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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0161),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 118.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0087/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannens av den 11 juli 2013,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att kodifiera 
förordningen när lagstiftningsförfarandet har avslutats.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Som en följd av Lissabonfördragets 
ikraftträdande bör terminologin i 
förordning (EG) nr 207/2009 aktualiseras.

(2) Som en följd av Lissabonfördragets 
ikraftträdande bör terminologin i 
förordning (EG) nr 207/2009 aktualiseras.
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Detta innebär att ”gemenskapsvarumärke” 
bör ersättas med ”europeiskt varumärke”.
I linje med den gemensamma strategin 
rörande decentralisering av organ som 
överenskoms i juli 2012 av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör namnet ”Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller)” 
ersättas med ”Europeiska unionens byrå för 
varumärken, mönster och modeller” 
(nedan kallad byrån).

Detta innebär att ”gemenskapsvarumärke”
bör ersättas med ”EU-varumärke”. I linje 
med den gemensamma strategin rörande 
decentralisering av organ som 
överenskoms i juli 2012 av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen bör namnet ”Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller)” 
ersättas med ”Europeiska unionens byrå för 
immateriella rättigheter” (nedan kallad 
byrån).

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.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den erfarenhet som vunnits sedan 
systemet för gemenskapsvarumärken 
inrättades visar att företag både inom och 
utanför EU har accepterat systemet, som 
har blivit ett framgångsrikt och hållbart 
alternativ till varumärkesskyddet på 
medlemsstatsnivå.

(5) Den erfarenhet som vunnits sedan 
systemet för gemenskapsvarumärken 
inrättades visar att företag både inom och 
utanför EU har accepterat systemet, som 
har blivit ett framgångsrikt och hållbart 
komplement och alternativ till 
varumärkesskyddet på medlemsstatsnivå.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att det finns två parallella skyddsnivåer.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att tillåta större flexibilitet 
samtidigt som rättssäkerheten ökas när det 
gäller återgivningen av varumärken bör 
kravet på att märken ska kunna återges 
grafiskt utgå från definitionen av ett 
europeiskt varumärke. Ett tecken bör få 
återges i valfri lämplig form, därmed inte 
nödvändigtvis i grafisk form, så länge 
återgivningen är tillräckligt klar och precis 
för att behöriga myndigheter och 
allmänheten ska kunna bedöma vilket 
skyddsomfång varumärket ger.

(9) För att tillåta större flexibilitet 
samtidigt som rättssäkerheten ökas när det 
gäller återgivningen av varumärken bör 
kravet på att märken ska kunna återges 
grafiskt utgå från definitionen av ett EU-
varumärke. Ett tecken bör få återges i 
registret över europeiska unionens 
varumärken i valfri lämplig form, därmed 
inte nödvändigtvis i grafisk form, så länge 
återgivningen sker med hjälp av allmänt 
tillgänglig teknik och är tillräckligt klar 
och precis för att behöriga myndigheter 
och allmänheten ska kunna bedöma vilket 
skyddsomfång varumärket ger.

Or. en

Motivering

Förtydligande om att varumärken bör kunna registreras med hjälp av allmänt tillgänglig 
teknik.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa rättssäkerhet och 
klarhet är det nödvändigt att klargöra att 
inte bara när varumärken liknar varandra 
utan också när ett identiskt tecken 
används för identiska varor och tjänster, 

utgår
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bör skydd beviljas för ett europeiskt 
varumärke endast om och i den mån 
varumärkets huvudfunktion, som är att 
garantera varornas eller tjänsternas 
kommersiella ursprung, påverkas 
negativt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till artikel 9.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att stärka varumärkesskyddet och 
bekämpa varumärkesförfalskning mer 
effektivt bör innehavaren av ett europeiskt 
varumärke ha rätt att hindra tredje parter 
från att till unionens tullområde föra in 
varor utan att dessa övergått till fri 
omsättning där, i de fall sådana varor 
kommer från tredjeländer och utan tillstånd 
bär ett varumärke som i stort sett är 
identiskt med det europeiska varumärke
som registrerats för sådana varor.

(18) För att stärka varumärkesskyddet och 
bekämpa varumärkesförfalskning mer 
effektivt bör innehavaren av ett EU-
varumärke ha rätt att hindra tredje parter 
från att till unionens tullområde föra in 
varor utan att dessa övergått till fri 
omsättning där, i de fall sådana varor 
kommer från tredjeländer och utan tillstånd 
bär ett varumärke som i stort sett är 
identiskt med det EU-varumärke som 
registrerats för sådana varor. För att inte 
hindra lagliga varuflöden bör denna 
bestämmelse endast tillämpas om 
innehavaren av ett EU-varumärke kan 
visa att varumärket har registrerats på ett 
giltigt sätt även i bestämmelselandet.
Denna bestämmelse bör inte påverka 
unionens rätt att främja tredjeländers 
tillgång till läkemedel.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.5.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att mer effektivt förhindra införsel 
av intrångsgörande varor, särskilt när det 
gäller försäljning via internet, bör 
innehavaren ha rätt att förbjuda import av 
sådana varor till unionen om det endast är
avsändaren av varorna som verkar för 
kommersiella ändamål.

