligt meddeles agenturet. Det har først 
virkning, når det er indført i registret. 
Gyldigheden af et afkald på et EU-
varemærke, som er blevet meddelt 
agenturet efter indgivelse af en ansøgning 
om fortabelse at dette varemærke i henhold 
til artikel 56, stk. 1, skal være betinget af 
den endelige afvisning eller 
tilbagetrækning af ansøgningen om 
fortabelse."

2. Afkaldet skal af varemærkeindehaveren 
skriftligt meddeles agenturet. Det har først 
virkning, når det er indført i registret. 
Gyldigheden af et afkald på et EU-
varemærke, som er blevet meddelt 
agenturet efter indgivelse af en ansøgning 
om fortabelse eller en 
ugyldighedserklæring af dette varemærke i
henhold til artikel 56, stk. 1, skal være 
betinget af den endelige afvisning eller 
tilbagetrækning af ansøgningen om 
fortabelse eller ugyldighedserklæringen."

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til ændring af artikel 50 vil være til gene for indehavere af EU-
varemærker, som angribes i ophævelsesprocedurer for ikkeanvendelse i forbindelse med 
anmodning om overgang til et eller flere nationale varemærker, inden der træffes afgørelse 
om ophævelsen. En sådan praksis giver en periode på yderligere fem år, hvor indehaveren 
lovligt vil kunne afholde sig fra at anvende varemærket og derved omgå loven. Den samme 
bestemmelse bør udvides til også at omfatte tilfælde, hvor et EU-varemærke er genstand for 
en sag om ugyldighedserklæring.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1  nr. 48
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 54  stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48) I artikel 54, stk. 1 og 2, udgår ordene 
"eller modsætte sig brugen af det".

48) Artikel 54, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Har indehaveren af et EU-
varemærke i fem på hinanden følgende 
år tålt brugen af et yngre EU-
varemærke inden for Unionen med 
kendskab til denne brug, kan han ikke 
under henvisning til det ældre 
varemærke […] kræve det yngre 
varemærke erklæret ugyldigt […] for 
varer eller tjenesteydelser, for hvilke det 
yngre varemærke er blevet anvendt, 
medmindre ansøgningen om registrering 
af det yngre EU-varemærke er indgivet i 
ond tro.
2. Har indehaveren af et af de i artikel 8, 
stk. 2, omhandlede ældre nationale 
varemærker eller af et andet ældre tegn 
som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i fem 
på hinanden følgende år tålt brugen af et 
yngre EU-varemærke i den medlemsstat, 
i hvilken det ældre varemærke eller det 
ældre tegn er beskyttet, med kendskab 
til denne brug, kan han ikke under 
henvisning til det ældre varemærke eller 
det ældre tegn […] kræve det yngre 
varemærke erklæret ugyldigt […] for 
varer eller tjenesteydelser, for hvilke det 
yngre varemærke er blevet anvendt, 
medmindre ansøgningen om registrering 
af det yngre EU-varemærke er indgivet i 
ond tro."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
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det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50) I artikel 57, stk. 2, andet punktum, 
ændres "Hvis det ældre EF-varemærke 
på tidspunktet for bekendtgørelsen af EF-
varemærkeansøgningen har været 
registreret i mindst fem år" til "Hvis det 
ældre EU-varemærke på den dato, hvor 
EU-varemærkeansøgningen blev indgivet 
eller på prioritetsdatoen for EU-
varemærkeansøgningen, har været 
registreret i mindst fem år".

50) Artikel 57, stk. 2, affattes således:

"2. Efter anmodning fra indehaveren af 
EU-varemærket skal indehaveren af det 
ældre EU-varemærke, der er part i 
sagen om ugyldighed, godtgøre, at der 
inden for de seneste fem år forud for 
begæringen om ugyldighed, er gjort reel 
brug af det ældre EU-varemærke i 
Unionen for de varer eller 
tjenesteydelser, for hvilke det er 
registreret, og som lægges til grund for 
begæringen om ugyldighed, eller at der 
foreligger rimelig grund til, at brug ikke 
har fundet sted, forudsat at det ældre 
EU-varemærke på dette tidspunkt har 
været registreret i mindst fem år. Hvis
det ældre EU-varemærke på den dato, 
hvor EU-varemærkeansøgningen blev 
indgivet eller på prioritetsdatoen for EU-
varemærkeansøgningen, har været 
registreret i mindst fem år, skal 
indehaveren af det ældre EU-
varemærke ligeledes godtgøre, at 
betingelserne i artikel 42, stk. 2, er 
opfyldt på nævnte tidspunkt. Godtgøres 
dette ikke, afvises begæringen om 
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varemærkets ugyldighed. Har det ældre 
EU-varemærke kun været anvendt for 
en del af de varer eller tjenesteydelser, 
for hvilke det er registreret, anses det 
ved behandlingen af 
ugyldighedsbegæringen kun som 
registreret for denne del af de 
pågældende varer eller tjenesteydelser."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1  nr. 60
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 67  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

60) I artikel 67, stk. 1, ændres "inden for 
den foreskrevne frist" til "inden for den i 
henhold til artikel 74a foreskrevne frist."

60) Artikel 67, stk. 1, affattes således:

"1. En ansøger om registrering af et EU-
fællesmærke skal inden for den i henhold 
til artikel 74a foreskrevne frist forelægge 
de bestemmelser, der gælder for mærkets 
benyttelse."

Or. en

Begrundelse
Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 61 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 71  stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

61a) Artikel 71, stk. 3, affattes således:
"3. Skriftlige bemærkninger i henhold til 
artikel 69 kan også indgives for så vidt 
angår ændrede bestemmelser for mærkets 
anvendelse."

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer betydningen af sætningen "Artikel 69 finder anvendelse på 
ændrede bestemmelser for mærkets anvendelse". Skal ses i sammenhæng med 
ændringsforslag til artikel 74f, stk. 3.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 63
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 74 f  stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 74e finder anvendelse på
ændrede bestemmelser for mærkets 
anvendelse.

3. Skriftlige bemærkninger i henhold til 
artikel 74e kan også indgives for så vidt 
angår ændrede bestemmelser for mærkets 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer betydningen af henvisningen til artikel 74e. Skal ses i 
sammenhæng med ændringsforslag til artikel 71, stk. 3.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 79 d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal rette eventuelle sproglige 
fejl, skrivefejl og åbenlyse forsømmelser i 
agenturets afgørelser eller tekniske fejl, der 
kan tilskrives agenturet i forbindelse med 
registreringen af varemærket eller 
offentliggørelsen deraf."

Agenturet skal rette eventuelle sproglige 
fejl, skrivefejl og åbenlyse forsømmelser i 
agenturets afgørelser eller tekniske fejl, der 
kan tilskrives agenturet i forbindelse med 
registreringen af varemærket eller 
offentliggørelsen deraf. Agenturet skal 
føre registre over sådanne rettelser."

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at agenturet har mulighed for at rette fejl, men foretagne rettelser bør 
altid registreres, så de kan spores.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 69 – litra a
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1, første punktum, ændres 
"afgørelse, der er behæftet med en 
åbenlys procedurefejl" til "afgørelse, der 
er behæftet med en åbenlys fejl".

