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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het 
Gemeenschapsmerk
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0161),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 118, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0087/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 
11 juli 2013,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
internationale handel en de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen ter codificatie van de verordening zodra de 
wetgevingsprocedure is afgerond;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Ten gevolge van de inwerkingtreding (2) Ten gevolge van de inwerkingtreding 
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van het Verdrag van Lissabon moet de 
terminologie van Verordening (EG) nr. 
207/2009 worden aangepast. Dit betekent 
dat "Gemeenschapsmerk" door "Europees 
merk" wordt vervangen. Overeenkomstig 
de gemeenschappelijke aanpak over de 
gedecentraliseerde agentschappen, die het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld, 
moet de benaming "Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen)" worden 
vervangen door "Agentschap voor merken, 
tekeningen en modellen van de Europese 
Unie" (hierna "Agentschap").

van het Verdrag van Lissabon moet de 
terminologie van Verordening (EG) nr. 
207/2009 worden aangepast. Dit betekent 
dat "Gemeenschapsmerk" door "EU-
merk" wordt vervangen. Overeenkomstig 
de gemeenschappelijke aanpak over de 
gedecentraliseerde agentschappen, die het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld, 
moet de benaming "Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen)" worden 
vervangen door "Agentschap voor
intellectueel eigendom van de Europese 
Unie" (hierna "Agentschap").

Or. en

Motivering

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.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de ervaring die sinds de oprichting 
van het Europese merkenstelsel is 
opgedaan, blijkt dat ondernemingen van 
binnen de Unie en uit derde landen het 
stelsel hebben omarmd en dat het stelsel 

(5) Uit de ervaring die sinds de oprichting 
van het Europese merkenstelsel is 
opgedaan, blijkt dat ondernemingen van 
binnen de Unie en uit derde landen het 
stelsel hebben omarmd en dat het stelsel 
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een succesvol en werkbaar alternatief voor 
de bescherming van merken op het niveau 
van de lidstaten is geworden.

een succesvolle en werkbare aanvulling 
op en een alternatief voor de bescherming 
van merken op het niveau van de lidstaten 
is geworden.

Or. en

Motivering

Er moet met nadruk op worden gewezen dat er twee beschermingsniveaus naast elkaar 
bestaan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om meer flexibiliteit mogelijk te 
maken en tegelijkertijd meer 
rechtszekerheid te brengen met betrekking 
tot de voorstellingswijze van merken, moet 
het vereiste van "vatbaarheid voor 
grafische voorstelling" uit de definitie van
Europees merk worden geschrapt. Het 
moet mogelijk worden een teken voor te 
stellen in elke passende vorm en dus niet 
noodzakelijk met grafische middelen, op 
voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten en 
het publiek op basis van de voorstelling 
nauwkeurig en duidelijk kunnen bepalen 
wat juist het voorwerp van bescherming is.

(9) Om meer flexibiliteit mogelijk te 
maken en tegelijkertijd meer 
rechtszekerheid te brengen met betrekking 
tot de voorstellingswijze van merken, moet 
het vereiste van "vatbaarheid voor 
grafische voorstelling" uit de definitie van
EU-merk worden geschrapt. Het moet 
mogelijk worden in het register van EU-
merken een teken voor te stellen in elke 
passende vorm en dus niet noodzakelijk 
met grafische middelen, op voorwaarde dat
voor de voorstelling algemeen 
beschikbare technologie wordt gebruikt 
en dat de bevoegde autoriteiten en het 
publiek op basis van de voorstelling 
nauwkeurig en duidelijk kunnen bepalen 
wat juist het voorwerp van bescherming is.

Or. en

Motivering

Om duidelijk te maken dat het merk in het register moet kunnen worden ingeschreven met 
gebruikmaking van algemeen beschikbare technologie.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ter wille van de rechtszekerheid en 
ter verduidelijking moet worden bepaald 
dat niet alleen in geval van 
overeenstemming maar ook ingeval een 
identiek teken voor identieke waren of 
diensten wordt gebruikt, bescherming aan 
een Europees merk moet worden 
verleend, alleen indien en voor zover de 
belangrijkste functie van het Europees 
merk, namelijk het waarborgen van de 
commerciële herkomst van de waren of 
diensten, wordt aangetast.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de geschrapte tekst in artikel 9.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te versterken, moet de 
houder van een Europees merk derden 
kunnen verhinderen om waren in het 
douanegebied van de Unie binnen te 
brengen zonder dat deze in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren uit 
derde landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat in wezen 
gelijk is aan het voor deze waren 
ingeschreven Europees merk.

(18) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te versterken, moet de 
houder van een EU-merk derden kunnen 
verhinderen om waren in het douanegebied 
van de Unie binnen te brengen zonder dat 
deze in de vrije handel worden gebracht, 
wanneer deze waren uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat in wezen gelijk is aan het 
voor deze waren ingeschreven EU-merk. 
Om te voorkomen dat legitieme 
goederenstromen worden belemmerd, 
mag deze regel alleen worden toegepast 
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wanneer de houder van een EU-merk kan 
aantonen dat het merk ook in het land 
van bestemming rechtsgeldig is 
ingeschreven. Deze regel mag geen 
afbreuk doen aan het recht van de Unie 
om de toegang tot geneesmiddelen voor 
derde landen te bevorderen.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met het amendement op artikel 9, lid 5.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van goederen die inbreuk 
maken op de wetgeving, in het bijzonder 
wanneer deze goederen over het internet 
worden verkocht, moet de houder het recht 
hebben de invoer van dergelijke goederen 
in de Unie te verbieden wanneer het alleen 
de verzender van de waren is die 
commerciële doeleinden nastreeft.

(19) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van namaakgoederen, in 
het bijzonder wanneer deze goederen over 
het internet worden verkocht, moet de 
houder het recht hebben de invoer van 
dergelijke goederen in de Unie te 
verbieden wanneer het alleen de verzender 
van de namaakwaren is die commerciële 
doeleinden nastreeft.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met het amendement op artikel 9, lid 4.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om de convergentie van praktijken te 
bevorderen en gemeenschappelijke 
instrumenten te ontwikkelen, moet een 

(40) Om de convergentie van praktijken te 
bevorderen en gemeenschappelijke 
instrumenten te ontwikkelen, moet een 
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passend kader voor samenwerking tussen 
het Agentschap en de diensten van de 
lidstaten worden opgesteld. Hierin moeten 
de gebieden van samenwerking duidelijk
worden afgebakend en moet het 
Agentschap in staat worden gesteld om de 
desbetreffende projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de Unie te 
coördineren en deze projecten binnen de 
grenzen van een maximumbedrag te 
financieren door middel van subsidies.
Deze samenwerking moet een gunstige 
weerslag hebben op ondernemingen die 
gebruik maken van de merkenstelsels in
Europa. Gebruikers van het bij deze
verordening vastgestelde merkenstelsel 
van de Unie moeten in de 
gemeenschappelijke projecten en met name 
de gegevensbanken voor recherche en 
raadpleging bijkomende gemakkelijk 
toegankelijke, efficiënte en kosteloos 
beschikbare instrumenten vinden zodat zij 
kunnen voldoen aan de specifieke 
voorwaarden van het Europees merk, 
namelijk dat dit merk een eenheid vormt.

passend kader voor samenwerking tussen 
het Agentschap en de diensten van de 
lidstaten worden opgesteld. Hierin moeten 
de voornaamste gebieden van 
samenwerking worden afgebakend en moet 
het Agentschap in staat worden gesteld om 
de desbetreffende projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de Unie te 
coördineren en deze projecten binnen de 
grenzen van een maximumbedrag te 
financieren door middel van subsidies.
Deze samenwerking moet een gunstige 
weerslag hebben op ondernemingen die 
gebruik maken van de merkenstelsels in de 
Unie. Gebruikers van het bij Verordening 
(EG) nr. 207/2009 vastgestelde 
merkenstelsel van de Unie moeten in de 
gemeenschappelijke projecten en met name 
de gegevensbanken die gebruikt worden
voor recherche en raadpleging kosteloos 
beschikbare, bijkomende, gemakkelijk 
toegankelijke en efficiënte instrumenten 
vinden zodat zij kunnen voldoen aan de 
specifieke voorwaarden van het EU-merk, 
namelijk dat dit merk een eenheid vormt.
De lidstaten mogen echter niet worden 
verplicht de resultaten van dergelijke 
gemeenschappelijke projecten in praktijk 
te brengen. Het is weliswaar van belang 
dat alle partijen bijdragen aan het 
welslagen van gemeenschappelijke 
projecten, met name door optimale 
praktijken en ervaringen uit te wisselen, 
want alle lidstaten de strikte verplichting 
opleggen om de resultaten van 
gemeenschappelijke projecten in praktijk 
te brengen – ook al is een lidstaat 
bijvoorbeeld van oordeel dat hij reeds over 
een beter IT- of soortgelijk 
instrumentarium beschikt – zou noch 
proportioneel, noch in het belang van de 
gebruikers zijn.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) De vergoedingenstructuur is 
vastgelegd bij Verordening (EG) 
nr. 2869/951 van de Commissie. De 
vergoedingenstructuur vormt echter een 
centraal aspect van de werking van het 
merkenstelsel van de Unie, en is sinds de 
instelling ervan slechts tweemaal herzien, 
en dan nog maar pas nadat er een zeer 
intensieve politieke discussie aan was 
voorafgegaan. Daarom moet de 
vergoedingenstructuur rechtstreeks bij 
Verordening (EG) nr. 207/2009 worden 
gereguleerd. Derhalve moet Verordening 
(EG) nr. 2869/95 worden ingetrokken en 
moeten de in Verordening (EG) 
nr. 2868/952 van de Commissie vervatte 
bepalingen betreffende de 
vergoedingenstructuur worden geschrapt.
___________
1 Verordening nr. 2869/95 van de 
Commissie van 13 december 1995 inzake 
de aan het Harmonisatiebureau voor de 
interne markt (merken, tekeningen en 
modellen) te betalen taksen (PB L 303 van 
15.12.1995, blz. 33).
2 Verordening (EG) nr. 2868/95 van de 
Commissie van 13 december 1995 tot 
uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 40/94 van de Raad inzake het 
Gemeenschapsmerk (PB L 303 van 
15.12.1995, blz. 1).

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur is een wezenlijk onderdeel van het merkenstelsel van de EU en 
moet derhalve direct in de verordening worden geregeld in plaats van bij gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld. De rapporteur wijst erop dat de overige in het COM-
voorstel vervatte delegatieaangelegenheden moeten worden geregeld in het kader van de 
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procedure van artikel 37 bis.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om een doeltreffende en efficiënte 
methode voor geschillenbeslechting te 
verzekeren, te komen tot consistentie met 
de talenregeling van Verordening (EG) nr. 
207/2009, snelle afhandeling van 
beslissingen over een eenvoudig 
onderwerp alsmede doeltreffende en 
efficiënte organisatie van de kamers van 
beroep, en om de door het Agentschap 
aan te rekenen taksen op een passend en 
realistisch niveau vast te stellen met
inachtneming van de in Verordening (EG) 
nr. 207/2009 neergelegde 
begrotingsbeginselen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de voor het Agentschap te 
gebruiken talen, de gevallen waarin 
beslissingen inzake oppositie en doorhaling 
door één lid moeten worden genomen, de 
regeling voor de organisatie van de kamers 
van beroep, de bedragen van de aan het 
Agentschap te betalen taksen en de regels 
voor de betaling ervan.