(19) För att mer effektivt förhindra införsel 
av varumärkesförfalskade varor, särskilt 
när det gäller försäljning via internet, bör 
innehavaren ha rätt att förbjuda import av 
sådana varor till unionen om det endast är 
avsändaren av de varumärkesförfalskade
varorna som verkar för kommersiella 
ändamål.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.4.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I syfte att främja konvergens av praxis 
och utveckling av gemensamma verktyg är 
det nödvändigt att inrätta en lämplig ram 
för samarbetet mellan byrån och 
medlemsstaternas varumärkesmyndigheter 
som klart definierar samarbetsområdena 
och ger byrån möjlighet att samordna 
relevanta gemensamma projekt av intresse 
för unionen samt att upp till ett högsta 
belopp finansiera dessa gemensamma 
projekt med hjälp av bidrag. Dessa 
samarbetsaktiviteter bör gynna företag som 
använder varumärkessystem i Europa. För 
användare av det unionssystem som 
fastställs i denna förordning bör de 
gemensamma projekten, särskilt
databaserna för granskning och samråd, 
tillhandahålla fler heltäckande, effektiva 

(40) I syfte att främja konvergens av praxis 
och utveckling av gemensamma verktyg är 
det nödvändigt att inrätta en lämplig ram 
för samarbetet mellan byrån och 
medlemsstaternas varumärkesmyndigheter 
som definierar viktiga samarbetsområden
och ger byrån möjlighet att samordna 
relevanta gemensamma projekt av intresse 
för unionen samt att upp till ett högsta 
belopp finansiera dessa gemensamma 
projekt med hjälp av bidrag. Dessa 
samarbetsaktiviteter bör gynna företag som 
använder varumärkessystem i unionen. För 
användare av det unionssystem som 
fastställs i förordning (EG) nr 207/2009
bör de gemensamma projekten, särskilt de 
databaser som används för granskning och 
samråd, kostnadsfritt tillhandahålla fler 
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och kostnadsfria verktyg för att uppfylla 
de särskilda krav som följer av det 
europeiska varumärkets enhetliga 
karaktär.

heltäckande och effektiva verktyg för att 
uppfylla de särskilda krav som följer av 
EU-varumärkets enhetliga karaktär. Det 
bör emellertid inte vara obligatoriskt för 
medlemsstaterna att rätta sig efter 
resultaten av sådana gemensamma 
projekt. Även om det är viktigt att alla 
parter bidrar till att de gemensamma 
projekten blir lyckade, inte minst genom 
att utbyta bästa metoder och erfarenheter, 
skulle ett strikt krav på att 
medlemsstaterna ska rätta sig efter 
resultaten av de gemensamma projekten –
även när en medlemsstat exempelvis anser 
att den redan har ett bättre it-verktyg eller 
liknande att tillgå – varken vara 
proportionellt eller i användarnas bästa 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Avgiftssystemet har föreskrivits i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2869/951. Avgiftssystemet är emellertid 
en central del av EU:s varumärkessystems 
funktion, och har endast reviderats två 
gånger sedan det inrättades och då först 
efter en omfattande politisk debatt.
Avgiftssystemet bör därför regleras direkt 
i förordning (EG) nr 207/2009.
Förordning (EG) nr 2869/95 bör därför 
upphävas, och bestämmelserna om 
avgiftssystemet i kommissionens 
förordning (EG) nr 2868/952 bör utgå.
___________
1 Kommissionens förordning nr 2869/95 
av den 13 december 1995 om de avgifter 
som skall betalas till Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden 
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(varumärken, mönster och modeller) 
(EGT L 303, 15.12.1995, s. 33).
2 Kommissionens förordning (EG) 
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om 
genomförande av rådets förordning (EG) 
nr 40/94 om gemenskapsvarumärke 
(EGT L 303, 15.12.1995, s. 1).

Or. en

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i 
förordningen i stället för genom delegerade akter. Föredraganden påpekar att frågan om 
andra befogenhetsdelegeringar i kommissionens förslag kommer att behandlas inom ramen 
för förfarandet enligt artikel 37a i arbetsordningen.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att säkerställa en effektiv och 
ändamålsenlig metod för tvistlösning, 
säkerställa överensstämmelse med det 
språksystem som fastställs i förordning 
(EG) nr 207/2009, att beslut fattas snabbt 
om enkla ärenden och en effektiv och 
ändamålsenlig organisation av 
överklagandenämnderna, samt för att 
garantera en lämplig och realistisk nivå 
på de avgifter som ska tas ut av byrån,
samtidigt som de budgetprinciper följs som 
fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
närmare uppgifter om de språk som ska 
användas inför byrån, i vilka ärenden 
beslut om invändning och annullering bör 
fattas av en enda ledamot, närmare 
uppgifter om överklagandenämndernas 
organisation, beloppet för de avgifter som 
ska erläggas till byrån och närmare 
uppgifter om hur avgifterna ska betalas.