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Når agenturet foretager en 
indførelse i registret eller vedtager en 
afgørelse, der er behæftet med en 
åbenlys [… ] fejl, der er begået af
agenturet, sørger dette for at ophæve 
indførelsen eller tilbagekalde afgørelsen.
Er der kun én part i sagen, og krænker 
indførelsen eller handlingen dennes 
rettigheder, foretages ophævelsen eller 
tilbagekaldelsen, selv om parten ikke er 
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opmærksom på fejlen."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 69 – litra b
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2, andet punktum, affattes således: b) Stk. 2 affattes således:

"Ophævelsen af indførelsen i registeret 
eller tilbagekaldelsen af afgørelsen skal 
finde sted senest et år efter datoen, hvor 
indførelsen blev foretaget i registret eller 
afgørelsen blev truffet, efter høring af 
parterne i sagen og eventuelle personer, der 
er indehavere af rettigheder til det 
pågældende EU-varemærke, og som er 
indført i registret."

"2. Den afdeling, der har foretaget 
indførelsen eller vedtaget afgørelsen, 
foretager ophævelsen eller 
tilbagekaldelsen i henhold til stk. 1 ex 
officio eller på anmodning af en af 
parterne i sagen. Ophævelsen af 
indførelsen i registeret eller 
tilbagekaldelsen af afgørelsen skal finde 
sted senest et år efter datoen, hvor 
indførelsen blev foretaget i registret eller 
afgørelsen blev truffet, efter høring af 
parterne i sagen og eventuelle personer, der 
er indehavere af rettigheder til det 
pågældende EU-varemærke, og som er 
indført i registret. Agenturet skal føre 
registre over sådanne ophævelser og 
tilbagekaldelser."

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af første punktum udgør en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af 
klarhedshensyn foretrækkes det at erstatte hele tekstenheder frem for blot en eller flere 
punktummer (se punkt 18.12.1 i den fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som 
arbejder med affattelse af lovtekster). Tilføjelse af sidste punktum: Disse ophævelser og 
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tilbagekaldelser skal indføres i registret, således at de kan spores.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 73
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

73) I artikel 85, stk. 1, ændres "på de 
betingelser, der er fastsat i 
gennemførelsesforordningen" til "på de 
betingelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 93a, litra 
j)."

73) Artikel 85, stk. 1, affattes således:

"1. Den tabende part i en indsigelses-, 
fortabelses-, ugyldigheds- eller appelsag 
betaler de gebyrer, som er erlagt af den 
anden part, samt alle de nødvendige 
omkostninger i forbindelse med sagen, 
som den anden part har afholdt, 
herunder rejseudgifter, dagpenge og 
salær til en befuldmægtiget, rådgiver 
eller advokat, inden for rammerne af de 
beløb, som er fastsat for hver 
omkostningskategori, på de betingelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 93a, litra j), jf. dog 
bestemmelserne i artikel 119, stk. 6."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 82 – litra b
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 94 – stk. 1



PE516.715v01-00 32/65 PR\944386DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 1 ændres "bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 44/2001" til 
"Unionens regler om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område".

b) Stk. 1 affattes således:

"1. Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning, finder Unionens regler om 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil-
og handelsretlige område anvendelse på 
sager vedrørende EU-varemærker og 
ansøgninger om registrering af EU-
varemærker samt på sager i forbindelse 
med litispendens og indbyrdes 
sammenhængende krav vedrørende EU-
varemærker og nationale varemærker."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 88
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 113 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

88) I artikel 113, stk. 3, ændres "og 
formkravene i 
gennemførelsesforordningen" til "og 
formkravene i overensstemmelse med 
artikel 114a".

88) Artikel 113, stk. 3, affattes således:

"3. Agenturet undersøger, om den 
begærede overgang opfylder kravene i 
denne forordning, særlig artikel 112, stk. 
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1, 2, 4, 5 og 6, og stk. 1 i denne artikel, og 
formkravene i overensstemmelse med 
artikel 114a. Er disse betingelser opfyldt, 
videresender agenturet begæringen om 
overgang til myndighederne for 
industriel ejendomsret i de i begæringen 
angivne medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 89
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 114 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

89) I artikel 114, stk. 2, ændres 
"gennemførelsesforordningen" til "de 
delegerede retsakter vedtaget i medfør af 
denne forordning".

89) Artikel 114, stk. 2, affattes således:

"2. En EU-varemærkeansøgning eller et 
EU-varemærke, som er videresendt i 
henhold til artikel 113, må ikke 
underkastes formkrav i den nationale 
lovgivning, som afviger fra kravene i 
denne forordning eller i de delegerede 
retsakter vedtaget i medfør af denne 
forordning eller yderligere formkrav."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 92
Forordning (EF) nr. 207/2009 C
Artikel 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

92) I artikel 117 ændres 
"Harmoniseringskontoret" til "agenturet 
og dets personale".

92) Artikel 117 affattes således:

"Protokollen vedrørende Den 
Europæiske Unions Privilegier og 
Immuniteter gælder for agenturet og dets 
personale."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 94
Forordning (EF) nr. 207/2009 EC
Artikel 120 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

94) I artikel 120, stk. 1, ændres 
"gennemførelsesforordningen" til "en 
delegeret retsakt vedtaget i medfør af 
denne forordning,".

94) Artikel 120, stk. 1, affattes således:

"1. En ansøgning om registrering af et 
EU-varemærke som beskrevet i artikel 
26, stk. 1, og alle andre oplysninger, som 
skal offentliggøres ifølge denne 
forordning eller en delegeret retsakt 
vedtaget i medfør af denne forordning, 
offentliggøres på alle Den Europæiske 
Unions officielle sprog."
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Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 98
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 123 c – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdet omfatter følgende 
aktivitetsområder:

Samarbejdet omfatter bl.a. følgende 
aktivitetsområder:

Or. en

Begrundelse

Denne liste bør ikke være udtømmende, da muligheden for fleksibel iværksættelse af 
anvendelige projekter i fremtiden derved kan blive begrænset.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 98
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 123 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet skal definere, udarbejde og 
koordinere fælles projekter af interesse for 
EU med hensyn til de i stk. 1 omhandlede 
områder. Projektdefinitionen skal omfatte
specifikke forpligtelser og ansvarsområder 
for hvert deltagende kontor for industriel 
ejendomsret i medlemsstaterne og 
Benelux-kontoret for intellektuel 
ejendomsret.

2. Agenturet skal definere, udarbejde og 
koordinere fælles projekter af interesse for 
EU med hensyn til de i stk. 1 omhandlede 
områder. Projektdefinitionen skal fastsætte
specifikke forpligtelser og ansvarsområder 
for hvert deltagende kontor for industriel 
ejendomsret i medlemsstaterne og 
Benelux-kontoret for intellektuel 
ejendomsret. Agenturet skal gennemføre 
høring af repræsentanter for brugerne i 
alle faser af de fælles projekter.
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Or. en

Begrundelse

Eftersom de fælles projekter har til formål at skabe øget værdi for brugerne, synes det 
hensigtsmæssigt at medtage dem i processen. Dette ville også afspejle den nuværende praksis.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 98
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 123 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaternes kontorer for industriel 
ejendomsret og Benelux-kontoret for 
intellektuel ejendomsret skal reelt deltage i 
de fælles projekter, der er nævnt i stk. 2, 
med henblik på at sikre deres udvikling, 
drift, interoperabilitet og ajourføring.

3. Medlemsstaternes kontorer for industriel 
ejendomsret og Benelux-kontoret for 
intellektuel ejendomsret skal reelt deltage i 
de fælles projekter, der er nævnt i stk. 2, 
med henblik på at sikre deres udvikling, 
drift, interoperabilitet og ajourføring.
Deltagelse i sådanne fælles projekter 
betyder ikke, at medlemsstaterne 
forpligtes til at gennemføre resultaterne 
derfra på deres respektive områder.