(45) Om een doeltreffende en efficiënte 
methode voor geschillenbeslechting te 
verzekeren, en om consistentie met de 
talenregeling van Verordening (EG) nr. 
207/2009, snelle afhandeling van 
beslissingen in zaken betreffende een 
eenvoudig onderwerp alsmede 
doeltreffende en efficiënte organisatie van 
de kamers van beroep te waarborgen,
onder inachtneming van de in Verordening
(EG) nr. 207/2009 neergelegde 
begrotingsbeginselen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de voor het Agentschap te 
gebruiken talen, de gevallen waarin 
beslissingen inzake oppositie en doorhaling 
door één lid moeten worden genomen, de 
regeling inzake de organisatie van de 
kamers van beroep, en de regels voor de 
betaling van taksen.

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur is een wezenlijk onderdeel van het merkenstelsel van de EU en 
moet derhalve direct in de verordening worden geregeld in plaats van bij gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld. De rapporteur wijst erop dat de overige in het COM-
voorstel vervatte delegatieaangelegenheden moeten worden geregeld in het kader van de 
procedure van artikel 37 bis. 
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) in de gehele verordening wordt het 
woord "Gemeenschapsmerk" vervangen 
door "Europees merk" en worden de 
nodige grammaticale wijzigingen 
aangebracht;

(2) in de gehele verordening wordt het 
woord "Gemeenschapsmerk" vervangen 
door "EU-merk" en worden de nodige 
grammaticale wijzigingen aangebracht;

(Dit amendement is op de hele tekst van 
toepassing. Indien het wordt aangenomen, 
dienen in de hele tekst 
dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

Aangezien het adjectief "Europees" meer dekt dan het grondgebied van de Europese Unie, 
zou het nauwkeuriger zijn de term "EU-merk" te gebruiken. Bovendien duidt de term 
"Europees" momenteel (met name voor wat betreft octrooibeschermingszaken) niet zozeer op 
unitaire bescherming, maar verwijst zij veeleer naar een verzameling nationale rechten.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) in de gehele verordening worden de 
woorden "rechtbank voor het 
Gemeenschapsmerk" vervangen door
"rechtbank voor het Europees merk" en 
worden de nodige grammaticale 
wijzigingen aangebracht;

(3) in de gehele verordening worden de 
woorden "rechtbank voor het 
Gemeenschapsmerk" vervangen door
"rechtbank voor het EU-merk" en worden 
de nodige grammaticale wijzigingen 
aangebracht;
(Dit amendement is op de hele tekst van 
toepassing. Indien het wordt aangenomen, 
dienen in de hele tekst 
dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)
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Or. en

Motivering

Aangezien het adjectief "Europees" meer dekt dan het grondgebied van de Europese Unie, 
zou het nauwkeuriger zijn de term "rechtbank voor het EU-merk" te gebruiken. Bovendien 
sluit het zo beter aan bij de benaming van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) in de gehele verordening worden de 
woorden “collectief Gemeenschapsmerk” 
vervangen door “Europees collectief
merk” en worden de nodige grammaticale 
wijzigingen aangebracht;

(4) in de gehele verordening worden de 
woorden "collectief Gemeenschapsmerk" 
vervangen door "collectief EU-merk" en 
worden de nodige grammaticale 
wijzigingen aangebracht;
(Dit amendement is op de hele tekst van 
toepassing. Indien het wordt aangenomen, 
dienen in de hele tekst 
dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

Aangezien het adjectief "Europees" meer dekt dan het grondgebied van de Europese Unie, 
zou het nauwkeuriger zijn de term "collectief EU-merk" te gebruiken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een Agentschap voor merken, 
tekeningen en modellen van de Europese 
Unie ingesteld, hierna "het Agentschap" te 
noemen.

1. Er wordt een Agentschap voor het 
intellectueel eigendom van de Europese 
Unie ingesteld, hierna "het Agentschap" te 
noemen.
(Dit amendement is op de hele tekst van 
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toepassing. Indien het wordt aangenomen, 
dienen in de hele tekst 
dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

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.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de waren of diensten van een 
onderneming kunnen onderscheiden;

a) de waren of diensten van een 
onderneming kunnen onderscheiden; en

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gespecificeerd dat slechts aan één van de voorwaarden in de letters 
a en b moet worden voldaan.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 207/2009/EG
Artikel 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

kunnen worden weergegeven op een wijze 
die de bevoegde autoriteiten en het publiek 
in staat stelt het precieze voorwerp van de 
aan de houder ervan verleende 
bescherming vast te stellen.

in het register van EU-merken kunnen 
worden weergegeven op een wijze die de 
bevoegde autoriteiten en het publiek in 
staat stelt het precieze voorwerp van de aan 
de houder ervan verleende bescherming 
vast te stellen.

Or. en

Motivering

Om duidelijk te maken dat het merk in het register moet kunnen worden opgenomen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in een deel van de Unie; a) in een deel van de Unie; of

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gespecificeerd dat slechts aan één van de voorwaarden in de letters 
a en b moet worden voldaan.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11 – letter a
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 8 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer deze door de gemachtigde of de 
vertegenwoordiger van de houder op eigen 
naam en zonder toestemming van de 
houder wordt aangevraagd, tenzij de 
gemachtigde of vertegenwoordiger zijn 

a) wanneer deze door de gemachtigde of de 
vertegenwoordiger van de houder op eigen 
naam en zonder toestemming van de 
houder wordt aangevraagd, tenzij de 
gemachtigde of vertegenwoordiger zijn 
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handelwijze rechtvaardigt; handelwijze rechtvaardigt; of

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gespecificeerd dat slechts aan één van de voorwaarden in de letters 
a en b moet worden voldaan.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het teken gelijk is aan het Europees 
merk en wordt gebruikt voor dezelfde 
waren of diensten als die waarvoor het
Europees merk is ingeschreven, en 
wanneer dit gebruik een nadelige invloed 
heeft of kan hebben op de functie van het 
Europees merk inzake het waarborgen 
van de herkomst van de waren of diensten 
ten aanzien van de consumenten;

a) het teken gelijk is aan het EU-merk en 
wordt gebruikt voor dezelfde waren of 
diensten als die waarvoor het EU-merk is 
ingeschreven;

Or. en

Motivering

Hoewel het Commissievoorstel bedoeld is om duidelijkheid te scheppen, lijkt het juist meer 
rechtsonzekerheid te creëren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De houder van een Europees merk heeft 
ook het recht de in lid 3, onder c), 
bedoelde invoer te verbieden wanneer 

De houder van een EU-merk heeft ook het 
recht de invoer te verbieden wanneer alleen 
de verzender van de goederen commerciële 
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alleen de verzender van de goederen 
commerciële doeleinden heeft.

doeleinden heeft en wanneer deze 
goederen, inclusief de verpakking, zonder 
toestemming een merk dragen dat gelijk is 
aan het voor dergelijke goederen 
ingeschreven EU-merk of in zijn 
belangrijkste onderdelen niet van dat 
merk kan worden onderscheiden.

Or. en

Motivering

Hoewel namaak moet worden tegengegaan, gaat de voorgestelde bepaling daarin te ver, 
aangezien zij ook betrekking heeft op de invoer door individuele burgers van goederen die 
buiten de EU rechtmatig in de handel zijn gebracht.  De bepaling moet alleen gelden voor 
namaakgoederen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een Europees merk heeft 
eveneens het recht derden te verhinderen in 
het kader van commerciële activiteiten 
waren in het douanegebied van de Unie 
binnen te brengen zonder dat deze daar in 
de vrije handel worden gebracht, wanneer 
deze waren, met inbegrip van verpakking, 
uit derde landen afkomstig zijn en zonder 
toestemming een merk dragen dat gelijk is 
aan het voor deze waren ingeschreven 
Europees merk of in zijn belangrijkste 
onderdelen niet van dat merk kan worden 
onderscheiden.

5. De houder van een EU-merk heeft 
eveneens het recht derden te verhinderen in 
het kader van commerciële activiteiten 
waren in het douanegebied van de Unie 
binnen te brengen zonder dat deze daar in 
de vrije handel worden gebracht, wanneer 
deze waren, met inbegrip van de
verpakking, uit een derde land afkomstig 
zijn en zonder toestemming een merk 
dragen dat gelijk is aan het voor deze 
waren rechtsgeldig ingeschreven EU-merk
of in zijn belangrijkste onderdelen niet van 
dat merk kan worden onderscheiden, op 
voorwaarde dat de eigenaar bewijst dat 
het merk ook rechtsgeldig in het land van 
bestemming is geregistreerd.

Or. en

Motivering

Hoewel er maatregelen moeten worden getroffen om namaak tegen te gaan, gaat het 
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Commissievoorstel voor goederen in doorvoer daarin te ver, aangezien de legitieme 
internationale handel erdoor zou worden beperkt. Het is derhalve aan de houder van een 
geregistreerd merk om te bewijzen dat het merk ook rechtsgeldig is ingeschreven in het land 
van bestemming.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 9 bis – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het in het economisch verkeer 
aanbrengen van een teken dat gelijk is aan 
of overeenstemt met het Europees merk, 
op een aanbiedingsvorm, verpakking of 
andere middelen waarop het merk kan 
worden aangebracht;

a) het in het economisch verkeer 
aanbrengen van een teken dat gelijk is aan 
of overeenstemt met het EU-merk op 
verpakkingen, etiketten, labels, 
veiligheidsmerken, echtheidswaarmerken
of alle andere middelen waarop het merk 
kan worden aangebracht;

Or. en

Motivering

De in deze bepaling gebruikte term "aanbiedingsvorm" is een sui-generisbegrip dat niet in 
alle EU-rechtsgebieden van toepassing is. Om de bepaling meer effect te doen sorteren, moet 
de beschrijving van de etiketten, verpakkingen en andere bestanddelen duidelijker worden 
geformuleerd om zeker te zijn dat de meer gangbare verpakkingselementen en -componenten 
die door namakers worden gebruikt effectief onder de bepaling vallen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 9 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aanbieden, in de handel brengen of 
daartoe in voorraad hebben, of het invoeren 
of uitvoeren van aanbiedingsvormen, 
verpakkingen of andere middelen waarop 
het merk is aangebracht.

b) het aanbieden, in de handel brengen of 
daartoe in voorraad hebben, of het invoeren 
of uitvoeren van verpakkingen, etiketten, 
labels, veiligheidsmerken, 
echtheidswaarmerken of alle andere 
middelen waarop het merk is aangebracht;
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Or. en

Motivering

De in deze bepaling gebruikte term "aanbiedingsvorm" is een sui-generisbegrip dat niet in 
alle EU-rechtsgebieden van toepassing is. Om de bepaling meer effect te doen sorteren, moet 
de beschrijving van de etiketten, verpakkingen en andere bestanddelen duidelijker worden 
geformuleerd om zeker te zijn dat de meer gangbare verpakkingselementen en -componenten 
die door namakers worden gebruikt effectief onder de bepaling vallen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In artikel 13, lid 1, worden de 
woorden "in de Gemeenschap" vervangen 
door "in de Europese Economische 
Ruimte".;

(15) Artikel 13, lid 1, wordt vervangen 
door:

"1. Het aan het EU-merk verbonden recht 
staat de houder niet toe het gebruik 
daarvan te verbieden voor waren die 
onder dit merk door de houder of met zijn 
toestemming in de Europese Economische 
Ruimte in de handel zijn gebracht.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 26 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 26 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) lid 2 wordt vervangen door:
"2. Bij de aanvrage om een EU-merk 
moet een indieningstaks worden betaald. 
Deze indieningstaks omvat:
a) de basistaks;
b) een klassetaks voor elke klasse boven 
degene waarin de waren of diensten 
overeenkomstig regel 28 gerangschikt 
worden;
c) in voorkomend geval, de in artikel 38, 
lid 2, bedoelde taks voor de recherche.
De aanvrager dient de betalingsopdracht 
voor de indieningstaks uiterlijk op de 
datum waarop hij de aanvraag indient te 
verstrekken.";