(45) För att säkerställa en effektiv och 
ändamålsenlig metod för tvistlösning, 
överensstämmelse med det språksystem 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 207/2009, att beslut fattas snabbt om 
enkla ärenden och en effektiv och 
ändamålsenlig organisation av 
överklagandenämnderna, samtidigt som de 
budgetprinciper följs som fastställs i 
förordning (EG) nr 207/2009, bör 
befogenheten att anta delegerade akter 
enligt artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
närmare uppgifter om de språk som ska 
användas inför byrån, i vilka ärenden 
beslut om invändning och annullering bör 
fattas av en enda ledamot, närmare 
uppgifter om överklagandenämndernas 
organisation och närmare uppgifter om 
betalning av avgifterna.
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Or. en

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i 
förordningen i stället för genom delegerade akter. Föredraganden påpekar att frågan om 
andra befogenhetsdelegeringar i kommissionens förslag kommer att behandlas inom ramen 
för förfarandet enligt artikel 37a i arbetsordningen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I förordningen ska orden 
”gemenskapsvarumärke” ersättas med 
”europeiskt varumärke” och eventuella 
grammatiska ändringar göras.

(2) I förordningen ska orden 
”gemenskapsvarumärke” ersättas med 
”EU-varumärke” och eventuella 
grammatiska ändringar göras.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Eftersom begreppet ”europeiskt” är mer vidsträckt än EU:s territorium vore det mer exakt att 
använda begreppet ”EU-varumärke”. Dessutom används begreppet ”europeiskt” för 
närvarande (särskilt vid patentskydd) för att beteckna skydd som inte är enhetligt, utan som 
snarare avser en uppsättning nationella rättigheter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I förordningen ska orden ”domstol för 
gemenskapsvarumärken” ersättas med 
”domstol för europeiska varumärken” och 
eventuella grammatiska ändringar göras.

(3) I förordningen ska orden ”domstol för 
gemenskapsvarumärken” ersättas med 
”Europeiska unionens 
varumärkesdomstol” och eventuella 
grammatiska ändringar göras.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
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ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Eftersom begreppet ”europeiskt” är mer vidsträckt än EU:s territorium vore det mer exakt att 
använda begreppet ”Europeiska unionens varumärkesdomstol”. Dessutom påminner det om 
namnet på Europeiska unionens domstol.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I förordningen ska orden 
”gemenskapens kollektivmärken” ersättas 
med ”europeiska kollektivmärken” och 
eventuella grammatiska ändringar göras.

(4) I förordningen ska orden 
”gemenskapens kollektivmärken” ersättas 
med ”EU-kollektivmärken” och eventuella 
grammatiska ändringar göras.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Eftersom begreppet ”europeiskt” är mer vidsträckt än EU:s territorium vore det mer exakt att 
använda begreppet ”EU-kollektivmärke”.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En byrå för Europeiska unionens 
varumärken, mönster och modeller, nedan 
kallad ”byrån”, upprättas härmed.

1. En byrå för Europeiska unionens 
immateriella rättigheter, nedan kallad 
”byrån”, upprättas härmed.
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(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

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.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) särskilja ett företags varor eller tjänster 
från andra företags,

a) särskilja ett företags varor eller tjänster 
från andra företags, och

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att endast ett av villkoren i leden a och b måste uppfyllas.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) återges på ett sådant sätt att de behöriga 
myndigheterna och allmänheten kan 
avgöra det exakta ändamålet med det 
skydd som innehavaren har.

b) återges i registret över EU-varumärken
på ett sådant sätt att de behöriga 
myndigheterna och allmänheten kan 
avgöra det exakta ändamålet med det 
skydd som innehavaren har.

Or. en

Motivering

Tydliggörande av att varumärket måste kunna återges i registret.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) i en del av unionen, a) i en del av unionen, eller

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att endast ett av villkoren i leden a och b måste uppfyllas.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) när ett ombud eller en företrädare för 
varumärkesinnehavaren ansöker om 
registrering av detta i sitt eget namn utan 
innehavarens tillstånd om ombudet eller 
företrädaren inte kan visa fog för sitt 

a) när ett ombud eller en företrädare för 
varumärkesinnehavaren ansöker om 
registrering av detta i sitt eget namn utan 
innehavarens tillstånd om ombudet eller 
företrädaren inte kan visa fog för sitt 
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handlande, handlande, eller

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att endast ett av villkoren i leden a och b måste uppfyllas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett tecken som är identiskt med det 
europeiska varumärket och som används 
med avseende på de varor och tjänster som 
är identiska med dem för vilka det 
europeiska varumärket är registrerat, och 
där denna användning skadar eller kan 
komma att skada det europeiska 
varumärkets funktion för att garantera 
konsumenterna varornas eller tjänsternas 
ursprung,