Or. en

Begrundelse

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 98
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 123 c – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet skal yde finansiel støtte til 
fælles projekter af interesse for EU, jf. stk. 
2, i det omfang dette er nødvendigt for at 
sikre effektiv deltagelse af 
medlemsstaternes kontorer for industriel 
ejendomsret og Benelux-kontoret for 
intellektuel ejendomsret i de i stk. 3 
omhandlede projekter. Den finansielle 
støtte kan tage form af tilskud. Det samlede 
støttebeløb må ikke overstige 10 % af 
agenturets årlige indtægter. Modtagere af 
tilskud skal være medlemsstaternes 
kontorer for industriel ejendomsret og 
Benelux-kontoret for intellektuel 
ejendomsret. Tilskud ydes uden 
indkaldelse af forslag i overensstemmelse 
med de finansielle bestemmelser, der 
gælder for agenturet, og principperne om 
tilskudsprocedurer i Europa-Parlamentets 
og Rådets finansforordning (EU) nr. 
966/2012 (***) og i Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012
(****).

4. Agenturet skal yde finansiel støtte til 
fælles projekter af interesse for EU, jf. stk. 
2, for at sikre effektiv deltagelse af 
medlemsstaternes kontorer for industriel 
ejendomsret og Benelux-kontoret for 
intellektuel ejendomsret i de i stk. 3 
omhandlede projekter. Den finansielle 
støtte kan tage form af tilskud. Det samlede 
støttebeløb må ikke overstige 20 % af 
agenturets årlige indtægter. Modtagere af 
tilskud skal være medlemsstaternes 
kontorer for industriel ejendomsret og 
Benelux-kontoret for intellektuel 
ejendomsret. Tilskud ydes uden 
indkaldelse af forslag i overensstemmelse 
med de finansielle bestemmelser, der
gælder for agenturet, og principperne om 
tilskudsprocedurer i Europa-Parlamentets 
og Rådets finansforordning (EU) nr. 
966/2012 og i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 1268/2012.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skal der skabes yderligere klarhed om den foreslåede 
tilskudsordning for deltagelse i samarbejdsprojekter. Det synes også rimeligt at hæve loftet 
for mulig finansiering af sådanne projekter.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 125 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Administrationsrådet består af en 
repræsentant for hver af medlemsstaterne
og to repræsentanter for Kommissionen 
samt af deres suppleanter.

1. Administrationsrådet består af en 
repræsentant for hver af medlemsstaterne,
to repræsentanter for Kommissionen og en 
repræsentant for Europa-Parlamentet
samt af deres respektive suppleanter.
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Or. en

Begrundelse

I punkt 10 i den fælles tilgang til agenturer står der, at sammensætningen af rådet bør være 
som følger: [...] - hvis det er relevant, et medlem udpeget af Europa-Parlamentet med 
forbehold af eksisterende agenturers relevante arrangementer. Det virker således naturligt, at 
mindst ét medlem af administrationsrådet udpeges af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 127 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Administrationsrådet afholder ordinært 
møde en gang om året. Det træder desuden 
sammen på formandens initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen eller en 
tredjedel af medlemsstaterne.

3. Administrationsrådet afholder ordinært 
møde to gange om året. Det træder 
desuden sammen på formandens initiativ 
eller efter anmodning fra Kommissionen, 
Europa-Parlamentet eller en tredjedel af 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Det virker rimeligt, at alle tre institutioner skal have ret til at indkalde administrationsrådet. 
Administrationsrådet bør desuden fortsat afholde møde to gange om året, som det aktuelt er 
praksis for den tilsvarende bestyrelse. Denne ændring foreslås desuden, fordi der foreligger 
forslag om, at lade forretningsudvalget udgå.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 127 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Administrationsrådet træffer sine 
beslutninger med absolut flertal blandt 
medlemmerne. Der kræves dog et flertal på 
to tredjedele af administrationsrådets 

5. Administrationsrådet træffer sine 
beslutninger med absolut flertal blandt 
medlemmerne. Der kræves dog et flertal på 
to tredjedele af administrationsrådets 
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medlemmer til de beslutninger, som det er 
kompetent til at træffe i medfør af artikel 
124, stk. 1, litra a) og b), artikel 126, stk. 1, 
og artikel 129, stk. 2 og 4. I begge tilfælde 
har hver medlemsstat én stemme.

medlemmer til de beslutninger, som det er 
kompetent til at træffe i medfør af artikel 
124, stk. 1, litra a) og b), artikel 126, stk. 1, 
og artikel 129, stk. 2 og 3. I begge tilfælde 
har hver medlemsstat én stemme.

Or. en

Begrundelse

En konsekvens af ændringsforslaget til artikel 129, stk. 3 og 4.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Overskrift XII – Afdeling 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 2a udgår
Forretningsudvalg
Artikel 127a
Nedsættelse
Administrationsrådet kan nedsætte et 
forretningsudvalg.
Artikel 127b
Opgaver og organisation
1. Forretningsudvalget har til opgave at 
bistå administrationsrådet.
2. Forretningsudvalget har følgende 
opgaver:
a) at forberede de beslutninger, der skal 
træffes af administrationsrådet
b) sammen med administrationsrådet at 
sikre passende opfølgning på resultaterne 
og henstillingerne fra de interne eller 
eksterne revisionsberetninger og 
evalueringer samt fra undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
c) uden at det berører den 
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administrerende direktørs funktioner, jf. 
artikel 128, at bistå og rådgive den 
administrerende direktør i 
gennemførelsen af administrationsrådets 
beslutninger med henblik på at styrke 
tilsynet med den administrative 
forvaltning.
3. Hvis det er nødvendigt i hastende 
tilfælde kan forretningsudvalget træffe 
visse midlertidige afgørelser på 
administrationsrådets vegne, navnlig 
vedrørende den administrative 
forvaltning, herunder suspendering af 
delegationen af beføjelser som 
ansættelsesmyndighed.
4. Forretningsudvalget skal bestå af 
administrationsrådets formand, en 
repræsentant for Kommissionen i 
administrationsrådet og tre andre 
medlemmer, som udpeges af 
administrationsrådet blandt dets 
medlemmer. Administrationsrådets 
formand skal også være formand for 
forretningsudvalget. Den administrerende 
direktør deltager i forretningsudvalgets 
møder, men har ikke stemmeret.
5. Forretningsudvalgsmedlemmerne har 
en mandatperiode på fire år. 
Forretningsudvalgsmedlemmernes 
mandatperiode udløber, når deres 
medlemskab af administrationsrådet 
ophører.
6. Forretningsudvalget holder mindst ét 
ordinært møde hver tredje måned. Det 
træder desuden sammen på formandens 
initiativ eller efter anmodning fra dets 
medlemmer.
7. Forretningsudvalget skal overholde den 
forretningsorden, der er fastsat af 
administrationsrådet.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af den fælles erklæring (punkt 10), at der bør indføres en ledelsesstruktur med to 
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niveauer, hvor dette vil bevirke større effektivitet. Der synes ikke at foreligge nogen 
overbevisende dokumentation for, at et sådant forretningsudvalg vil skabe større effektivitet i 
dette agentur – i stedet vil det medføre en risiko for, at der skabes et nyt bureaukratisk lag og 
mindre gennemsigtighed for dem, der ikke er medlem af forretningsudvalget, samt for 
brugerne.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udnævnes 
af administrationsrådet på grundlag af en 
kandidatliste, der udarbejdes af 
Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Inden 
udnævnelsen finder sted, kan den kandidat, 
som administrationsrådet har udvalgt, 
opfordres til at afgive en erklæring til 
ethvert kompetent udvalg i Europa-
Parlamentet og til at besvare eventuelle 
spørsmål fra udvalgets medlemmer. Ved 
indgåelsen af kontrakten med den 
administrerende direktør repræsenteres 
agenturet af formanden for 
administrationsrådet.