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur is een wezenlijk onderdeel van het merkenstelsel van de EU en 
moet derhalve direct in de verordening worden geregeld. Derhalve wordt regel 4 van 
Verordening (EG) nr. 2868/95 ingevoegd in Verordening (EG) nr. 207/2009.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De datum van indiening van de aanvrage 
om een Europees merk is die waarop de 
aanvrager de documenten met de in artikel 
26, lid 1, bedoelde gegevens aan het 
Agentschap voorlegt, behoudens betaling 
van de indieningstaks waartoe uiterlijk op 
die datum opdracht moet zijn gegeven.";

De datum van indiening van de aanvrage 
om een EU-merk is die waarop de 
aanvrager de documenten met de in artikel 
26, lid 1, bedoelde gegevens aan het 
Agentschap voorlegt, voor zover dan ook 
opdracht tot betaling van de indieningstaks
wordt gegeven. In geval van verlate 
uitvoering van de betalingsopdracht wordt 
de datum waarop de betalingsopdracht is 
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gegeven als indieningsdatum beschouwd";

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt duidelijk aan te geven dat in geval van verlate uitvoering van de 
betalingsopdracht door de aanvrager, de datum waarop hij de betalingsopdracht heeft 
gegeven als indieningsdatum wordt beschouwd.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 28
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de aanvrager verzoekt om 
inschrijving voor meer dan een klasse,
worden de waren en diensten gegroepeerd
volgens de klassen van de classificatie van 
Nice, waarbij elke groep wordt 
voorafgegaan door het nummer van de 
klasse waartoe deze groep van waren of 
diensten behoort, en in de volgorde van de 
klassen wordt voorgesteld.

6. Wanneer de aanvrager verzoekt om 
inschrijving voor meer dan een klasse,
moet hij de waren en diensten groeperen
volgens de klassen van de classificatie van 
Nice, waarbij elke groep wordt 
voorafgegaan door het nummer van de 
klasse waartoe deze groep van waren of 
diensten behoort, en dient hij ze in de 
volgorde van de klassen voor te stellen.

Or. en

Motivering

Om duidelijk te maken dat het aan de aanvrager is om de klassen te groeperen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 28
Verordening (EG) nr. 207/2009/EG
Artikel 28 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verklaring wordt binnen vier maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening bij het Agentschap ingediend 

De verklaring wordt binnen zes maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening bij het Agentschap ingediend 
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en vermeldt op duidelijke, nauwkeurige en 
specifieke wijze de andere oorspronkelijk 
door de houder bedoelde waren en diensten 
dan die welke duidelijk onder de letterlijke 
betekenis van de benamingen van de 
hoofdklassen vallen. Het Agentschap 
neemt passende maatregelen om het 
register dienovereenkomstig te wijzigen.
Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan 
de toepassing van artikel 15, artikel 42, lid 
2, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 57, 
lid 2.

en vermeldt op duidelijke, nauwkeurige en 
specifieke wijze de andere oorspronkelijk 
door de houder bedoelde waren en diensten 
dan die welke duidelijk onder de letterlijke 
betekenis van de benamingen van de 
hoofdklassen vallen. Het Agentschap 
neemt passende maatregelen om het 
register dienovereenkomstig te wijzigen.
Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan 
de toepassing van artikel 15, artikel 42, lid 
2, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 57, 
lid 2.

Or. en

Motivering

Het valt te verwachten dat dit heel wat werk voor de gebruikers met zich mee zal brengen, en 
derhalve zou het verstandig zijn de termijn enigszins te verlengen om over wat extra tijd te 
kunnen beschikken om de situatie voor de gebruikers te analyseren.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 29
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 29  lid 5  toegevoegde zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien nodig vraagt de uitvoerend 
bestuurder van het Agentschap de 
Commissie of zij kan onderzoeken of een 
staat als bedoeld in de eerste zin deze 
wederkerige behandeling verleent;

Indien nodig vraagt de uitvoerend 
bestuurder van het Agentschap de 
Commissie te onderzoeken of een staat als 
bedoeld in de eerste zin deze wederkerige 
behandeling verleent.

Or. en

Motivering

De uitdrukking "of zij kan onderzoeken" is erg vaag geformuleerd. De Commissie is hoe dan 
ook niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek tot het instellen van een onderzoek.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 40
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) In artikel 42, lid 2, eerste zin, worden 
de woorden "in de vijf jaar vóór de 
publicatie van de aanvrage" vervangen 
door "in de vijf jaar vóór de datum van 
indiening of de datum van voorrang";

(40) Artikel 42, lid 2, wordt vervangen 
door:

"2. Op verzoek van de aanvrager levert de 
houder van een ouder EU-merk die 
oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in 
de vijf jaar vóór de datum van indiening 
of de datum van voorrang van de 
aanvrage van het EU-merk het oudere 
EU-merk in de Unie normaal is gebruikt 
voor de waren of diensten waarvoor het 
ingeschreven is en waarop de oppositie 
gebaseerd is, of dat er een geldige reden is 
voor het niet gebruiken, voor zover het 
oudere EU-merk op die datum sinds ten 
minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat 
bewijs niet worden geleverd, dan wordt de 
oppositie afgewezen. Wordt het oudere 
EU-merk slechts gebruikt voor een deel 
van de waren of diensten waarvoor het 
ingeschreven is, dan wordt het voor het 
onderzoek van de oppositie geacht alleen 
voor dat deel van de waren of diensten 
ingeschreven te zijn";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).



PR\944386NL.doc 25/68 PE516.715v01-00

NL

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 43 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 47 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Aan artikel 47 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1 bis. De voor de vernieuwing van een 
EU-merk verschuldigde taks bestaat uit:
a) een basistaks;
b) een klassetaks voor elke klasse boven 
degene waarvoor vernieuwing wordt 
aangevraagd; en
c) in voorkomend geval de toeslag voor 
laattijdige betaling van de 
vernieuwingstaks of voor te late indiening 
van het verzoek tot vernieuwing 
overeenkomstig lid 3";

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur is een wezenlijk onderdeel van het merkenstelsel van de EU en 
moet derhalve direct in de verordening worden geregeld. Derhalve wordt regel 30 van 
Verordening (EG) nr. 2868/95 ingevoegd in Verordening (EG) nr. 207/2009.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 50 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van de afstand moet door de 
merkhouder schriftelijk kennis worden 
gegeven aan het Agentschap. De afstand 
wordt eerst van kracht na inschrijving in 
het register. De afstand van een Europees 
merk waarvan kennis is gegeven aan het 

2. Van de afstand moet door de 
merkhouder schriftelijk kennis worden 
gegeven aan het Agentschap. De afstand 
wordt eerst van kracht na inschrijving in 
het register. De afstand van een EU-merk
waarvan kennis is gegeven aan het 
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Agentschap nadat een vordering tot 
vervallenverklaring van dit merk 
overeenkomstig artikel 56, lid 1, is 
ingesteld, is slechts geldig wanneer de 
vordering tot vervallenverklaring of 
nietigverklaring hiervan onherroepelijk is 
afgewezen of ingetrokken.

Agentschap nadat een vordering tot 
vervallenverklaring of tot nietigverklaring
van dit merk overeenkomstig artikel 56, 
lid 1, is ingesteld, is slechts geldig wanneer
de vordering tot vervallenverklaring of tot
nietigverklaring hiervan onherroepelijk is 
afgewezen of ingetrokken.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft voorgesteld om artikel 50 in dier voege te wijzigen dat houders van EU-
merken waartegen wegens het niet gebruiken van hun merk een nietigverklaringsprocedure is 
ingesteld geen aanvrage kunnen indienen tot omzetting daarvan in een of meerdere nationale 
merken alvorens over de nietigverklaring een besluit is genomen. Indien dat namelijk wel het 
geval zou zijn, zou de merkhouder immers kunnen beschikken over een periode van nog eens 
vijf jaar waarin hij rechtmatig van het gebruik van het merk zou kunnen afzien en aldus de 
wet kunnen omzeilen. Deze bepaling moet ook worden uitgebreid tot de gevallen waarin het 
EU-merk het voorwerp zou zijn van een vordering tot nietigverklaring

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 54 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) In artikel 54, leden 1 en 2, worden de 
woorden "noch bezwaar maken tegen het 
gebruik van het jongere merk" geschrapt;

(48) Artikel 54, leden 1 en 2, worden
vervangen door:

"1. De houder van een EU-merk die het 
gebruik van een jonger EU-merk heeft 
gedoogd gedurende vijf opeenvolgende 
jaren, kan niet meer op grond van het 
oudere merk vorderen dat het jongere 
merk nietig wordt verklaard voor de 
waren of diensten waarvoor dat jongere 
merk is gebruikt, tenzij het jongere EU-
merk te kwader trouw is aangevraagd.
2. De houder van een in artikel 8, lid 2, 
bedoeld ouder nationaal merk of een in 
artikel 8, lid 4, bedoeld ander ouder teken 
die het gebruik van een jonger EU-merk 
in de lidstaat waar het oudere merk of het 
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andere oudere teken beschermd wordt 
heeft gedoogd gedurende vijf 
opeenvolgende jaren, kan niet meer op 
grond van het oudere merk of het andere 
oudere teken vorderen dat het jongere 
merk nietig wordt verklaard voor de 
waren of diensten waarvoor dat jongere 
merk is gebruikt, tenzij het jongere EU-
merk te kwader trouw is aangevraagd.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 50
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) In artikel 57, lid 2, worden in de 
tweede zin de woorden "datum van 
publicatie" vervangen door "datum van 
indiening of datum van voorrang van de 
aanvrage om een Europees merk";

(50) Artikel 57, lid 2, wordt als volgt
vervangen:

"2. Op verzoek van de houder van het EU-
merk levert de houder van een ouder EU-
merk die partij is in de 
nietigheidsprocedure, het bewijs dat in de 
vijf jaren die voorafgaan aan de datum 
van de vordering tot nietigverklaring, het 
oudere EU-merk in de Unie normaal is 
gebruikt voor de waren of diensten 
waarvoor het ingeschreven is en die hij tot 
staving van zijn vordering aanvoert, of dat 
er geldige redenen zijn voor het niet 
gebruiken, voor zover het oudere EU-
merk op die datum sinds ten minste vijf 
jaar ingeschreven was. Bovendien moet 
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de houder van het oudere EU-merk, 
indien het oudere EU-merk op de datum 
van indiening of de datum van voorrang 
van de aanvrage om een EU-merk sinds 
ten minste vijf jaar ingeschreven was, 
eveneens het bewijs leveren dat op die 
datum aan de in artikel 42, lid 2, gestelde 
voorwaarden voldaan was. Kan dat bewijs 
niet worden geleverd, dan wordt de 
vordering tot nietigverklaring afgewezen.
Wordt het oudere EU-merk slechts 
gebruikt voor een deel van de waren of 
diensten waarvoor het ingeschreven is, 
dan wordt het voor het onderzoek van de 
vordering tot nietigverklaring geacht 
alleen voor dat deel van de waren of 
diensten ingeschreven te zijn.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) In artikel 67, lid 1, worden de 
woorden "binnen de gestelde termijn"
vervangen door "binnen de 
overeenkomstig artikel 74 bis vastgestelde 
termijn";

(60) Artikel 67, lid 1, wordt als volgt
vervangen:

"1. De aanvrager van een collectief EU-
merk moet binnen de overeenkomstig 
artikel 74 bis vastgestelde termijn een 
reglement inzake het gebruik daarvan 
indienen.";
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Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 61 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Artikel 71, lid 3, wordt als volgt 
vervangen:
"3. Overeenkomstig artikel 69 kunnen 
eveneens schriftelijke opmerkingen 
worden ingediend met betrekking tot de 
wijziging van het reglement voor het 
gebruik van het merk.";

Or. en

Motivering

Dit amendement strekt tot verduidelijking van de betekenis van de zin "Artikel 69 is van 
toepassing op het gewijzigde reglement van het merk". Houdt verband met het amendement 
op artikel 74 septies, lid 3.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 63
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 71 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Artikel 74 sexies is van toepassing op 
het gewijzigde reglement voor het gebruik 
van het merk.