(a) ett tecken som är identiskt med EU-
varumärket och som används med 
avseende på de varor och tjänster som är 
identiska med dem för vilka EU-
varumärket är registrerat,

Or. en

Motivering

Även om syftet med kommissionens förslag är att skapa klarhet, verkar det snarare skapa mer 
oklarhet angående rättsläget.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett europeiskt 
varumärke ska också ha rätt att hindra 
import av de varor som avses i punkt 3 c

4. Innehavaren av ett EU-varumärke ska 
också ha rätt att hindra import av de varor 
där avsändaren av varorna bara handlar i 
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där avsändaren av varorna bara handlar i 
kommersiellt syfte.

kommersiellt syfte och där dessa varor, 
inbegripet emballage, utan tillstånd är 
försedda med ett varumärke som är 
identiskt med det EU-varumärke som 
registrerats för sådana varor eller som i 
väsentliga drag inte kan skiljas från ett 
sådant varumärke.

Or. en

Motivering

Även om varumärkesförfalskning bör motverkas går den föreslagna bestämmelsen för långt 
eftersom den också omfattar enskilda medborgares import av varor som lagligen har släppts 
på marknaden utanför EU. Bestämmelsen bör begränsas till varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett europeiskt 
varumärke ska också ha rätt att hindra alla 
tredje parter från att i samband med 
kommersiell verksamhet föra in varor i 
unionens tullområde utan att övergå till fri 
omsättning där, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
som utan tillstånd är försedda med ett 
varumärke som är identiskt med det 
europeiska varumärke som registrerats för 
sådana varor eller som i väsentliga drag 
inte kan skiljas från ett sådant varumärke.

5. Innehavaren av ett EU-varumärke ska 
också ha rätt att hindra alla tredje parter 
från att i samband med kommersiell 
verksamhet föra in varor i unionens 
tullområde utan att övergå till fri 
omsättning där, om dessa varor, inbegripet 
emballage, kommer från tredjeland och 
som utan tillstånd är försedda med ett 
varumärke som är identiskt med det EU-
varumärke som på ett giltigt sätt
registrerats för sådana varor eller som i 
väsentliga drag inte kan skiljas från ett 
sådant varumärke, under förutsättning att 
innehavaren kan visa att varumärket har 
registrerats på ett giltigt sätt även i 
bestämmelselandet.

Or. en
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Motivering

Även om det är viktigt att vidta åtgärder mot varumärkesförfalskning går kommissionens 
förslag om varor som transporteras för långt, eftersom det skulle hindra laglig internationell 
handel. Det bör därför vara upp till innehavaren av ett registrerat varumärke att bevisa att 
varumärket har registrerats på ett giltigt sätt även i bestämmelselandet.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 9a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I näringsverksamhet anbringa ett tecken 
som är identiskt med eller liknar det
europeiska varumärket vad gäller 
utstyrsel, förpackning eller annat sätt på 
vilket varumärket kan anbringas.

(a) I näringsverksamhet anbringa ett tecken 
som är identiskt med eller liknar EU-
varumärket vad gäller förpackning, 
märkning, etiketter, säkerhetsdetaljer, 
äkthetsmärkning eller annat sätt på vilket 
varumärket kan anbringas.

Or. en

Motivering

Ordet ”utstyrsel” som används i denna bestämmelse är ett juridiskt vedertaget begrepp som 
inte tillämpas i alla EU-jurisdiktioner. För att göra bestämmelsen mer ändamålsenlig bör det 
begrepp som används för att beskriva märkning, förpackning och andra saker förtydligas för 
att se till att de mer gemensamma förpackningsdetaljer och -delar som används av 
varumärkesförfalskare omfattas av bestämmelsen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 9a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Saluföra eller avsätta på marknaden, 
eller lagra för dessa ändamål, eller att 
importera eller exportera utstyrsel,
förpackning eller annat sätt på vilket 
märket anbringas.

(b) Saluföra eller avsätta på marknaden, 
eller lagra för dessa ändamål, eller att 
importera eller exportera förpackning, 
märkning, etiketter, säkerhetsdetaljer, 
äkthetsmärkning eller annat sätt på vilket 
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märket anbringas.

Or. en

Motivering

Ordet ”utstyrsel” som används i denna bestämmelse är ett juridiskt vedertaget begrepp som 
inte tillämpas i alla EU-jurisdiktioner. För att göra bestämmelsen mer ändamålsenlig bör det 
begrepp som används för att beskriva märkning, förpackning och andra saker förtydligas för 
att se till att de mer gemensamma förpackningsdetaljer och -delar som används av 
varumärkesförfalskare omfattas av bestämmelsen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I artikel 13.1 ska orden ”inom 
gemenskapen” ersättas med ”i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet”.