2. Den administrerende direktør udnævnes 
af administrationsrådet på grundlag af en 
kandidatliste med mindst tre kandidater, 
der udarbejdes af administrationsrådets 
forhåndsudvælgelsesudvalg bestående af 
repræsentanter for medlemsstaterne,
Kommissionen og Europa-Parlamentet,
efter en åben og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure og offentliggørelse 
af en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser i Den 
Europæiske Unions Tidende og andre 
steder. Inden udnævnelsen finder sted, kan 
den kandidat, som administrationsrådet har 
udvalgt, opfordres til at afgive en erklæring 
til ethvert kompetent udvalg i Europa-
Parlamentet og til at besvare eventuelle 
spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Ved 
indgåelsen af kontrakten med den 
administrerende direktør repræsenteres 
agenturet af formanden for 
administrationsrådet.

Or. en

Begrundelse

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
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order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør kan kun 
afskediges i henhold til en afgørelse 
vedtaget af administrationsrådet på forslag 
af Kommissionen.

Den administrerende direktør kan kun 
afskediges i henhold til en afgørelse 
vedtaget af administrationsrådet på forslag 
af Kommissionen, Europa-Parlamentet 
eller en tredjedel af medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet eller en betydelig del af medlemsstaterne bør også kunne foreslå 
afskedigelse af den administrerende direktør. Dette understreger yderligere de tre 
institutioners fælles ansvar for agenturet.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 129 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den administrerende direktør udnævnes 
for fem år. Ved udgangen af denne periode 
foretager Kommissionen en vurdering, der 
tager evalueringen af den administrerende 
direktørs virksomhed og agenturets 
fremtidige opgaver og udfordringer i 
betragtning.

3. Den administrerende direktør udnævnes 
for fem år. Ved udgangen af denne periode 
foretager administrationsrådet en 
vurdering, der tager evalueringen af den 
administrerende direktørs virksomhed og 
agenturets fremtidige opgaver og 
udfordringer i betragtning. Den 
administrerende direktørs embedsperiode 
kan af administrationsrådet forlænges én 
gang med yderligere højst fem år efter en 
positiv evaluering fra 
administrationsrådet. Inden 
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administrationsrådet træffer afgørelse om 
forlængelse af den administrerende 
direktørs embedsperiode, skal 
administrationsrådet gennemføre høring 
af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår tydeligt af den fælles tilgang (punkt 15), at den administrerende direktør først og 
fremmest er ansvarlig over for administrationsrådet. Det ville derfor ikke give sammenhæng 
at lade Kommissionen have vetoret i forhold til genudnævnelse af en administrerende 
direktør. En sådan vetoret ville desuden i alvorlig grad bringe den administrerende direktørs 
og agenturets uafhængighed i fare. Det er rimeligt, at det råd, som den administrerende 
direktør er ansvarlig over for, gennemfører evalueringen af arbejdet og kan foretage 
genudnævnelse.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 129 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Administrationsrådet kan på baggrund 
af et forslag fra Kommissionen, der tager 
udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede 
vurdering, forny den administrerende 
direktørs mandatperiode én gang, dog 
højst for en periode på fem år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig som følge af ændringsforslaget til artikel 129, stk. 3.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 99
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 129 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den administrerende vicedirektør eller 
de administrerende vicedirektører 
udnævnes til eller fjernes fra deres embede 
som foreskrevet i stk. 2 efter høring af den 
administrerende direktør eller eventuelt 
den stedfortrædende administrerende 
direktør. Den administrerende vicedirektør 
udnævnes for fem år. Denne periode kan 
forlænges én gang med yderligere højst 
fem år af administrationsrådet på forslag 
fra Kommissionen, jf. stk. 4, og efter 
høring af den administrerende direktør."

6. Den administrerende vicedirektør eller 
de administrerende vicedirektører 
udnævnes til eller fjernes fra deres embede 
som foreskrevet i stk. 2 efter høring af den 
administrerende direktør eller eventuelt 
den stedfortrædende administrerende 
direktør. Den administrerende vicedirektør 
udnævnes for fem år. Denne periode kan 
forlænges én gang med yderligere højst 
fem år af administrationsrådet, jf. stk. 3,
efter høring af den administrerende 
direktør."

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilpasses forslaget til proceduren for den administrerende 
direktørs genudnævnelse i artikel 129, stk. 3.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 108
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 139 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet udarbejder hvert andet år en 
rapport til Kommissionen om dets 
finansielle situation. På grundlag af denne 
rapport vurderer Kommissionen agenturets 
økonomiske situation.

4. Agenturet udarbejder hvert andet år en 
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om dets finansielle 
situation. På grundlag af denne rapport 
vurderer Kommissionen agenturets 
økonomiske situation.

Or. en

Begrundelse

Det ville være rimeligt at gøre det klart, at rapporten også skal fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 108
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 139 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Agenturet sørger for, at der findes en 
reservefond, der dækker et år af dets 
operationelle udgifter, for at sikre 
kontinuiteten i arbejdet.

Or. en

Begrundelse

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 110
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 144 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De gebyrer, der er omhandlet i stk. 1, 
fastsættes til en størrelse, der sikrer, at 
indtægterne i princippet er tilstrækkelige 
til, at agenturets budget balancerer, 
samtidig med at man undgår en 
akkumulering af store overskud. Med 
forbehold af artikel 139, stk. 4, skal 
Kommissionen revidere gebyrernes 
størrelse, hvis et betydeligt overskud bliver 
regelmæssigt tilbagevendende. Hvis denne 
revision ikke fører til en nedbringelse 

2. De gebyrer, der er omhandlet i stk. 1, 
fastsættes til de niveauer, der er fastsat i 
bilag -I, for at sikre, at indtægterne i 
princippet er tilstrækkelige til, at agenturets 
budget balancerer, samtidig med at man 
undgår en akkumulering af store overskud.



PE516.715v01-00 46/65 PR\944386DA.doc

DA

eller en ændring i gebyrstørrelsen, der har 
til formål at forhindre, at der påløber 
yderligere et betydeligt overskud, skal det 
overskud, der akkumuleres efter 
revisionen, overføres til Den Europæiske 
Unions budget.