3. Overeenkomstig artikel 74 sexies
kunnen er eveneens schriftelijke 
opmerkingen worden ingediend met 
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betrekking tot de wijziging van het
reglement voor het gebruik van het merk.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de betekenis van de verwijzing naar artikel 74 sexies te 
verduidelijken. Houdt verband met het amendement op artikel 71, lid 3.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 68
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 79 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap zorgt voor rechtzetting van 
taalfouten of transcriptiefouten en 
kennelijke vergissingen in de beslissingen 
van het Agentschap of van technische 
fouten die bij de inschrijving van het merk 
of de publicatie van de inschrijving te 
wijten zijn aan het Agentschap.

Het Agentschap zorgt voor rechtzetting van 
taalfouten of transcriptiefouten en 
kennelijke vergissingen in de beslissingen 
van het Agentschap of van technische 
fouten die bij de inschrijving van het merk 
of de publicatie van de inschrijving te 
wijten zijn aan het Agentschap. Het 
Agentschap houdt een register van 
dergelijke rechtzettingen bij.

Or. en

Motivering

Het is nuttig dat het Agentschap fouten kan corrigeren, maar er moet hoe dan ook een 
register worden bijgehouden van de aangebrachte correcties, zodat deze kunnen worden 
getraceerd.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 69 – letter a
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in lid 1, eerste zin, worden de woorden a) lid 1 wordt vervangen door:
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"een beslissing heeft genomen waarbij het 
een kennelijke procedurefout heeft 
gemaakt" vervangen door "een beslissing 
heeft genomen waarbij het een kennelijke 
fout heeft gemaakt";

"1. Indien het Bureau een inschrijving in 
het register heeft gedaan of een beslissing 
heeft genomen waarbij het een kennelijke 
fout heeft gemaakt, ziet het toe op de 
doorhaling van deze inschrijving, casu 
quo de herroeping van deze beslissing. 
Indien er slechts één partij in de 
procedure is en de inschrijving of 
handeling van invloed is op haar rechten, 
wordt de doorhaling of herroeping ook 
uitgevoerd wanneer de partij de fout niet 
had ontdekt.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 69 – letter b
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 2 komt de tweede zin als volgt te 
luiden:

b) lid 2 wordt vervangen door:

"De doorhaling van de inschrijving in het 
register of de herroeping van de beslissing 
wordt uitgevoerd binnen een jaar na de 
datum van vermelding in het register of 
vaststelling van de beslissing, na 
raadpleging van de partijen in de procedure 
en van elke in het register vermelde houder 

"2. De in lid 1 bedoelde doorhaling of 
herroeping wordt, ambtshalve of op 
verzoek van een der partijen in de 
procedure, uitgevoerd door de instantie 
die de inschrijving heeft gedaan of de 
beslissing heeft genomen. De doorhaling 
van de inschrijving in het register of de 
herroeping van de beslissing wordt 
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van rechten op het Europees merk."; uitgevoerd binnen een jaar na de datum van 
vermelding in het register of vaststelling 
van de beslissing, na raadpleging van de 
partijen in de procedure en van elke in het 
register vermelde houder van rechten op 
het EU-merk. Het Agentschap houdt een 
register van dergelijke doorhalingen of 
herroepingen bij.";

Or. en

Motivering

De invoeging van de eerste zin betreft een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille 
van de duidelijkheid is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de 
vervanging van slechts een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke 
Praktische Handleiding ten behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is 
betrokken). De laatste zin is toegevoegd om te bewerkstelligen dat de bewuste doorhalingen 
of herroepingen in een register worden bijgehouden, zodat ze traceerbaar zijn. 

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 73
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) In artikel 85, lid 1, worden de 
woorden "overeenkomstig de 
uitvoeringsverordening" vervangen door 
"overeenkomstig artikel 93 bis, onder j)".;

(73) Artikel 85, lid 1, wordt als volgt
vervangen:

"1. De verliezende partij in een procedure 
betreffende oppositie, verval, nietigheid of 
beroep, betaalt de taksen alsook, 
behoudens artikel 119, lid 6, alle vereiste 
procedurekosten die de andere partij heeft 
gedragen, met inbegrip van de reis- en 
verblijfkosten en de bezoldiging van een 
gemachtigde, raadsman of advocaat, met 
inachtneming van de tarieven die voor 
elke kostencategorie overeenkomstig 
artikel 93 bis, onder j) worden 
vastgesteld.";

Or. en
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Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 82 – letter b
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 94 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 1 worden de woorden "is 
Verordening (EG) nr. 44/2001 van 
toepassing" vervangen door "zijn de 
regels van de Unie betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken van 
toepassing";

b) lid 1 wordt vervangen door:

'1. Tenzij deze verordening anders 
bepaalt, zijn de regels van de Unie 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken van toepassing op de 
procedures betreffende EU-merken en 
aanvragen om EU-merken, alsmede op de 
procedures betreffende gelijktijdige en 
opeenvolgende vorderingen die worden 
ingesteld op grond van EU-merken en 
nationale merken.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 88
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 113 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) In artikel 113, lid 3, worden de 
woorden "alsmede aan de vormvereisten 
van de uitvoeringsverordening"
vervangen door "alsmede aan de 
overeenkomstig artikel 114 bis 
vastgestelde vormvereisten";

(88) Artikel 113, lid 3, wordt als volgt
vervangen:

"3. Het Bureau gaat na of de omzetting 
waarom wordt verzocht, voldoet aan de 
voorwaarden van deze verordening, met 
name aan artikel 112, leden 1, 2, 4, 5 en 6, 
en lid 1 van het onderhavige artikel, 
alsmede aan de overeenkomstig artikel 
114 bis vastgestelde vormvereisten.
Wanneer aan deze voorwaarden is 
voldaan, doet het Bureau het verzoek tot 
omzetting toekomen aan de diensten voor 
de industriële eigendom van de in het 
verzoek aangewezen lidstaten.

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 89
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 114 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89) In artikel 114, lid 2, worden de 
woorden "de in de onderhavige 
verordening of in de 
uitvoeringsverordening gestelde 
vormvereisten" vervangen door "de 
vormvereisten die gesteld zijn in de 
onderhavige verordening of in de 
krachtens deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handelingen";

(89) Artikel 114, lid 2, wordt als volgt
vervangen:

¨"2. De aanvrage voor een EU-merk of het 
EU-merk waarvan overeenkomstig artikel 
113 kennis is gegeven, mag niet 
onderworpen worden aan 
nationaalrechtelijke vormvereisten die 
afwijken van of verder reiken dan de 
vormvereisten die gesteld zijn in de 
onderhavige verordening of in de 
krachtens deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handelingen.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 92
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(92) In artikel 117 worden de woorden 
"het Bureau" vervangen door "het 
Agentschap en de personeelsleden 
ervan";

(92) Artikel 117 wordt vervangen door:

Het Protocol betreffende de voorrechten 
en immuniteiten van de Europese Unie is 
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van toepassing op het Agentschap en de 
personeelsleden ervan.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 94
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 120 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) In artikel 120, lid 1, worden de 
woorden "de uitvoeringsverordening"
vervangen door de woorden "een 
krachtens deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handeling";

(94) Artikel 120, lid 1, wordt als volgt
vervangen:

"1. Aanvragen om een EU-merk, zoals 
omschreven in artikel 26, lid 1, en alle 
overige mededelingen waarvan de 
publicatie bij deze verordening of bij een 
krachtens deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handeling is 
voorgeschreven, worden in alle officiële 
talen van de Europese Unie 
gepubliceerd.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 98
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 123 quater – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze samenwerking heeft betrekking op de 
volgende activiteiten:

Deze samenwerking heeft o.a. betrekking 
op de volgende activiteiten:

Or. en

Motivering

Deze lijst mag niet uitputtend zijn omdat dat de mogelijkheid zou kunnen beperken om in de 
toekomst op een flexibele manier zinvolle projecten op touw te zetten.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 98
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 123 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap bepaalt, ontwikkelt en 
coördineert projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de Unie 
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde 
gebieden. De projectomschrijving bevat de 
specifieke verplichtingen en taken van elke 
deelnemende dienst voor intellectuele 
eigendom van de lidstaten en van het 
Benelux-Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom.

2. Het Agentschap bepaalt, ontwikkelt en 
coördineert projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de Unie 
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde 
gebieden. De projectomschrijving bepaalt
de specifieke verplichtingen en taken van 
elke deelnemende dienst voor intellectuele 
eigendom van de lidstaten en van het 
Benelux-Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom. Gedurende alle fasen van de 
gemeenschappelijke projecten pleegt het 
Agentschap overleg met 
vertegenwoordigers van de gebruikers.

Or. en

Motivering

Aangezien gemeenschappelijke projecten bedoeld zijn om de gebruikers toegevoegde waarde 
te bieden, lijkt het redelijk ook de gebruikers hierbij te betrekken. Dit zou trouwens aansluiten 



PE516.715v01-00 38/68 PR\944386NL.doc

NL

bij de gangbare praktijk.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 98
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 123 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De diensten voor intellectuele eigendom 
van de lidstaten en het Benelux-Bureau 
voor de Intellectuele Eigendom nemen 
daadwerkelijk deel aan de in lid 2 bedoelde 
gemeenschappelijke projecten teneinde de 
ontwikkeling, de werking, de 
interoperabiliteit en de voortdurende 
aanvulling ervan te verzekeren.

3. De diensten voor intellectuele eigendom 
van de lidstaten en het Benelux-Bureau 
voor de Intellectuele Eigendom nemen 
daadwerkelijk deel aan de in lid 2 bedoelde 
gemeenschappelijke projecten teneinde de 
ontwikkeling, de werking, de 
interoperabiliteit en de voortdurende 
aanvulling ervan te verzekeren. Deelname 
aan dergelijke gemeenschappelijke 
projecten zou voor de lidstaten echter niet 
de verplichting inhouden de behaalde 
resultaten ook daadwerkelijk op hun
respectieve grondgebied toe te passen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 98
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 123 quater – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Agentschap biedt financiële 
ondersteuning aan de in lid 2 bedoelde 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor de Unie voor zover dit noodzakelijk is
om overeenkomstig lid 3 de 
daadwerkelijke deelname van de diensten 
voor intellectuele eigendom van de 
lidstaten en het Benelux-Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom aan de projecten te 
verzekeren. Deze financiële steun kan de 
vorm van subsidies aannemen. Het totale 
bedrag van de financiering mag 10 % van 
de jaarlijkse inkomsten van het Agentschap 
niet overschrijden. De begunstigden van de 
subsidies zijn de diensten voor intellectuele 
eigendom van de lidstaten en het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
Subsidies kunnen zonder openbare oproep 
tot het indienen van voorstellen worden 
toegekend overeenkomstig de financiële 
regels die van toepassing zijn op het 
Agentschap en de beginselen van de 
subsidieprocedures als bedoeld in 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad en 
gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1268/2012 van de Commissie.