(15) Artikel 13.1 ska ersättas med 
följande:

”1. Ett EU-varumärke ger inte 
innehavaren rätt att förbjuda 
användningen av varumärket för varor 
som av innehavaren eller med hans 
medgivande har släppts ut på 
marknaden under varumärket i 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. För en ansökan om ett EU-varumärke 
ska betalas ansökningsavgift.
Ansökningsavgiften ska vara följande:
a) Grundavgiften.
b) Klassavgifterna för klasser utöver en 
klass som varorna eller tjänsterna tillhör 
enligt artikel 28.
c) Om tillämpligt, den granskningsavgift 
som avses i artikel 38.2.
Sökanden ska lämna utbetalningsorder 
för ansökningsavgiften senast samma dag 
som han eller hon lämnar sin ansökan.”

Or. en

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i 
förordningen. Regel 4 i förordning (EG) nr 2868/95 införlivas därför i förordning 
(EG) nr 207/2009.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dagen för inlämnandet av en ansökan om 
ett europeiskt varumärke ska vara det 
datum då dokument som innehåller de 
uppgifter som anges i artikel 26.1 
registreras hos byrån av den sökande, mot 
betalning av ansökningsavgiften för vilken
utbetalningsordern ska ha lämnats senast 
det datumet.”

Dagen för inlämnandet av en ansökan om 
ett EU-varumärke ska vara det datum då 
dokument som innehåller de uppgifter som 
anges i artikel 26.1 registreras hos byrån av 
den sökande, mot betalning av 
ansökningsavgiften. Om 
utbetalningsordern lämnas för sent ska 
ansökningsdagen anses vara det datum då 
utbetalningsordern lämnas”.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att om sökanden lämnar utbetalningsordern för sent så ska 
ansökningsdagen vara det datum då sökanden lämnar utbetalningsordern.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När sökanden ansöker om registrering 
för mer än en klass, ska varorna och 
tjänsterna grupperas i enlighet med 
Nice-klassificeringen, där varje grupp 
inleds med numret på den klass i den 
klassifikationen som den gruppen av varor 
eller tjänster tillhör och presenteras enligt 
den klassificeringsordningen.

6. När sökanden ansöker om registrering 
för mer än en klass, ska sökanden 
gruppera varorna och tjänsterna i enlighet 
med Nice-klassificeringen, där varje grupp 
inleds med numret på den klass i den 
klassifikationen som den gruppen av varor 
eller tjänster tillhör och presentera dem
enligt den klassificeringsordningen.

Or. en

Motivering

Tydliggörande av att det är sökandens ansvar att gruppera klasserna.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 28 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deklarationen ska inges till byrån inom 
fyra månader från det att denna förordning 
trätt i kraft, och ska på ett klart, tydligt och 
specifikt sätt ange vilka andra varor och 
tjänster som omfattas än de som 
bokstavligen omfattas av beteckningarna i 
en klassrubrik, vilka ursprungligen 
omfattades av innehavarens avsikt. Byrån 
ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra 
registret i enlighet därmed. Denna 
möjlighet påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 15, 42.2, 51.1 a och 57.2.

Deklarationen ska inges till byrån inom 
sex månader från det att denna förordning 
trätt i kraft, och ska på ett klart, tydligt och 
specifikt sätt ange vilka andra varor och 
tjänster som omfattas än de som 
bokstavligen omfattas av beteckningarna i 
en klassrubrik, vilka ursprungligen 
omfattades av innehavarens avsikt. Byrån 
ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra 
registret i enlighet därmed. Denna 
möjlighet påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna 15, 42.2, 51.1 a och 57.2.

Or. en

Motivering

Eftersom detta troligtvis kommer att skapa en hel del arbete för användarna vore det klokt att 
förlänga tidsfristen något för att ge användarna lite extra tid att analysera situationen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 29 – punkt 5 – ny mening

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov ska byråns verkställande 
direktör anmoda kommissionen att 
överväga att undersöka om en stat enligt 
vad som avses i första meningen 
godkänner sådan ömsesidig behandling.

Vid behov ska byråns verkställande 
direktör anmoda kommissionen att 
undersöka om en stat enligt vad som avses 
i första meningen godkänner sådan 
ömsesidig behandling.

Or. en
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Motivering

Formuleringen ”överväga att undersöka” är mycket svag. Kommissionen har ändå ingen 
skyldighet att lyda en anmodan om undersökning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 40
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I artikel 42.2 ska i första meningen, 
frasen ”under en tid av fem år före dagen 
för offentliggörandet” ersättas med 
”under en tid av fem år före 
ansökningsdagen eller prioritetsdagen”.

(40) Artikel 42.2 ska ersättas med 
följande:

”2. På begäran av sökanden ska en 
innehavare av ett äldre EU-varumärke 
vilken gjort en invändning, lägga fram 
bevis för att det äldre EU-varumärket 
under en tid av fem år före 
ansökningsdagen eller prioritetsdagen för 
ansökan om EU-varumärke verkligen 
har använts inom unionen för de varor 
eller tjänster för vilka det är registrerat 
och som läggs till stöd för invändningen, 
eller för att det finns skälig grund för att 
det inte använts, förutsatt att det äldre
EU-varumärket vid denna tidpunkt har 
varit registrerat i minst fem år. I 
avsaknad av sådan bevisning ska 
invändningen avslås. Om det äldre EU-
varumärket endast har använts för en del 
av de varor eller tjänster för vilka det 
registrerats, ska det vid prövning av 
invändningen anses vara registrerat 
endast för denna del av varorna eller 
tjänsterna.”