Or. en

Begrundelse

Gebyrstrukturen udgør et vigtigt element i EU-varemærkesystemet, og den bør derfor 
reguleres direkte i forordningen frem for ved delegerede retsakter. Dette indebærer, at 
Kommissionen ikke selv ville kunne revidere og ændre gebyrstørrelsen. Det bør desuden 
bemærkes, at der ikke bør strømme penge tilbage fra agenturet, hverken til EU-budgettet eller 
medlemsstaternes offentlige budgetter, eller deres nationale kontorer, med undtagelse af 
tilskud med forbindelse til samarbejds- og konvergensprojekter.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 111
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 144 a – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) systemet af gebyrer og afgifter, som skal 
betales til agenturet i henhold til artikel 
144, herunder størrelsen af gebyrer,
betalingsmetoder, møntfod, forfaldsdatoen 
for gebyrer og afgifter, den fastsatte 
betalingsdato og konsekvenserne af 
manglende eller forsinket betaling, og 
under- og overbetaling, de tjenesteydelser, 
for hvilke der ikke skal betales gebyr, og 
kriterierne for, hvornår den 
administrerende direktør kan udøve de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 144, stk. 
3 og 4."

d) systemet af gebyrer og afgifter, som skal 
betales til agenturet i henhold til artikel 
144, herunder betalingsmetoder, møntfod, 
forfaldsdatoen for gebyrer og afgifter, den 
fastsatte betalingsdato og konsekvenserne 
af manglende eller forsinket betaling, og 
under- og overbetaling, de tjenesteydelser, 
for hvilke der ikke skal betales gebyr, og 
kriterierne for, hvornår den 
administrerende direktør kan udøve de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 144, stk. 
3 og 4."

Or. en

Begrundelse

Gebyrstrukturen udgør et vigtigt element i EU-varemærkesystemet, og den bør derfor 
reguleres direkte i forordningen frem for ved delegerede retsakter. Ordføreren påpeger, at 
spørgsmålet om den øvrige delegering af beføjelser, der fremgår af Kommissionens forslag, 
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vil blive behandlet inden for rammerne af proceduren i overensstemmelse med artikel 37a. 

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 112
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 145

Kommissionens forslag Ændringsforslag

112) I artikel 145 ændres "dets 
gennemførelsesforanstaltninger" til "de 
delegerede retsakter vedtaget i medfør af 
denne forordning".

112) Artikel 145 affattes således:

"Medmindre andet er fastsat i dette 
afsnit, finder denne forordning og de 
delegerede retsakter vedtaget i medfør af 
denne forordning anvendelse på alle 
ansøgninger om international 
registrering, der indgives i henhold til 
protokollen til Madridarrangementet 
om den internationale registrering af 
varemærker, der blev vedtaget i Madrid 
den 27. juni 1989 (herefter benævnt 
henholdsvis "internationale 
ansøgninger" og "Madridprotokollen"), 
og som er baseret på en ansøgning om et 
EU-varemærke eller på et EU-
varemærke samt på registreringer af 
varemærker, hvor Den Europæiske 
Union er designeret i det internationale 
register, der føres af Det Internationale 
Bureau under Verdensorganisationen 
for Intellektuel Ejendomsret (i det 
følgende benævnt henholdsvis: 
"international registrering" og "Det 
Internationale Bureau")."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 119 – litra a
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 156 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 2 ændres "seks måneder" til "en 
måned".

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Indsigelse skal gøres gældende inden 
for en frist på tre måneder, som 
begynder at løbe en måned efter 
bekendtgørelsesdatoen, jf. artikel 152, 
stk. 1. Indsigelse anses ikke for rejst, før 
indsigelsesgebyret er blevet betalt."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 121 – litra b
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 159 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 2 udgår "eller 
Madridarrangementet".

b) Stk. 2 affattes således:

"2. En national varemærkeansøgning 
eller en designering af en medlemsstat, 
der er part i Madridprotokollen […], 
som er resultatet af omdannelse af en 
designering af Den Europæiske Union 
via en international registrering, får 
virkning i den pågældende medlemsstat 
fra datoen for den internationale 
registrering, jf. artikel 3, stk. 4, i 
Madridprotokollen, eller fra den dato, 
hvor beskyttelsen blev udstrakt til at 
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omfatte Den Europæiske Union, jf. 
artikel 3b, stk. 2, i Madridprotokollen, 
hvis udstrækningen fandt sted efter den 
internationale registrering, eller fra den 
prioritetsdato, der er tillagt denne 
registrering, og i givet fald med den 
varemærkeanciennitet i vedkommende 
stat, der påberåbes i henhold til artikel 
153."

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, ikke en indholdsmæssig ændring. Af klarhedshensyn foretrækkes 
det at erstatte hele tekstenheder frem for blot et eller flere enkeltord (se punkt 18.12.1 i den 
fælles praktiske vejledning til brug for de personer, som arbejder med affattelse af lovtekster).

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 114
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 148 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal inden for en periode på fem 
år fra datoen for den internationale 
registrering underrette Det Internationale 
Bureau om de omstændigheder og 
afgørelser, der berører gyldigheden af den 
EU-varemærkeansøgning eller den EU-
varemærkeregistrering, som den 
internationale registrering var baseret på."

Agenturet skal i en periode på fem år fra 
datoen for den internationale registrering 
underrette Det Internationale Bureau om
eventuelle omstændigheder og afgørelser, 
der berører gyldigheden af den EU-
varemærkeansøgning eller den EU-
varemærkeregistrering, som den 
internationale registrering var baseret på."

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at perioden på fem år ikke er en tidsfrist, men 
derimod den periode, hvori eventuelle relevante omstændigheder og afgørelser skal meddeles.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 127 a (nyt)
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Forordning (EF) nr. 207/2009
Bilag -I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

127a) Følgende bilag indsættes:
"Bilag -I

Gebyrbeløb
De gebyrer, der skal betales til agenturet i 
henhold til denne forordning og i henhold 
til forordning (EF) nr. 2868/95, fastsættes 
som følger:
1. Grundgebyr 
for ansøgning 
om registrering 
af et individuelt 
varemærke 
(artikel 26, stk. 2, 
regel 4, litra a))

925 EUR

1a. 
Søgningsgebyr 
for en EU-
varemærkeansøg
ning (artikel 38, 
stk. 2, regel 4, 
litra c))

12 EUR 
multipliceret med 
antallet af 
centrale 
myndigheder for 
industriel 
ejendomsret, jf. 
artikel 38, stk. 2; 
agenturet 
offentliggør dette 
beløb og senere 
ændringer i 
agenturets 
meddelelsesblad

1b. Grundgebyr 
for ansøgning 
om registrering 
af et individuelt 
varemærke ved 
hjælp af 
elektroniske 
hjælpemidler 
(artikel 26, stk. 2, 
regel 4, litra a))

775 EUR

1c. Grundgebyr 
for ansøgning 

725 EUR
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om registrering 
af et individuelt 
varemærke ved 
hjælp af 
elektroniske 
hjælpemidler ved 
brug af online-
klassificeringsdat
abasen (artikel 
26, stk. 2, regel 4, 
litra a))
2. Gebyr for 
andenklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
vedrørende et 
individuelt 
varemærke 
(artikel 26, stk. 2, 
regel 4, litra b))

50 EUR

2a. Gebyr for 
tredjeklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
vedrørende et 
individuelt 
varemærke 
(artikel 26, stk. 2, 
regel 4, litra b))

75 EUR

2b. Gebyr for 
hver vareklasse 
eller klasse af 
tjenesteydelser ud 
over tre for et 
individuelt 
varemærke 
(artikel 26, stk. 2, 
regel 4, litra b))

150 EUR

3. Grundgebyr 
for ansøgning 
om registrering 
af et 
fællesmærke 
(artikel 66, stk. 3, 
regel 4, litra a), 
og regel 42)

1 000 EUR
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3a. Grundgebyr 
for ansøgning 
om registrering 
af et 
fællesmærke ved 
hjælp af 
elektroniske 
hjælpemidler ved 
brug af online-
klassificeringsdat
abasen (artikel 
26, stk. 2, og 
artikel 66, stk. 3, 
regel 4, litra a), 
og regel 42)