4. Het Agentschap biedt financiële 
ondersteuning aan de in lid 2 bedoelde 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor de Unie om overeenkomstig lid 3 de 
daadwerkelijke deelname van de diensten 
voor intellectuele eigendom van de 
lidstaten en het Benelux-Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom aan de projecten te 
verzekeren. Deze financiële steun kan de 
vorm van subsidies aannemen. Het totale 
bedrag van de financiering mag 20 % van 
de jaarlijkse inkomsten van het Agentschap 
niet overschrijden. De begunstigden van de 
subsidies zijn de diensten voor intellectuele 
eigendom van de lidstaten en het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
Subsidies kunnen zonder openbare oproep 
tot het indienen van voorstellen worden 
toegekend overeenkomstig de financiële 
regels die van toepassing zijn op het 
Agentschap en de beginselen van de 
subsidieprocedures als bedoeld in 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad en
in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1268/2012 van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt het voorgestelde stelsel van subsidies voor deelname aan 
samenwerkingsprojecten nader te verduidelijken. Ook lijkt het redelijk het "plafond" voor de 
eventuele financiering van dergelijke projecten te verhogen.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 125 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke lidstaat en
twee vertegenwoordigers van de 
Commissie, alsmede hun plaatsvervangers.

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke lidstaat, twee 
vertegenwoordigers van de Commissie, 
alsmede één vertegenwoordiger van het 
Europees Parlement en hun respectieve
plaatsvervangers.

Or. en

Motivering

Punt 10 van de Gemeenschappelijke Aanpak inzake agentschappen bepaalt dat "de raad als 
volgt moet zijn samengesteld: [...] - Indien wenselijk, een door het Europees Parlement 
aangewezen lid, onverminderd de voor bestaande agentschappen geldende regeling". 
Derhalve ligt het voor de hand ten minste een lid van de raad van bestuur door het Europees 
Parlement te laten aanwijzen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 127 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur houdt eenmaal per 
jaar een gewone vergadering. Daarnaast 
komt hij bijeen op initiatief van zijn 
voorzitter of op verzoek van de Commissie 
of van een derde van de lidstaten.

3. De raad van bestuur houdt tweemaal per 
jaar een gewone vergadering. Daarnaast 
komt hij bijeen op initiatief van zijn 
voorzitter of op verzoek van de 
Commissie, van het Europees Parlement
of van een derde van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Het ligt voor de hand dat alle drie de instellingen het recht hebben om de raad van bestuur 
bijeen te roepen. Ook zou de raad van bestuur tweemaal per jaar bijeen moeten blijven komen 
zoals thans gangbaar is bij de bestaande bestuursraad. Deze aanpassing wordt tevens 
voorgesteld omdat het voornemen bestaat de uitvoerende raad op te heffen.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 127 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur neemt besluiten met 
absolute meerderheid van de stemmen van 
de leden. Voor besluiten die de raad van 
bestuur kan nemen overeenkomstig artikel 
124, lid 1, onder a) en b), artikel 126, lid 1, 
en artikel 129, leden 2 en 4, is echter een 
tweederde meerderheid van de leden 
vereist. In beide gevallen beschikt elk lid 
over één stem.

5. De raad van bestuur neemt besluiten met 
absolute meerderheid van de stemmen van 
de leden. Voor besluiten die de raad van 
bestuur kan nemen overeenkomstig artikel 
124, lid 1, onder a) en b), artikel 126, lid 1, 
en artikel 129, leden 2 en 3, is echter een
tweederde meerderheid van de leden 
vereist. In beide gevallen beschikt elk lid 
over één stem.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 129, leden 3 en 4.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Titel XII – afdeling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 2 Schrappen
Uitvoerende raad
Artikel 127 bis
Instelling
De raad van bestuur kan een uitvoerende 
raad instellen.
Artikel 127 ter
Functies en organisatie
1. De uitvoerende raad verleent bijstand 
aan de raad van bestuur.
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2. De uitvoerende raad heeft de volgende 
functies:
a) de besluiten van de raad van bestuur 
voorbereiden;
b) samen met de raad van bestuur zorgen 
voor passende follow-up van de 
bevindingen en aanbevelingen die 
voortvloeien uit de interne en externe 
auditverslagen en evaluaties als bedoeld 
in artikel 165 bis, alsmede uit de 
onderzoeken van het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF); 
c) onverminderd de functies van de 
uitvoerend bestuurder als omschreven in 
artikel 128, bij de tenuitvoerlegging van 
de besluiten van de raad van bestuur aan 
de uitvoerend bestuurder ondersteuning 
en advies verlenen teneinde het toezicht 
op het administratief beheer te versterken.
3. In spoedgevallen kan de uitvoerende 
raad indien nodig bepaalde voorlopige 
besluiten namens de raad van bestuur 
nemen, in het bijzonder in 
aangelegenheden van administratief 
beheer, met inbegrip van schorsing van de 
delegatie van de bevoegdheden tot 
aanstelling.
4. De uitvoerende raad bestaat uit de 
voorzitter van de raad van bestuur, één 
vertegenwoordiger van de Commissie in 
de raad van bestuur en drie andere leden 
die door de raad van bestuur onder zijn 
leden zijn aangesteld. De voorzitter van de 
raad van bestuur is eveneens voorzitter 
van de uitvoerende raad. De uitvoerend 
bestuurder neemt deel aan de
vergaderingen van de uitvoerende raad 
maar heeft geen stemrecht.
5. De ambtstermijn van de leden van de 
uitvoerende raad bedraagt vier jaar. De 
ambtstermijn van de leden van de 
uitvoerende raad eindigt wanneer hun 
lidmaatschap van de raad van bestuur 
eindigt.
6. De uitvoerende raad komt ten minste 
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eenmaal om de drie maanden in gewone 
vergadering bijeen. Daarnaast komt hij 
bijeen op initiatief van zijn voorzitter of op 
verzoek van de leden.
7. De uitvoerende raad voegt zich naar het 
door de raad van bestuur vastgestelde 
reglement van orde.

Or. en

Motivering

In punt 10 van de gezamenlijke verklaring staat dat er ter wille van de efficiency een bestuur 
met een tweetrapsstructuur moet worden ingesteld. Er lijkt geen enkel overtuigend bewijs te 
zijn dat een dergelijke uitvoerende raad voor het Agentschap meer efficiency zou opleveren; 
integendeel, het gevaar bestaat dat daardoor alleen maar een nieuwe laag bureaucratie 
wordt gecreëerd en dat dit leidt tot nog minder transparantie voor zowel niet-leden van de 
uitvoerende raad als voor gebruikers.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 129 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend bestuurder wordt na een 
open en transparante selectieprocedure
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór zijn aanstelling kan de 
door de raad van bestuur geselecteerde 
kandidaat worden uitgenodigd om voor een 
daartoe bevoegde commissie van het 
Europees Parlement een verklaring af te 
leggen en te antwoorden op vragen van 
leden van deze commissie. Voor het sluiten 
van de arbeidsovereenkomst met de 
uitvoerend bestuurder wordt het 
Agentschap vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de raad van bestuur.

2. De uitvoerend bestuurder wordt door de 
raad van bestuur aangesteld uit een lijst van
ten minste drie kandidaten, voorgedragen
door een voorselectiecomité van de raad 
van bestuur bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, de
Commissie en het Europees Parlement, 
na een open en transparante 
selectieprocedure en de publicatie van een 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en andere organen.
Vóór zijn aanstelling kan de door de raad 
van bestuur geselecteerde kandidaat 
worden uitgenodigd om voor een daartoe 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement een verklaring af te leggen en te 
antwoorden op vragen van leden van deze 
commissie. Voor het sluiten van de 
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arbeidsovereenkomst met de uitvoerend 
bestuurder wordt het Agentschap 
vertegenwoordigd door de voorzitter van 
de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

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 
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.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 129 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerend bestuurder kan uitsluitend 
uit zijn functie worden ontheven bij besluit 
van de raad van bestuur op voorstel van de 
Europese Commissie.

De uitvoerend bestuurder kan uitsluitend 
uit zijn functie worden ontheven bij besluit 
van de raad van bestuur op voorstel van de 
Europese Commissie, het Europees 
Parlement of een derde van de lidstaten.

Or. en

Motivering

De uitvoerend bestuurder moet ook uit zijn functie kunnen worden ontheven op voorstel van 
het Europees Parlement of van een substantieel aantal lidstaten. Hierdoor wordt de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie instellingen voor het Agentschap extra 
onderstreept. 

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
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Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 129 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de uitvoerend 
bestuurder bedraagt vijf jaar. Aan het eind 
van deze termijn verricht de Commissie 
een beoordeling waarin rekening wordt 
gehouden met de evaluatie van de 
prestaties van de uitvoerend bestuurder en 
de toekomstige taken en uitdagingen van 
het Agentschap.

3. De ambtstermijn van de uitvoerend 
bestuurder bedraagt vijf jaar. Aan het eind 
van deze termijn verricht de raad van 
bestuur een beoordeling waarin rekening 
wordt gehouden met de evaluatie van de 
prestaties van de uitvoerend bestuurder en 
de toekomstige taken en uitdagingen van 
het Agentschap. De ambtstermijn van de 
uitvoerend directeur kan in aansluiting op 
een positieve evaluatie door de raad van 
bestuur eenmaal met ten hoogste vijf jaar 
worden verlengd. Alvorens een besluit tot 
verlenging van de ambtstermijn van de 
uitvoerend directeur te nemen, dient de 
raad van bestuur de Commissie te 
raadplegen.

Or. en

Motivering

In punt 15 van de Gemeenschappelijke Aanpak wordt duidelijk bepaald dat de uitvoerend 
directeur in de eerste plaats verantwoording moet afleggen aan de raad van bestuur. Het zou 
dan ook niet logisch zijn de Commissie vetorecht toe te kennen voor de herbenoeming van een 
uitvoerend directeur. Een dergelijk vetorecht zou immers ernstig afbreuk doen aan de 
onafhankelijkheid van de uitvoerend directeur en van het Agentschap. Het is niet meer dan 
redelijk dat de raad waaraan de uitvoerend directeur verantwoording moet afleggen diens 
functioneren evalueert en bevoegd is om hem te herbenoemen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 129 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op voorstel van de Commissie, waarin 
rekening wordt gehouden met de 
beoordeling als bedoeld in lid 3, kan de 
raad van bestuur de ambtstermijn van de 
uitvoerend bestuurder eenmaal verlengen 

Schrappen



PE516.715v01-00 46/68 PR\944386NL.doc

NL

met ten hoogste vijf jaar.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit noodzakelijkerwijs voort uit het amendement op artikel 129, lid 3.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 99
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 129 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De adjunct-uitvoerend bestuurder of de 
adjunct-uitvoerend bestuurders worden 
aangesteld of uit het ambt ontzet 
overeenkomstig lid 2, na raadpleging van 
de uitvoerend bestuurder en, indien van 
toepassing, de verkozen uitvoerend 
bestuurder. De ambtstermijn van de 
adjunct-uitvoerend bestuurder bedraagt vijf 
jaar. De termijn kan door de raad van 
bestuur eenmaal voor ten hoogste vijf jaar 
worden verlengd op voorstel van de 
Commissie, als voorgeschreven in lid 4, na 
raadpleging van de uitvoerend bestuurder.