Or. en
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Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 43a (nytt)
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) I artikel 47 ska följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. Den avgift som ska betalas för 
förnyelse av ett EU-varumärke ska vara 
följande:
a) En grundavgift.
b) Klassavgifterna för klasser utöver en 
klass för vilken ansökan om förnyelse 
gäller.
c) Där så är tillämpligt, tilläggsavgiften 
för försenad betalning av 
förnyelseavgiften eller försenat 
inlämnande av ansökan om förnyelse 
enligt punkt 3.”

Or. en

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i 
förordningen. Regel 30.2 i förordning (EG) nr 2868/95 införlivas därför i förordning 
(EG) nr 207/2009.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 46
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 50 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett avstående ska skriftligen meddelas 
byrån av varumärkets innehavare. Det ska 
inte ha rättsverkan förrän det har införts i 
registret. Giltigheten för ett avstående av 
ett europeiskt varumärke som deklareras 
till byrån efter inlämning av en ansökan om 
upphävande av detta varumärke enligt 
artikel 56.1 ska bara gälla efter slutgiltig 
avvisning eller återkallande av ansökan om 
upphävande.

2. Ett avstående ska skriftligen meddelas 
byrån av varumärkets innehavare. Det ska 
inte ha rättsverkan förrän det har införts i 
registret. Giltigheten för ett avstående av 
ett EU-varumärke som deklareras till 
byrån efter inlämning av en ansökan om 
upphävande eller om ogiltighetsförklaring
av detta varumärke enligt artikel 56.1 ska 
bara gälla efter slutgiltig avvisning eller 
återkallande av ansökan om upphävande 
eller ogiltighetsförklaring.

Or. en

Motivering

Kommissionen har föreslagit en ändring av artikel 50 som skulle hindra innehavare av EU-
varumärken som i samband med ogiltighetsförfaranden anklagas för att ett varumärke inte 
används från att begära att varumärkena omvandlas till ett eller flera nationella varumärken 
innan ett beslut om ogiltighet har fattats. Detta ger i själva verket innehavaren ytterligare fem 
år då han eller hon lagligen skulle kunna avstå från att använda varumärket genom att 
kringgå lagen. Samma bestämmelse bör utvidgas till att omfatta fall då ett EU-varumärke är 
föremål för talan om ogiltighetsförklaring.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 48
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 54 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) I artikel 54.1 och 54.2 ska orden 
”eller” och ”eller motsätta sig 
användning av det yngre varumärket” 
utgå.

(48) Punkterna 1 och 2 i artikel 54 ska
ersättas med följande:

”1. Om en innehavare av ett EU-
varumärke under en sammanhängande 
femårsperiod förhållit sig passiv till att 
ett yngre EU-varumärke använts i 
unionen, och om han varit medveten om 
denna användning, ska han inte längre 
ha rätt att på grundval av det äldre 
varumärket ansöka om 
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ogiltighetsförklaring av det yngre 
varumärket [...] för de varor eller 
tjänster för vilka det yngre varumärket 
har använts, om inte ansökan om 
registrering av det yngre EU-varumärket
gjorts i ond tro.
2. Om en innehavare av ett sådant äldre 
nationellt varumärke som avses i 
artikel 8.2 eller av ett sådant äldre 
tecken som avses i artikel 8.4 under en 
sammanhängande femårsperiod har 
förhållit sig passiv till att ett yngre EU-
varumärke använts i den medlemsstat 
där det äldre varumärket eller tecknet 
åtnjuter skydd, och om han varit 
medveten om denna användning, ska 
han inte längre ha rätt att på grundval 
av det äldre varumärket eller tecknet 
ansöka om ogiltighetsförklaring av det 
yngre varumärket [...] för de varor eller 
tjänster för vilka det yngre varumärket 
har använts, om inte ansökan om 
registrering av det yngre EU-varumärket
gjorts i ond tro.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 50
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) I artikel 57.2 andra meningen ska 
”offentliggörs” ersättas med ”ingavs eller 
på prioritetsdagen för det europeiska 
varumärket”.