950 EUR

4. Gebyr for 
andenklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
for et 
fællesmærke 
(artikel 26, stk. 2, 
og artikel 66, stk. 
3, regel 4, litra 
b), og regel 42)

50 EUR

4a. Gebyr for 
tredjeklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
for et 
fællesmærke 
(artikel 26, stk. 2, 
og artikel 66, stk. 
3, regel 4, litra 
b), og regel 42)

75 EUR 

4b. Gebyr for 
hver vareklasse 
eller klasse af 
tjenesteydelser ud 
over tre for et 
fællesmærke 
(artikel 26, stk. 2, 
og artikel 66, stk. 
3, regel 4, litra 
b), og regel 42)

150 EUR

5. 350 EUR
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Indsigelsesgebyr 
(artikel 41, stk. 3, 
regel 17, stk. 1)
7. Grundgebyr 
for registrering 
af et individuelt 
varemærke 
(artikel 45)

0 EUR

8. Gebyr for hver 
vareklasse eller 
klasse af 
tjenesteydelser ud 
over tre for et 
individuelt 
varemærke 
(artikel 45)

0 EUR

9. Grundgebyr 
for registrering 
af et 
fællesmærke 
(artikel 45 og 
artikel 66, stk. 3)

0 EUR

10. Gebyr for 
hver vareklasse 
eller klasse af 
tjenesteydelser ud 
over tre for et 
fællesmærke 
(artikel 45 og 
artikel 64, stk. 3)

0 EUR

11. Tillægsgebyr 
ved for sen 
indbetaling af 
registreringsgeby
ret (artikel 162, 
stk. 2, nr. ii))

0 EUR

12. Grundgebyr 
for fornyelse af et 
individuelt 
varemærke 
(artikel 47, stk. 1, 
regel 30, stk. 2, 
litra a))

1 150 EUR

12a. Grundgebyr 
for fornyelse af et 

1 000 EUR
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individuelt 
varemærke ved 
hjælp af 
elektroniske 
hjælpemidler 
(artikel 47, stk. 1, 
regel 30, stk. 2, 
litra a))
13. Gebyr for 
fornyelse 
vedrørende 
andenklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
for et individuelt 
varemærke 
(artikel 47, stk. 1, 
regel 30, stk. 2, 
litra b))

100 EUR

13a. Gebyr for 
fornyelse 
vedrørende 
tredjeklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
for et individuelt 
varemærke 
(artikel 47, stk. 1, 
regel 30, stk. 2, 
litra b))

150 EUR

13b. Gebyr for 
fornyelse 
vedrørende hver 
vareklasse eller 
klasse af 
tjenesteydelser ud 
over tre for et 
individuelt 
varemærke 
(artikel 47, stk. 1, 
regel 30, stk. 2, 
litra b))

300 EUR

14. Grundgebyr 
for fornyelse af et 
fællesmærke 
(artikel 47, stk. 1, 

1 275 EUR
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og artikel 66, stk. 
3, regel 30, stk. 2, 
litra a), og regel 
42)
15. Gebyr for 
fornyelse for 
andenklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
for et 
fællesmærke 
(artikel 47, stk. 1, 
og artikel 66, stk. 
3, regel 30, stk. 2, 
litra b), og regel 
42)

100 EUR

15a. Gebyr for 
fornyelse 
vedrørende 
tredjeklasses 
varer og 
tjenesteydelser 
for et 
fællesmærke 
(artikel 47, stk. 1, 
og artikel 66, stk. 
3, regel 30, stk. 2, 
litra b), og regel 
42)

150 EUR

15b. Gebyr for 
fornyelse for 
hver vareklasse 
eller klasse af 
tjenesteydelser ud 
over tre for et 
fællesmærke 
(artikel 47, stk. 1, 
og artikel 66, stk. 
3, regel 30, stk. 2, 
litra b), og regel 
42)

300 EUR

16. Tillægsgebyr 
ved for sen 
indbetaling af 
fornyelsesgebyret 
eller for sen 

25 % af det 
forsinkede 
fornyelsesgebyr, 
dog højst 
1 150 EUR
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indgivelse af 
ansøgningen om 
fornyelse (artikel 
47, stk. 3, regel 
30, stk. 2, litra c))
17. Gebyr for 
begæring om, at 
et varemærke 
erklæres fortabt 
eller ugyldigt 
(artikel 56, stk. 2, 
regel 39, stk. 1)

700 EUR

18. Klagegebyr 
(artikel 60, regel 
49, stk. 3)

800 EUR

19. Gebyr ved 
ansøgning om 
restitutio in 
integrum (artikel 
81, stk. 3)

200 EUR

20. Gebyr for 
begæring om 
EU-
varemærkeansøg
nings eller et EU-
varemærkes 
omdannelse 
(artikel 113, stk. 
1, sammenholdt 
med artikel 159, 
stk. 1; regel 45, 
stk. 2, 
sammenholdt 
med regel 123, 
stk. 2)

200 EUR

a) til en national 
varemærkeansøg
ning
b) til en 
designering af 
medlemsstaterne 
i henhold til 
Madridarrangem
entet
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21. Gebyr for 
viderebehandling 
(artikel 82, stk. 1)

400 EUR

22. Gebyr for 
erklæringen om 
deling af et 
registreret EU-
varemærke 
(artikel 49, stk. 4) 
eller en EU-
varemærkeansøg
ning (artikel 44, 
stk. 4):

250 EUR

Gebyr for 
begæring om 
registrering af 
licens eller anden 
ret til et 
registreret EU-
varemærke 
(artikel 162, stk. 
2, litra c), regel 
33, stk. 2) eller til 
en EU-
varemærkeansøg
ning (artikel 157, 
stk. 2, litra d), 
regel 33, stk. 4):

200 EUR pr. 
registrering, dog 
højst i alt 
1 000 EUR, hvis 
der indgives flere 
ansøgninger 
sammen eller 
samtidig

a) meddelelse af 
licens
b) overdragelse 
af licens
c) stiftelse af en 
tinglig rettighed
d) overdragelse 
af en tinglig 
rettighed
e) 
tvangsfuldbyrdels
e
24. Gebyr for 
slettelse af en 
licens eller anden 
ret i registret 

200 EUR pr. 
slettelse; hvis der 
indgives flere 
anmodninger om 
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(artikel 162, stk. 
2, litra e), regel 
35, stk. 3)

slettelse i samme 
ansøgning eller 
på samme 
tidspunkt, må det 
samlede beløb 
dog ikke 
overstige 
1 000 EUR

25. Gebyr for 
ændring af et 
registreret EU-
varemærke 
(artikel 162, stk. 
2, litra f), regel 
25, stk. 2)

200 EUR

26. Gebyr for 
udstedelse af en 
kopi af 
ansøgningen om 
et EU-varemærke 
(artikel 162, stk. 
2, litra j), regel 
89, stk. 5), en 
kopi af 
registreringsbevis
et (artikel 162, 
stk. 2, litra b), 
regel 24, stk. 2), 
eller en udskrift 
af registret 
(artikel 162, stk. 
2, litra g), regel 
84, stk. 6):
a) ikkebekræftet 
kopi eller 
udskrift

10 EUR

b) bekræftet kopi 
eller udskrift

30 EUR

27. Gebyr for 
aktindsigt (artikel 
162, stk. 2, litra 
h), regel 89, stk. 
1)

30 EUR

28. Gebyr for 
udstedelse af 
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kopier af 
sagsakter
(artikel 162, stk. 
2, litra i, regel 89, 
stk. 5):
a) ikkebekræftet 
kopi