6. De adjunct-uitvoerend bestuurder of de 
adjunct-uitvoerend bestuurders worden 
aangesteld of uit het ambt ontzet 
overeenkomstig lid 2, na raadpleging van 
de uitvoerend bestuurder en, indien van 
toepassing, de verkozen uitvoerend 
bestuurder. De ambtstermijn van de 
adjunct-uitvoerend bestuurder bedraagt vijf 
jaar. De termijn kan door de raad van 
bestuur, na raadpleging van de uitvoerend 
bestuurder eenmaal voor ten hoogste vijf 
jaar worden verlengd, zoals
voorgeschreven in lid 3.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt het voorstel op één lijn te brengen met de procedure van artikel 129, 
lid 3, voor herbenoemingen van de uitvoerend directeur.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 108
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 139 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Agentschap stelt voor de Commissie 
een tweejaarlijks verslag over zijn 
financiële situatie op. Op basis van dit
verslag herziet de Commissie de financiële 
situatie van het Agentschap.

4. Het Agentschap stelt voor het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie een 
tweejaarlijks verslag over zijn financiële 
situatie op. Op basis van dat verslag herziet 
de Commissie de financiële situatie van het 
Agentschap.

Or. en

Motivering

Het zou opportuun zijn om duidelijk te vermelden dat dit verslag ook moet worden 
toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 108
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 139 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om de continuïteit van zijn 
activiteiten te waarborgen voorziet het 
Agentschap in een reservefonds ter 
dekking van zijn operationele uitgaven 
gedurende een jaar.

Or. en

Motivering

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘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.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 110
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 144 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
taksen moet zodanig worden vastgesteld 
dat met de daaruit voortvloeiende 
ontvangsten in beginsel het evenwicht in 
de begroting van het Agentschap kan 
worden gehandhaafd en de toename van 
grote overschotten wordt vermeden.
Onverminderd artikel 139, lid 4, herziet de 
Commissie de hoogte van de taksen in 
geval van herhaaldelijke grote 
overschotten. Ingeval deze herziening 
geen verdere vermindering of wijziging in 
het niveau van de taksen tot gevolg heeft 
waardoor de verdere aangroei van 
aanzienlijke overschotten wordt 
voorkomen, worden de overschotten die 
na de herziening zijn ontstaan, 
overgedragen aan de begroting van de 
Unie.

2. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde 
taksen moet op de in bijlage -I aangegeven 
niveaus worden vastgesteld om te 
waarborgen dat met de daaruit 
voortvloeiende ontvangsten in beginsel het 
evenwicht in de begroting van het 
Agentschap kan worden gehandhaafd en de 
toename van grote overschotten wordt 
vermeden.

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur is een wezenlijk onderdeel van het merkenstelsel van de EU en 
moet derhalve direct in de verordening worden geregeld in plaats van bij gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld. Dit impliceert dat de Commissie niet in staat zou zijn het 
niveau van de vergoedingen zelf te herzien en aan te passen. Ook moet worden opgemerkt dat 
er geen geld mag terugvloeien van het Agentschap naar hetzij de EU-begroting, hetzij de 
algemene begrotingen van de lidstaten, dan wel naar hun nationale bureaus, met uitzondering 
van de subsidies in verband met samenwerkings- en convergentieprojecten.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 111
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 144 bis – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het stelsel van taksen en vergoedingen 
die overeenkomstig artikel 144 aan het 
Agentschap moeten worden betaald, met 
inbegrip van het bedrag van de taksen, de 
betalingsmethoden, de valuta, het tijdstip 
waarop taksen en vergoedingen 
verschuldigd zijn, de datum waarop de 
betaling wordt geacht te zijn verricht en de 
gevolgen van niet- of laattijdige betaling, 
teveel betaalde of te weinig betaalde 
bedragen, de diensten die kosteloos kunnen 
worden verstrekt, en de criteria volgens 
welke de uitvoerend bestuurder de in 
artikel 144, leden 3 en 4, bedoelde 
bevoegdheden kan uitoefenen.”;

(d) het stelsel van taksen en vergoedingen 
die overeenkomstig artikel 144 aan het 
Agentschap moeten worden betaald, met 
inbegrip van de betalingsmethoden, de 
valuta, het tijdstip waarop taksen en 
vergoedingen verschuldigd zijn, de datum 
waarop de betaling wordt geacht te zijn 
verricht en de gevolgen van niet- of 
laattijdige betaling, teveel betaalde of te 
weinig betaalde bedragen, de diensten die 
kosteloos kunnen worden verstrekt, en de 
criteria volgens welke de uitvoerend 
bestuurder de in artikel 144, leden 3 en 4, 
bedoelde bevoegdheden kan uitoefenen.”;

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur is een wezenlijk onderdeel van het merkenstelsel van de EU en 
moet derhalve direct in de verordening worden geregeld in plaats van bij gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld. De rapporteur wijst erop dat de overige in het COM-
voorstel vervatte delegatieaangelegenheden moeten worden geregeld in het kader van de 
procedure van artikel 37 bis. 

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 112
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 145 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) In artikel 145, lid 1, worden de 
woorden “haar 
uitvoeringsverordeningen” vervangen 
door “de krachtens deze verordening 
vastgestelde gedelegeerde handelingen”;

(112) Artikel 145 wordt vervangen door:

"Voor zover in deze titel niet anders is 
bepaald, zijn deze verordening en de 
krachtens deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handelingen van toepassing 
op aanvragen voor een internationale 
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inschrijving uit hoofde van het Protocol 
bij de Schikking van Madrid betreffende 
de internationale inschrijving van 
merken, aangenomen te Madrid op 
27 juni 1989 ("internationale 
aanvragen", respectievelijk "het Protocol 
van Madrid"), die zijn gebaseerd op een 
aanvrage voor een EU-merk of op een 
EU-merk, en op inschrijvingen van een 
merk in het internationale register dat 
door het Internationale Bureau van de 
Wereldorganisatie voor de Intellectuele 
Eigendom wordt bijgehouden 
("internationale inschrijvingen", 
respectievelijk "het Internationale 
Bureau"), waarin de Europese Unie 
wordt aangewezen.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 119 – letter a
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 156 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in lid 2 worden de woorden “zes 
maanden” vervangen door “één maand”;

a) lid 2 wordt vervangen door:

"2. De oppositie moet worden ingesteld 
binnen een termijn van drie maanden die 
één maand na de datum van publicatie 
overeenkomstig artikel 152, lid 1, begint. 
De oppositie wordt eerst geacht volgens de 
regels ingesteld te zijn nadat de 
oppositietaks is betaald.";

Or. en
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Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 121 – letter b
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 159 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 2 worden de woorden “of bij de 
Schikking van Madrid” geschrapt;

b) lid 2 wordt vervangen door:

"2. De aanvrage om een nationaal merk 
of de aanwijzing van een lidstaat die partij 
is bij het Protocol van Madrid welke uit de 
omzetting van de aanwijzing van de 
Europese Unie via een internationale 
inschrijving voortvloeit, draagt in de 
betrokken lidstaat de datum van de 
internationale inschrijving, 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het 
Protocol van Madrid of de datum van 
aanwijzing van de Europese Unie 
overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het 
Protocol, indien deze aanwijzing na de 
internationale inschrijving heeft 
plaatsgevonden, of de datum van 
voorrang van die inschrijving, en heeft, 
waar nodig, de anciënniteit van een merk 
van de betrokken lidstaat, waarop op 
grond van artikel 153 een beroep wordt 
gedaan.";

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische en geen inhoudelijke wijziging. Ter wille van de duidelijkheid 
is de vervanging van complete teksteenheden te verkiezen boven de vervanging van slechts 
een of meer termen (zie punt 18.12.1 van de Gemeenschappelijke Praktische Handleiding ten 
behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetteksten is betrokken).



PE516.715v01-00 52/68 PR\944386NL.doc

NL

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 114
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 148 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen vijf jaar na de datum van de 
internationale inschrijving stelt het 
Agentschap het Internationale Bureau in 
kennis van de feiten en beslissingen die 
van invloed zijn voor de geldigheid van de 
aanvrage voor een Europees merk of de 
inschrijving van een Europees merk
waarop de internationale inschrijving
gebaseerd was.”;

Gedurende vijf jaar na de datum van de 
internationale inschrijving stelt het 
Agentschap het Internationale Bureau in 
kennis van alle feiten en beslissingen die 
van invloed zijn voor de geldigheid van de 
aanvrage voor een EU-merk of de 
inschrijving van een EU-merk waarop de 
internationale inschrijving gebaseerd was.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken dat de periode van vijf jaar geen tijdslimiet is, maar 
de periode waarin alle relevante feiten en beslissingen moeten worden meegedeeld.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 127 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 207/2009
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(127 bis) De volgende bijlage wordt 
ingevoegd:
"Bijlage -I

Bedrag van de taksen
De bedragen van de uit hoofde van deze 
verordening en van Verordening (EG) 
nr. 2868/95 aan het Agentschap te betalen 
taksen zijn als volgt:
1. Basistaks voor 925 EUR
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de aanvraag van 
een individueel 
merk (artikel 26, 
lid 2, regel 4 (a))
1 bis. 
Recherchetaks 
voor de aanvraag 
van een EU-merk 
(artikel 38, lid 2, 
regel 4 (c))

Het bedrag van 
12 EUR, 
vermenigvuldigd 
met het aantal 
centrale diensten 
voor de 
industriële 
eigendom als 
bedoeld in artikel 
38, lid 2; dat 
bedrag, en de 
latere wijzigingen 
daarvan, worden 
bekendgemaakt 
in het 
Publicatieblad 
van het 
Agentschap

1 ter. Basistaks 
voor de aanvraag 
van een 
individueel merk 
langs 
elektronische 
weg (artikel 26, 
lid 2, regel 4 (a))

775 EUR

1 quater. 
Basistaks voor de 
aanvraag van 
een individueel 
merk langs 
elektronische 
weg onder 
gebruikmaking 
van de 
onlineclassifi-
catiedatabank 
(artikel 26, lid 2, 
regel 4 (a))

725 EUR

2. Taks voor een 
individueel merk 
voor de tweede 

50 EUR
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klasse van 
goederen en 
diensten (artikel 
26, lid 2, regel 4 
(b))
2 bis. Taks voor 
een individueel 
merk voor de 
derde klasse van 
goederen en 
diensten (artikel 
26, lid 2, regel 4 
(b))

75 EUR

2 ter. Taks voor 
een individueel 
merk voor iedere 
klasse van 
goederen en 
diensten boven 
de derde (artikel 
26, lid 2, regel 4 
(b))

150 EUR

3. Basistaks voor 
de aanvraag van 
een collectief 
merk (artikel 26, 
lid 2, en artikel 
66, lid 3, regel 4 
(a) en regel 42)

1 000 EUR

3 bis. Basistaks 
voor de aanvraag 
van een collectief 
merk langs 
elektronische 
weg onder 
gebruikmaking 
van de 
onlineclassifi-
catiedatabank 
(artikel 26, lid 2, 
en artikel 66, lid 
3, regel 4 (a) en 
regel 42)

950 EUR

4. Taks voor een 
collectief merk 
voor de tweede 

50 EUR
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klasse van 
goederen en 
diensten (artikel 
26, lid 2, en 
artikel 66, lid 3, 
regel 4 (b) en 
regel 42)
4 bis. Taks voor 
een collectief 
merk voor de 
derde klasse van 
goederen en 
diensten (artikel 
26, lid 2, en 
artikel 66, lid 3, 
regel 4 (b) en 
regel 42)

75 EUR 

4 ter. Taks voor 
een collectief 
merk voor iedere 
klasse van 
goederen en 
diensten boven 
de derde (artikel 
26, lid 2, en 
artikel 66, lid 3, 
regel 4 (b) en 
regel 42)