(50) Artikel 57.2 ska ersättas med 
följande:
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”2. På begäran av innehavaren av ett 
EU-varumärke ska en innehavare av ett 
äldre EU-varumärke vilken är part i 
ogiltighetsförfarandet, lägga fram bevis 
för att det äldre EU-varumärket under 
en tid av fem år före dagen för ansökan 
om ogiltighetsförklaring verkligen har 
använts inom unionen för de varor eller 
tjänster för vilka det är registrerat och 
som läggs till stöd för ansökan om 
ogiltighet, eller för att det finns skälig 
grund för att det inte använts, förutsatt 
att det äldre EU-varumärket vid denna 
tidpunkt har varit registrerat i minst 
fem år. Om det äldre EU-varumärket 
den dag ansökan om EU-varumärke 
ingavs eller på prioritetsdagen har varit 
registrerat i minst fem år, ska 
innehavaren av det äldre EU-varumärket
dessutom lägga fram bevis för att de 
förutsättningar som anges i artikel 42.2 
var uppfyllda vid denna tidpunkt. I 
avsaknad av sådan bevisning ska 
ansökan om ogiltighetsförklaring avslås.
Om det äldre EU-varumärket endast har 
använts för en del av de varor eller 
tjänster för vilka det är registrerat, ska 
det vid prövning av ansökan om 
ogiltighetsförklaring anses vara 
registrerat endast för denna del av 
varorna eller tjänsterna.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 60
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 67 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) I artikel 67.1 ska orden ”inom viss 
tid” ersättas med ”inom den tidsfrist som 
fastställts i enlighet med artikel 74a”.

(60) Artikel 67.1 ska ersättas med 
följande:

”1. Den som ansöker om ett EU-
kollektivmärke ska inge bestämmelser 
för varumärkets användning inom den 
tidsfrist som fastställts i enlighet med 
artikel 74a.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 61a (nytt)
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) Artikel 71.3 ska ersättas med 
följande:
”3. Skriftliga anmärkningar enligt
artikel 69 får också ges in med avseende 
på ändrade bestämmelser för bruk.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör betydelsen av meningen ”artikel 69 ska tillämpas på ändrade 
bestämmelser för bruk”. Berör ändringsförslaget till artikel 74f.3.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 63
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 74f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artikel 74e ska tillämpas på ändringar i 
bestämmelserna för bruk.

3. Skriftliga anmärkningar enligt
artikel 74e får också ges in med avseende 
på ändringar i bestämmelserna för bruk.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör betydelsen av hänvisningen till artikel 74e. Berör 
ändringsförslaget till artikel 71.3.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 68
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 79d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska korrigera språkliga fel, skrivfel 
och uppenbara brister i byråns beslut eller 
tekniska fel som kan hänföras till byrån vid 
registrering av varumärket eller vid 
offentliggörande av dess registrering.

Byrån ska korrigera språkliga fel, skrivfel 
och uppenbara brister i byråns beslut eller 
tekniska fel som kan hänföras till byrån vid 
registrering av varumärket eller vid 
offentliggörande av dess registrering.
Byrån ska föra protokoll över sådana 
korrigeringar.

Or. en

Motivering

Det är bra att byrån kan korrigera fel, men det bör alltid föras protokoll över vilka 
korrigeringar som gjorts så att de kan spåras.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 69 – led a
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I punkt 1 första meningen ska frasen 
”beslut som är behäftat med ett uppenbart 
handläggningsfel” ersättas med ”beslut 
som är behäftat med ett uppenbart fel”.

(a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Om byrån har fört in en uppgift i 
registret eller fattat ett beslut som är 
behäftat med ett uppenbart fel som 
byrån har gjort, ska byrån se till att den 
införda uppgiften tas bort eller att 
beslutet återkallas. Om det bara finns en 
part i ärendet och införandet eller 
beslutet gör intrång i denna parts rätt, 
ska borttagande eller återkallande ske 
även om felaktigheten inte var uppenbar 
för parten.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 69 – led b
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 80 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska den andra meningen
ersättas med följande:

(b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”Borttagande av en uppgift i registret eller 
återkallande av beslutet ska ske inom ett år 

”2. Det borttagande eller det 
återkallande som avses i punkt 1 ska, 
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från den dag då uppgiften infördes i 
registret eller beslutet fattades, sedan 
parterna i ärendet och de eventuella 
innehavare av rätten till det aktuella 
europeiska varumärket som är registrerade 
har hörts.”

självmant eller på begäran av en av 
parterna i ärendet, beslutas av den 
avdelning som förde in uppgiften eller 
fattade beslutet. Borttagande av en 
uppgift i registret eller återkallande av 
beslutet ska ske inom ett år från den dag då 
uppgiften infördes i registret eller beslutet 
fattades, sedan parterna i ärendet och de 
eventuella innehavare av rätten till det 
aktuella EU-varumärket som är 
registrerade har hörts. Byrån ska föra 
protokoll över sådana borttaganden eller 
återkallanden.”

Or. en

Motivering

Införandet av den första meningen är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens 
skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta en eller flera meningar 
(se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i 
utformningen av lagtexter). Införd sista mening: dessa borttaganden/återkallanden bör 
registreras för att kunna spåras.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 73
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) I artikel 85.1 ska orden ”enligt 
villkoren i tillämpningsföreskrifterna”
ersättas med ”enligt villkoren i 
artikel 93a i.”