10 EUR

b) bekræftet kopi 30 EUR
plus pr. side, der 
overstiger 10

1 EUR

29. Gebyr for 
meddelelse af 
oplysninger fra 
akterne (artikel 
162, stk. 2, litra 
k), regel 90)

10 EUR

30. Gebyr for 
ændring af 
fastsættelsen af 
sagsomkostninge
r (artikel 162, stk. 
2, litra l), regel 
94, stk. 4)

100 EUR

31. Gebyr for 
indgivelse af en 
international 
ansøgning til 
agenturet (artikel 
147, stk. 5)

300 EUR

Or. en

Begrundelse

Gebyrstrukturen udgør et vigtigt element i EU-varemærkesystemet. Oversigten i forordning 
(EF) nr. 2869/95 (herunder Kommissionens forslag til ændringer og ajourførte henvisninger) 
indarbejdes således i forordning (EF) nr. 207/2009. Afgørelsen, om de øvrige bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 2869/95 bør indarbejdes i forordning (EF) nr. 207/2009 eller reguleres 
ved hjælp af delegerede retsakter, træffes inden for rammerne af proceduren i 
overensstemmelse med artikel 37a. 
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 127
Forordning (EF) nr. 207/2009
Artikel 165 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal inden 2019 og 
derefter hvert femte år iværksætte en 
evaluering af denne forordnings 
gennemførelse.

1. Kommissionen skal inden 2019 og 
derefter hvert femte år evaluere denne 
forordnings gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør have ansvaret for evalueringen og bør have mulighed for at vælge, om 
Kommissionen vil gennemføre evalueringen selv eller iværksætte en evaluering.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Forordning (EF) nr. 2868/95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
I forordning (EF) nr. 2868/95 foretages 
følgende ændringer:
1) Regel 4 udgår.
2) Regel 30, stk. 2, udgår.

Or. en

Begrundelse

Eftersom gebyrstrukturen skal reguleres direkte gennem forordningen, skal de relevante 
regler om gebyrer i forordning (EF) nr. 2869/95 udgå. Skal ses i sammenhæng med 
ændringsforslagene til artikel 26, stk. 2, og artikel 47, stk. 1a.
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 1 b (ny)
Forordning (EF) nr. 2869/95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
Forordning (EF) nr. 2869/95 ophæves.
Henvisninger til den ophævede 
forordning skal betragtes som 
henvisninger til nærværende forordning 
og læses efter sammenligningstabellen i 
bilaget.

Or. en

Begrundelse

Eftersom gebyrstrukturen skal reguleres direkte gennem forordningen, er det nødvendigt at 
ophæve forordning (EF) nr. 2869/95 om gebyrer. Afgørelsen af, om de øvrige bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 2869/95, som ikke vedrører gebyrstørrelser, bør indarbejdes i forordning 
(EF) nr. 207/2009 eller reguleres ved hjælp af delegerede retsakter, træffes inden for 
rammerne af proceduren i overensstemmelse med artikel 37a.
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BEGRUNDELSE

I slutningen af marts 2013 forelagde Kommissionen det længe ventede forslag til evaluering 
af varemærkesystemet i Europa efter at have arbejdet med forslaget i flere år. Ordføreren er 
tilhænger af at arbejde hårdt med henblik på at få vedtaget disse forslag i løbet af den 
nuværende valgperiode, men ønsker samtidig at minde om, at det begrænsede tidsrum, der er 
til rådighed, ikke vil gøre denne opgave let. Kvaliteten af lovgivningsprocessen må ikke 
kompromitteres, og den mulighed for at modernisere varemærkesystemet i Europa, som dette 
forslag giver, bør ikke gå tabt til fordel for hurtig enighed mellem institutionerne. Ordføreren 
har ikke desto mindre fået bred opbakning fra Retsudvalget til en ambitiøs tidsplan. 
Tidsplanens korte frist for udarbejdning af dette udkast til betænkning har betydet, at den 
omfatter de fleste af de væsentligste emner, hvor der er behov for at foretage ændringer til 
Kommissionens forslag. Ordføreren forbeholder sig imidlertid retten til på et senere tidspunkt 
at vende tilbage med yderligere ændringsforslag og forslag til emner, som ikke er omfattet af 
denne betænkning. 

Sammendrag

EF-varemærkesystemet og OHIM har eksisteret i over 15 år, og det er hensigtsmæssigt at 
revidere de eksisterende regler med henblik på at forbedre et system, der har været en stor 
succes. I løbet af disse år har OHIM udviklet sig til et velfungerende og effektivt kontor med 
et klart blik for sin opgave bestående i at bidrage til varemærke- og designkulturen i Europa. 
Tilføjelsen af nye opgaver, eksempelvis Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser 
af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og databaserne om forældreløse værker, er udtryk for 
den tillid, som både lovgiverne og Kommissionen har til kontoret. 

Den aktuelle gennemgang kræver efter ordførerens opfattelse, at der foretages ændringer i 
ledelsen af OHIM med henblik på fortsat at sikre den uafhængighed, brugervenlighed og 
kompetence, der hidtil har kendetegnet kontoret.

Det er vigtigt at bemærke, at kontoret ikke er et agentur kun for medlemsstaterne, 
Kommissionen eller Parlamentet, men derimod et agentur for hele EU. Der bør derfor ske en 
række ændringer i forhold til ledelsen, navnlig vedrørende vejledningen fra den fælles tilgang 
til EU's decentraliserede agenturer.

Spørgsmålet om gebyrer for EU-varemærker hænger tæt sammen med kontorets evne til at 
udføre sine opgaver. I den forbindelse er det ordførerens opfattelse, at dette område er så tæt 
forbundet med agenturets centrale ledelse og agenturets evne til at udføre sine opgaver, at det 
skal reguleres i basisretsakten frem for ved delegerede retsakter. 

Kommissionen har foreslået en række ændringer vedrørende vigtige lovgivningsmæssige 
spørgsmål. Ordføreren er enig i de fleste af disse forslag, selv om der fortsat er plads til 
forbedringer. 

Kontorets/agenturets navn

Ordføreren bemærker, at kontorets nuværende navn, Kontoret for Harmonisering i det Indre 
Marked (OHIM), er velkendt og etableret på varemærkeområdet i og uden for Europa. Det er 
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dog ikke et navn, der er specielt logisk for personer, som ikke har forudgående viden om 
kontoret, og som ønsker at registrere et varemærke eller mønster. Den igangværende 
revidering kunne således være en god anledning til at give kontoret et nyt navn. Det navn, 
som Kommissionen har foreslået (Den Europæiske Unions Agentur for Varemærker og 
Design) dækker dog ikke den brede vifte af opgaver, som kontoret varetager. Kontoret tager 
sig allerede nu af Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle 
Ejendomsrettigheder og registret for registrerede forældreløse værker. Man kunne forestille 
sig, at kontoret ville få flere funktioner i fremtiden, eksempelvis registrering af geografiske 
indikatorer og mulige opgaver i forbindelse med det forestående lovgivningsmæssige forslag 
vedrørende beskyttelse af forretningshemmeligheder. Det ville derfor være hensigtsmæssigt at 
finde et passende, langtidsholdbart navn til kontoret, som kan bruges i mange år og samtidig 
give brugerne klarhed om kontorets funktioner. Ordføreren foreslår således, at kontoret 
omdøbes til Den Europæiske Unions Agentur for Intellektuel Ejendomsret. 