150 EUR

5. Oppositietaks 
(artikel 41, lid 3; 
regel 17 (1)) 

350 EUR

7. Basistaks voor 
de inschrijving 
van een 
individueel merk 
(artikel 45)

0 EUR

8. Taks voor een 
individueel merk 
voor iedere 
klasse van 
goederen en 
diensten boven 
de derde (artikel 
45)

0 EUR

9. Basistaks voor 0 EUR
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de inschrijving 
van een collectief 
merk (artikel 45 
en artikel 66, lid 
3)
10. Taks voor een 
collectief merk 
voor iedere 
klasse van 
goederen en 
diensten boven 
de derde (artikel 
45 en artikel 64, 
lid 3)

0 EUR

11. Toeslag voor 
laattijdige 
betaling van de 
inschrijvingstaks 
(artikel 162, lid 2, 
punt 2) 

0 EUR

12. Basistaks 
voor de 
vernieuwing van 
een individueel 
merk (artikel 47, 
lid 1, regel 30, lid 
2 (a))

1 150 EUR

12 bis. Basistaks 
voor de 
vernieuwing van 
een individueel 
merk langs 
elektronische 
weg (artikel 47, 
lid 1, regel 30, lid 
2 (a))

1 000 EUR

13. Taks voor de 
vernieuwing van 
een individueel 
merk voor de 
tweede klasse van 
goederen en 
diensten (artikel 
47, lid 1, regel 
30, lid 2 (b))

100 EUR
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13 bis. Taks voor 
de vernieuwing 
van een 
individueel merk 
voor de derde 
klasse van 
goederen en 
diensten (artikel 
47, lid 1, regel 
30, lid 2 (b))

150 EUR

13 ter. Taks voor 
de vernieuwing 
van een 
individueel merk 
voor iedere 
klasse van 
goederen en 
diensten boven 
de derde (artikel 
47, lid 1, regel 
30, lid 2 (b))

300 EUR

14. Basistaks 
voor de 
vernieuwing van 
een collectief 
merk (artikel 47, 
lid 1, en artikel 
66, lid 3, regel 
30, lid 2 (a) en 
regel 42)

1 275 EUR

15. Taks voor de 
vernieuwing van 
een collectief 
merk voor de 
tweede klasse van 
goederen en 
diensten (artikel 
47, lid 1, en 
artikel 66, lid 3, 
regel 30, lid 2 (b) 
en regel 42)

100 EUR

15 bis. Taks voor 
de vernieuwing 
van een collectief 
merk voor de 
derde klasse van 

150 EUR
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goederen en 
diensten (artikel 
47, lid 1, en 
artikel 66, lid 3, 
regel 30, lid 2 (b) 
en regel 42)
15 ter. Taks voor 
de vernieuwing 
van een collectief 
merk voor iedere 
klasse van 
goederen en 
diensten boven 
de derde (artikel 
47, lid 1, en 
artikel 66, lid 3, 
regel 30, lid 2 (b) 
en regel 42)

300 EUR

16. Toeslag voor 
laattijdige 
betaling van de 
vernieuwingstaks 
of voor te late 
indiening van de 
vernieuwings-
aanvraag (artikel 
47, lid 3, regel 
30, lid 2 (c))

25% van de taks 
voor laattijdige 
vernieuwing, met 
een maximum 
van 1 150 EUR

17. Taks voor een 
vordering tot 
vervallen- of 
nietigverklaring 
(artikel 56, lid 2, 
regel 39, lid 1)

700 EUR

18. Beroepstaks 
(artikel 60, regel 
49, lid 3) 

800 EUR

19. Taks voor een 
aanvraag tot 
herstel in de 
vorige toestand 
(artikel 81, lid 3)

200 EUR

20. Taks voor een 
aanvraag tot 
omzetting van 

200 EUR
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een EU-
merkaanvraag of 
van een EU-merk 
(artikel 113, lid 1, 
tevens in 
samenhang met 
artikel 159, lid 1; 
artikel 45, lid 2, 
tevens in 
samenhang met 
regel 123, lid 2)
a) in een 
aanvrage om een 
nationaal merk
b) in een 
aanwijzing van 
lidstaten in het 
kader van de 
Schikking van 
Madrid
21. Taks voor 
voortzetting van 
de procedure 
(artikel 82, lid 1)

400 EUR

22. Taks voor de 
verklaring van 
afsplitsing van 
een ingeschreven 
EU-merk (artikel 
49, lid 4) of een 
aanvraag voor 
een EU-merk 
(artikel 44, lid 4):

250 EUR

Taks voor een 
aanvraag tot 
inschrijving van 
een licentie of 
een ander recht 
met betrekking 
tot een 
ingeschreven 
EU-merk (artikel 
162, lid 2, onder 
c), regel 33, lid 2) 
of een aanvraag 
voor een EU-

EUR 200 per 
registratie, maar 
wanneer er bij 
dezelfde 
aanvraag of 
tegelijkertijd 
meerdere 
verzoeken 
worden 
ingediend , mag 
de taks in totaal 
niet hoger 
uitkomen dan 
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merk (artikel 
157, lid 2, onder 
d), regel 33, lid 
4):

1 000 EUR

a) verlening van 
een licentie;
b) overdracht van 
een licentie;
c) creatie van een 
zakelijk recht;
d) overgang van 
een zakelijk 
recht;
e) gedwongen 
tenuitvoerlegging
;
24. Taks voor de 
doorhaling van 
de inschrijving 
van licenties en 
andere rechten 
(artikel 162, lid 2, 
onder e), regel 
35, lid 3)

200 EUR per 
doorhaling, maar 
wanneer er bij 
dezelfde 
aanvraag of 
tegelijkertijd 
meerdere 
verzoeken 
worden 
ingediend, mag 
de taks in totaal 
niet hoger 
uitkomen dan 
1 000 EUR

25. Taks voor de 
wijziging van een 
ingeschreven 
EU-merk (artikel 
162, lid 2, onder
f), regel 25, lid 2)

200 EUR

26. Taks voor de 
afgifte van een 
duplicaat van de 
aanvraag voor 
een EU-merk 
(artikel 162, lid 2, 
onder j), regel 89, 
lid 5), een 
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duplicaat van het 
inschrijvings-
bewijs (artikel 
162, lid 2, onder 
b), regel 24, lid 
2), of een 
uittreksel uit het 
register (artikel 
162, lid 2, onder 
g), regel 84, lid 
6):

a) 
ongewaarmerkte 
kopie of 
uittreksel;

10 EUR

b) gewaarmerkte 
kopie of 
uittreksel

30 EUR

27. Taks voor 
inzage van de 
dossiers (artikel 
162, lid 2, onder 
h), regel 89, lid 
1)

30 EUR

28. Taks voor de 
afgifte van 
duplicaten van 
dossierstukken
(artikel 162, lid 2, 
onder i), regel 89, 
lid 5):
a) 
ongewaarmerkte 
kopie;

10 EUR

b) gewaarmerkte 
kopie,

30 EUR

plus per 
bladzijde, boven 
de 10

1 EUR

29. Taks voor 
mededeling van 
gegevens uit een 

10 EUR
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dossier (artikel 
162, lid 2, onder 
k), regel 90)
30. Taks voor de 
verificatie van de 
proceskosten die 
moeten worden 
vergoed (artikel 
162, lid 2, onder 
l), regel 94, lid 4)

100 EUR

31. Taks voor de 
indiening van 
een 
internationale 
aanvraag bij het 
Agentschap 
(artikel 147, lid 
5)

300 EUR

Or. en

Motivering

De vergoedingenstructuur vormt een belangrijk element van het EU-merkenstelsel. Daarom 
wordt de tabel uit Verordening (EG) nr. 2869/95 (met inbegrip van de door de Commissie 
geformuleerde wijzigingsvoorstellen en bijgewerkte referenties) geïntegreerd in Verordening 
(EG) nr. 207/2009. De beslissing of de overige bepalingen van Verordening (EG) nr. 2869/95 
ook in Verordening (EG) nr. 207/2009 moeten worden ingevoegd dan wel gereguleerd door 
middel van gedelegeerde handelingen zal worden genomen in het kader van de procedure van 
regel 37 bis.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 127
Verordening (EG) nr. 207/2009 
Artikel 165 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tegen 2019 en daarna om de vijf jaar
geeft de Commissie opdracht tot een 
evaluatie over de tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

1. Tegen 2019 en daarna om de vijf jaar
maakt de Commissie een evaluatie op van
de tenuitvoerlegging van deze verordening.

Or. en
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Motivering

De Commissie dient verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie en moet kunnen kiezen of zij de 
evaluatie zelf opmaakt dan wel of zij ze door een andere instantie laat opmaken.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2868/95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Verordening (EG) nr. 2868/95 wordt als 
volgt gewijzigd:
(1) Regel 4 wordt geschrapt;
(2) Regel 30, lid 2, wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Aangezien de vergoedingenstructuur rechtstreeks in de verordening moet worden geregeld, 
moeten de desbetreffende regels van Verordening (EG) nr. 2869/95 inzake taksen worden 
ingetrokken. Houdt verband met de amendementen op artikel 26, lid 2, en artikel 47, lid 1 bis.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2869/95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Verordening (EG) nr. 2869/95 wordt 
ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening gelden als verwijzingen naar 
de onderhavige verordening en worden 
gelezen in overeenstemming met de 
concordantietabel in de bijlage.



PE516.715v01-00 64/68 PR\944386NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Aangezien de vergoedingenstructuur rechtstreeks in de verordening moet worden geregeld, 
moeten de desbetreffende regels van Verordening (EG) nr. 2869/95 inzake taksen worden 
ingetrokken. De beslissing of de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2869/95 die geen 
betrekking hebben op de omvang van de taksen ook in Verordening (EG) nr. 207/2009 moeten 
worden ingevoegd dan wel gereguleerd door middel van gedelegeerde handelingen zal 
worden genomen in het kader van de procedure van regel 37 bis.
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TOELICHTING

Het langverwachte voorstel tot herziening van het merkenstelsel in Europa is eind maart 2013 
door de Commissie ingediend nadat zij daaraan meerdere jaren had gewerkt. De rapporteur is 
vastbesloten alles in het werk te stellen om gedaan te krijgen dat deze voorstellen nog tijdens 
de huidige zittingsperiode worden goedgekeurd, maar wil er wel op wijzen dat dit gezien de 
beperkte tijd die daarvoor nog beschikbaar is geen eenvoudige taak zal zijn. De kwaliteit van 
het wetgevingsproces mag niet in het gedrang komen en de kans die deze herziening biedt om 
het Europese merkenstelsel te moderniseren mag niet worden opgeofferd aan het streven om 
snel tot een akkoord tussen de instellingen te komen. Niettemin heeft de rapporteur in de 
Commissie juridische zaken brede steun weten te krijgen voor een ambitieus tijdschema. De 
beperkte tijd die beschikbaar was om dit verslag binnen het geplande tijdsbestek rond te 
krijgen brengt met zich mee dat dit verslag het merendeel van de essentiële punten in het 
Commissievoorstel bestrijkt die amendering behoeven. De rapporteur behoudt zich evenwel 
het recht voor om in een later stadium met aanvullende amendementen en voorstellen te 
komen over onderwerpen die in dit verslag niet aan de orde zijn gekomen.

Samenvatting

Het communautaire merkenstelsel en het BHIM bestaan al meer dan 15 jaar en het ligt dan 
ook voor de hand over te gaan tot een herziening van de bestaande regels met het oog op de 
verbetering van een systeem dat tot nu toe een groot succes is gebleken. De afgelopen 15 jaar 
is het BHIM uitgegroeid tot een goed functionerend en effectief agentschap met een duidelijk 
beeld van zijn opdracht om het merken- en modellengebeuren in Europa gestalte te geven. De 
toevoeging van nieuwe taken zoals het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten en de databanken voor verweesde werken vormen een bewijs 
van het vertrouwen dat zowel de beide wetgevingsinstellingen als de Commissie in het 
Agentschap hebben gesteld.

De nu door te voeren herziening impliceert naar de opvatting van de rapporteur dat het BHIM 
bestuursmatig moet worden hervormd om de onafhankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en 
competentie waarvan het tot dusver blijk heeft gegeven te kunnen blijven waarborgen.

Daarbij zij opgemerkt dat het Bureau niet te beschouwen is als een orgaan dat louter 
ressorteert onder een lidstaat, noch onder de Commissie, noch onder het Parlement, maar dat 
het een agentschap is van de Europese Unie. Als zodanig is er behoefte aan een aantal 
wijzigingen in het bestuur, met name middels de ondersteuning die wordt geboden door de 
gemeenschappelijke aanpak van gedecentraliseerde agentschappen.

Het aspect vergoedingen voor de Europese merken hangt nauw samen met het vermogen van 
het Agentschap om zijn taken naar behoren uit te voeren. Wat dit betreft, stelt de rapporteur 
zich derhalve op het standpunt dat dit aspect dermate nauw verbonden is met de bestuurlijke 
essentie van het Agentschap en zijn vermogen om zijn taken naar behoren uit te voeren, dat 
het middels een basisbesluit moet worden geregeld en niet door middel van een gedelegeerde 
handeling.

De Commissie heeft een aantal materieelrechtelijke wijzigingen voorgesteld waarmee de 
rapporteur het grotendeels eens is, hoewel er nog steeds ruimte is voor verbetering.
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De naam van het Agentschap

De rapporteur wil erop wijzen dat de huidige naam van het Agentschap –
"Harmonisatiebureau voor de interne markt" – algemeen bekend is en een gevestigd begrip 
vormt in de merkenwereld in Europa en daarbuiten. Het is echter niet een naam die direct 
voor de hand ligt voor iemand die zonder voorafgaande kennis omtrent het Bureau op zoek is 
naar een instantie om een merk of model te laten registreren. Deze herziening zou dan ook een 
goede gelegenheid zijn om het Agentschap van een nieuwe naam te voorzien. De door de 
Commissie voorgestelde naam ("Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de 
Europese Unie") dekt echter niet het brede scala van taken waarmee het Agentschap wordt 
belast. Het Agentschap biedt immers reeds onderdak aan het Europees Waarnemingscentrum 
voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en aan het register van erkende verweesde 
werken. In de toekomst zouden er overigens nog een aantal andere functies, zoals de 
registratie van geografische aanduidingen en eventueel taken in verband met het nieuw te 
introduceren wetgevingsvoorstel voor de bescherming van bedrijfsgeheimen, aan de taken van 
het Agentschap kunnen worden toegevoegd. Daarom zou het opportuun zijn om een geschikte 
langetermijnbenaming te vinden voor het Agentschap, die de tand des tijds kan doorstaan en 
de gebruikers tegelijkertijd duidelijkheid verschaft omtrent zijn taken. Daarom stelt de 
rapporteur voor, de naam van het Agentschap te veranderen in "Agentschap voor intellectueel 
eigendom van de Europese Unie".

Definities

De rapporteur stelt voor, in het Commissievoorstel een kleine terminologische wijziging aan 
te brengen in de definities. In plaats van de naam van de naam "gemeenschapsmerken" in 
"Europese merken" te veranderen, zou het de voorkeur verdienen ze voortaan "EU-merken" te 
noemen. De voornaamste reden hiervoor is dat de term "Europese Unie" of "EU" 
nauwkeuriger het territoriale beschermingsgebied omschrijft. Opgemerkt zij voorts dat het 
gebruik van de term "Europese" voor bijvoorbeeld octrooibeschermingszaken verwijst naar 
een verzameling nationale rechten (thans uitgebreid tot Europese octrooien met 
eenheidswerking). Aangezien het gemeenschapsmerk een EU-titel is, zou het raadzaam zijn 
het dienovereenkomstig te benoemen.

Bestuurlijke aspecten

Het beheer van het met de registratie van merken belaste Agentschap vormt uiteraard een 
bijzonder belangrijk onderdeel van dit wetgevingspakket. Hoewel de Commissie op dit gebied 
over het algemeen deugdelijke voorstellen heeft geformuleerd, moeten zij op een aantal 
punten ingrijpend worden aangepast.

- Samenstelling van de raad van bestuur

De gemeenschappelijke aanpak voorziet in vertegenwoordigers van de lidstaten, de 
Commissie en het Europees Parlement in de raden van bestuur van agentschappen. In het 
Commissievoorstel wordt met betrekking tot de raad van bestuur echter geen gewag gemaakt 
van het Europees Parlement. De rapporteur stelt voor dit overeenkomstig de bepalingen van 
de gemeenschappelijke aanpak te corrigeren.
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- Uitvoerende raad

De gemeenschappelijke aanpak biedt de mogelijkheid om – wanneer dit de efficiency ten 
goede lijkt te komen – een uitvoerende raad deel te laten uitmaken van de raden van bestuur. 
Er lijken in dit geval echter geen concrete aanwijzingen te zijn dat de toevoeging van een 
bijkomend niveau van administratieve bureaucratie de efficiëntie ten goede zou komen. 
Daarom stelt de rapporteur voor, de toevoeging van een uitvoerende raad te schrappen.

- Selectie van de uitvoerend bestuurder van het Agentschap (en diens plaatsvervangers)

Volgens het voorstel van de Commissie zou de uitvoerend bestuurder door de raad van 
bestuur moeten worden gekozen uit een lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. De rapporteur is het er echter niet mee eens dat de Commissie vetorecht wordt 
toegekend ten aanzien van de voor deze post voor te dragen namen en is van oordeel dat de 
raad van bestuur over een intern preselectiecomité zou moeten beschikken, dat bestaat uit 
leden van alle drie de instellingen en dat aan de voltallige raad van bestuur een lijst van ten 
minste drie kandidaten zou moeten voordragen. Evenzo stelt de rapporteur voor, het 
voorgestelde vetorecht van de Commissie voor de herbenoeming van de uitvoerend directeur 
te schrappen.

Projecten voor samenwerking tussen het Agentschap en de lidstaten

De rapporteur is het in beginsel eens met de voorstellen van de Commissie op dit gebied, 
maar wil daarin ter wille van de flexibiliteit wel een aantal wijzigingen aanbrengen. De lijst 
van gebieden waarvoor projecten kunnen worden goedgekeurd, zou bijvoorbeeld niet 
uitputtend mogen zijn, maar zou juist onbeperkt moeten zijn, zodat er ook ruimte is voor 
projecten op gebieden waarin tijdens het opstellingsfase niet was voorzien. Ook moet de 
actieve participatie van gebruikers duidelijk worden gewaarborgd. De Commissie stelt zich 
weliswaar terecht op het standpunt dat alle lidstaten aan de projecten zouden moeten 
deelnemen, maar anderzijds lijkt het redelijk de lidstaten niet te dwingen om de resultaten van 
gemeenschappelijke projecten over te nemen wanneer de lidstaten van oordeel zijn dat ze al 
over betere systemen of regelingen beschikken. In feite zou een dergelijke aanpak juist 
kunnen leiden tot een vermindering van het aantal mogelijke samenwerkingsprojecten indien 
er lidstaten zouden zijn die anderen willen verhinderen aan projecten deel te nemen omdat zij 
geen zin hebben de resultaten daarvan over te nemen.

Taksen

De Commissie heeft voorgesteld de te heffen taksen te reguleren door middel van 
gedelegeerde handelingen. Volgens de vigerende verordening worden zij vastgesteld door 
middel van een volgens de comitéprocedure aan te nemen uitvoeringsverordening van de 
Commissie. De voor het EU-merkenstelsel toe te passen taksen vormen een centraal aspect 
van de werking van het gehele Europese merkenstelsel. Sinds de instelling van het systeem 
zijn de taksen slechts tweemaal herzien, en dan nog maar pas nadat er zeer intensieve 
politieke discussies aan waren voorafgegaan. Het zou derhalve inopportuun zijn om deze 
taksen via een gedelegeerde handeling vast te stellen en ook om dat via een uitvoeringsbesluit 
te doen, hetgeen naar de mening van de rapporteur dus betekent dat zij via een basisbesluit 
moeten worden vastgelegd. Om deze vrij complexe wijziging in het voorstel aan te brengen, 
heeft de rapporteur de vigerende uitvoeringsverordening, samen met de voorstellen tot 
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wijziging van dit via de comitéprocedure door de Commissie voorgestelde besluit in de 
verordening geïntegreerd. Dit mag niet worden beschouwd als een impliciete goedkeuring van 
alle aspecten van dit voorstel en de rapporteur behoudt zich dan ook het recht voor om in dit 
verband nog met latere specifieke amendementen te komen.

Voorts is de rapporteur in verband met de taksen van mening dat de door het Agentschap te 
heffen taksen noch mogen worden aangewend ter financiering van de nationale stelsels (of 
zelfs van de algemene begrotingen) van de lidstaten, noch om de algemene begroting van de 
Europese Unie te helpen financieren. De inkomsten van het Agentschap moeten juist worden 
geherinvesteerd ter waarborging van de expertise van het Agentschap, en anderzijds om 
projecten te ondersteunen die de harmonisatie, convergentie en excellentie van de 
bescherming van de intellectuele eigendom in Europa ten goede komen.

Gedelegeerde handelingen

De rapporteur merkt op dat het Commissievoorstel voorziet in een groot aantal gedelegeerde 
handelingen.  Het lijkt nogal voor de hand te liggen dat een aantal daarvan verder gaan dan 
hetgeen als gedelegeerde handelingen kan worden geaccepteerd, met name aangezien de 
bewuste onderwerpen en het toepassingsgebied van veel van de voorgestelde 
bevoegdheidsdelegaties aan essentiële elementen raken en de Commissie een veel te ruime 
beoordelingsmarge bieden. Het betreft hier met name de voorgestelde overwegingen 24-26, 
29, 31-34, 36, 38 en 44-46, en de artikelen 24 bis, 35 bis, 39, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 
74 bis, 74 octies, 79, 79 bis, 83, 89 , 93 bis, 114, 114 bis, 128, 144 bis, 145, 161 bis en 
163 bis.

In plaats van deze punten reeds in dit verslag te behandelen, stelt de rapporteur voor ze af te 
werken volgens de procedure van artikel 37 bis, waarbij de Commissie juridische zaken 
advies uitbrengt over de doelstellingen, de inhoud, de reikwijdte en de duur van de delegaties, 
en volgens de voorwaarden waaraan zij zijn onderworpen. In dit advies zouden ook de 
gevolgen moeten worden geanalyseerd van de inhoudelijke integratie van de 
uitvoeringsverordening van de Commissie inzake de taksen in het basisbesluit, zoals 
hierboven omschreven, alsook van de andere uitvoeringsmaatregelen die al in een eerder 
stadium op basis van de verordening zijn genomen.

Handhavingsmaatregelen

De Commissie heeft voorgesteld een bepaling betreffende import in te voeren waarbij alleen 
de afzender met commercieel oogmerk handelt en waar de ontvanger bijvoorbeeld een 
individuele burger is. Gezien de noodzaak namaakgoederen tegen te houden, is dit een 
welkom voorstel, maar het moet wel beperkt blijven tot namaakproducten.

Voorts heeft de Commissie een bepaling voorgesteld met betrekking tot doorvoergoederen. 
Het is weliswaar zo dat er geen namaakproducten tot de interne markt mogen worden 
toegelaten, maar anderzijds zou het voorstel ook de legitieme internationale handel 
belemmeren. Daarom stelt de rapporteur voor een aantal aanpassingen door te voeren om te 
komen tot een evenwichtiger voorstel.