Definitioner (Vedrører ikke den danske tekst)

Ordføreren foreslår, at der foretages en mindre ændring i Kommissionens forslag vedrørende 
terminologien i definitioner. I stedet for at ændre navnet fra "EF-varemærker" til 
"europæiske" varemærker bør varemærkerne betegnes "EU-varemærker". Hovedårsagen til 
dette er, at begrebet "EU" mere præcist beskriver det territoriale beskyttelsesområde. Det bør 
ligeledes bemærkes, at brugen af begrebet "europæisk" f.eks. i forbindelse med patenter 
betegner en række nationale rettigheder (der således udvides til de europæiske patenter med 
ensrettende virkning). Idet EF-varemærket er en EU-betegnelse, vil det være hensigtsmæssigt 
at benævne det tilsvarende.

Ledelsesrelaterede punkter

Ledelsen af det agentur, der har ansvaret for registrering af varemærker, udgør åbenlyst et 
meget vigtigt element i denne lovgivningspakke. Selv om Kommissionens forslag på dette 
område generelt er gode, er der behov for at foretage vigtige tilpasninger vedrørende en række 
punkter.

- Administrationsrådets sammensætning

Med den fælles tilgang gives der plads til repræsentanter for medlemsstaterne, Kommissionen 
og Europa-Parlamentet i agenturernes administrationsråd. I sit forslag har Kommissionen dog 
udeladt Europa-Parlamentet fra administrationsrådet. Ordføreren foreslår, at dette ændres i 
henhold til bestemmelserne i den fælles tilgang.

- Forretningsudvalg

Med den fælles tilgang er der mulighed for i et agenturs administrationsråd at inkludere et 
forretningsudvalg i tilfælde, hvor dette efter alt at dømme vil øge effektiviteten. Dog lader der 
ikke i dette tilfælde til at være nogen konkret dokumentation for, at et sådant ekstra lag af 
administrativt bureaukrati vil øge effektiviteten. Ordføreren foreslår derfor, at tilføjelsen af et 
forretningsudvalg udelades.

- Udvælgelse af agenturets administrerende direktør (og administrerende vicedirektører)
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Kommissionen har foreslået, at den administrerende direktør bør vælges af 
administrationsrådet på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår. 
Ordføreren mener ikke, at Kommissionen bør have vetoret i forhold til de navne, der foreslås 
til posten, og mener, at administrationsrådets interne forhåndsudvælgelsesudvalg bestående af 
medlemmer fra alle tre institutioner bør forelægge en liste over mindst tre kandidater for hele 
rådet. Ordføreren foreslår ligeledes, at man fjerner den vetoret, som det foreslås, at 
Kommissionen får i forhold til genudnævnelse af den administrerende direktør.

Samarbejdsprojekter mellem agenturet og medlemsstaterne

Principielt set er ordføreren enig i Kommissionens forslag på dette område, dog med en række 
ændringer for at skabe større fleksibilitet. Eksempelvis bør listen over områder, hvor der kan 
iværksættes projekter, ikke være udtømmende, men derimod åben, så der gives plads til 
projekter på områder, der ikke bliver taget højde for i udarbejdelsesprocessen. Der bør 
desuden gives en klar garanti for brugernes aktive deltagelse. Kommissionens synspunkt om, 
at alle medlemsstater bør deltage i projekterne, deles, dog vil det ikke være hensigtsmæssigt at 
tvinge medlemsstaterne til at vedtage resultaterne af fælles projekter i tilfælde, hvor 
medlemsstaterne mener, at de allerede benytter bedre systemer eller træffer bedre 
foranstaltninger. En sådan tilgang ville faktisk kunne nedbringe antallet af mulige 
samarbejdsprojekter, hvis medlemsstaterne blokerede andre fra at deltage i projekter af frygt 
for, at de ville skulle vedtage resultatet. 

Gebyrer

Kommissionen har foreslået, at gebyrer reguleres ved hjælp af delegerede retsakter. Efter den 
gældende forordning er de fastsat i en gennemførelsesforordning, som udstedes af 
Kommissionen og vedtages ved hjælp af komitologiproceduren. De gebyrer, der gælder for 
EU-varemærkesystemet, udgør et centralt element i funktionen af hele EU-
varemærkesystemet. Siden systemets opstart er disse gebyrer kun blevet revideret to gange –
efter omfattende politisk debat. Derfor ville det være uhensigtsmæssigt at fastsætte gebyrerne 
i en delegeret retsakt, og det ville også være uhensigtsmæssigt at gøre det i en 
gennemførelsesretsakt, hvilket leder ordføreren til at konkludere, at gebyrerne skal fastsættes i 
basisretsakten. For at foretage denne forholdsvis komplekse ændring til forslaget har 
ordføreren i forordningen inkluderet den gældende gennemførelsesforordning sammen med 
de ændringsforslag til denne retsakt, som Kommissionen har foreslået i 
komitologiproceduren. Dette bør ikke betragtes som en underforstået godkendelse af alle 
aspekter af forslaget, og ordføreren forbeholder sig retten til at vende tilbage med konkrete 
ændringsforslag.

For så vidt angår gebyrer mener ordføreren desuden, at gebyrer, der betales til kontoret, 
hverken bør fungere som finansiering af det nationale system (eller offentlige budgetter) i 
medlemsstaterne eller den Europæiske Unions almindelige budget. Kontorets indtægter bør 
snarere geninvesteres for at sikre kontorets høje niveau og derudover for at fremme projekter, 
der vil skabe større harmonisering og konvergens samt et højere niveau for så vidt angår 
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa.

Delegerede retsakter

Ordføreren bemærker, at der findes et stort antal delegerede retsakter i Kommissionens 
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forslag. Det står ret klart, at en række af disse går ud over det, der bør anses for acceptabelt 
for delegerede retsakter, ikke mindst når der tages højde for, at genstanden og 
anvendelsesområdet for mange af de foreslåede delegationer berører centrale elementer og 
giver Kommissionen alt for vide skønsbeføjelser. Dette gælder for de foreslåede betragtninger 
24-26, 29, 31-34, 36, 38 og 44-46, samt artikel 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 
79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a og 163a.

Frem for at håndtere disse spørgsmål allerede i denne betænkning foreslår ordføreren, at de 
håndteres i overensstemmelse med proceduren i artikel 37a, hvorved Retsudvalget vil 
udarbejde en udtalelse om formålet med, indholdet i, omfanget og varigheden af 
delegationerne samt de betingelser, som disse er underlagt. I en sådan udtalelse bør man 
desuden analysere konsekvenserne af at overføre hovedindholdet af 
gennemførelsesforordningen om gebyrer, som udstedes af Kommissionen, til basisretsakten 
som beskrevet i det foranstående samt øvrige gennemførelsesforanstaltninger, der tidligere er 
truffet på baggrund af forordningen.

Håndhævelsesforanstaltninger

Kommissionen har foreslået at indføre en bestemmelse vedrørende import, hvor kun 
afsenderen handler i erhvervsmæssigt øjemed, og modtageren f.eks. er en privatperson. I 
betragtning af behovet for at forhindre forfalskning er bestemmelsen velkommen, men den 
bør begrænses til at omfatte forfalskede varer.

Kommissionen har endvidere foreslået en bestemmelse om varer i transit. Selv om der er 
behov for at forhindre, at forfalskede varer kommer ind på det indre marked, vil forslaget også 
hæmme den lovlige internationale handel. Ordføreren vil derfor foreslå en række ændringer 
med henblik på at sikre et mere afbalanceret forslag.