(73) Artikel 85.1 ska ersättas med 
följande:

”1. Den förlorande parten i förfaranden 
om invändning, upphävande, 
ogiltighetsförklaring eller överklagande 
ska bära den andra partens avgifter 
liksom, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 119.6, sina egna 
nödvändiga kostnader, däribland 
resekostnader, uppehälle och ersättning 
till ombud, rådgivare eller advokat inom 
ramen för de belopp som är fastställda 
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för varje kostnadskategori enligt 
villkoren i artikel 93a j.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 82 – led b
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I punkt 1 ska ”förordning (EG) 
nr 44/2001” ersättas med ”unionens 
bestämmelser om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område”.

(b) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Om inte annat anges i denna 
förordning ska unionens bestämmelser 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar 
på privaträttens område tillämpas i mål 
om EU-varumärken och på ansökningar 
om EU-varumärken samt i mål i 
samband med litispendens och 
konnexitet i fråga om EU-varumärken
och nationella varumärken.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 88
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 113 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) I artikel 113.3 ska meningen ”liksom 
de formella villkoren i 
tillämpningsföreskrifterna” ersättas med 
”liksom de formella villkor som anges i 
artikel 114a”.

(88) Artikel 113.3 ska ersättas med 
följande:

”3. Byrån ska kontrollera om den 
begärda omvandlingen uppfyller 
villkoren i denna förordning, särskilt 
artikel 112.1, 112.2, 112.4, 112.5 och 
112.6 samt punkt 1 i den här artikeln, 
liksom de formella villkor som anges i 
artikel 114a. Om dessa villkor är 
uppfyllda ska byrån överlämna begäran 
om omvandling till myndigheterna för 
industriell äganderätt i de 
medlemsstater som anges däri.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 89
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 114 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89) I artikel 114.2 ska orden 
”tillämpningsföreskrifterna” ersättas med 

(89) Artikel 114.2 ska ersättas med 
följande:
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”delegerade akter som antagits i enlighet 
med denna förordning”.

”2. En ansökan om EU-varumärke eller 
ett EU-varumärke som överlämnats i 
enlighet med artikel 113 får inte 
underkastas sådana formella krav i 
nationell lagstiftning som avviker från 
eller går utöver dem som föreskrivs i 
denna förordning eller i delegerade akter
som antagits i enlighet med denna 
förordning.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 92
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(92) I artikel 117 ska orden ”för byrån”
ersättas med ”för byrån och dess 
anställda”.

(92) Artikel 117 ska ersättas med följande:

”Protokollet om Europeiska unionens
immunitet och privilegier ska gälla för 
byrån och dess anställda.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 94
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 120 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) I artikel 120.1 ska orden 
”tillämpningsföreskrifterna” ersättas med 
”en delegerad akt som antagits enligt 
denna förordning.”

(94) Artikel 120.1 ska ersättas med 
följande:

”1. En ansökan om registrering av ett 
EU-varumärke, som beskrivs i artikel 
26.1, och alla övriga uppgifter som ska 
offentliggöras i enlighet med denna 
förordning eller en delegerad akt som 
antagits enligt denna förordning ska 
offentliggöras på alla Europeiska 
unionens officiella språk.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123c – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta samarbete ska särskilt omfatta 
följande områden:

Detta samarbete ska särskilt omfatta bland 
annat följande områden:

Or. en
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Motivering

Denna lista bör inte vara uttömmande eftersom det skulle kunna begränsa möjligheterna att 
inleda nyttiga framtida projekt på ett flexibelt sätt.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska definiera, utarbeta och 
samordna gemensamma projekt av 
unionsintresse med beaktande av de 
områden som avses i punkt 1.
Projektdefinitionen ska innehålla de 
särskilda skyldigheter och ansvarsområden 
som gäller för varje medlemsstats 
deltagande myndigheter för industriell 
äganderätt och Benelux byrå för industriell 
äganderätt.

2. Byrån ska definiera, utarbeta och 
samordna gemensamma projekt av 
unionsintresse med beaktande av de 
områden som avses i punkt 1.
Projektdefinitionen ska beskriva de 
särskilda skyldigheter och ansvarsområden 
som gäller för varje medlemsstats 
deltagande myndigheter för industriell 
äganderätt och Benelux byrå för industriell 
äganderätt. Byrån ska under de 
gemensamma projektens alla faser 
samråda med företrädare för användarna.

Or. en

Motivering

Eftersom de gemensamma projekten är tänkta att ge mervärde för användarna är det rimligt 
att de är delaktiga i processen. Detta skulle också återspegla rådande praxis.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaternas centrala myndigheter 
för industriellt rättsskydd och Benelux byrå 
för industriell äganderätt ska effektivt delta 
i de gemensamma projekt som avses i 

3. Medlemsstaternas centrala myndigheter 
för industriellt rättsskydd och Benelux byrå 
för industriell äganderätt ska effektivt delta 
i de gemensamma projekt som avses i 
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punkt 2 för att säkra deras utveckling, 
funktion, samstämmighet och uppdatering.

punkt 2 för att säkra deras utveckling, 
funktion, samstämmighet och uppdatering.
Deltagande i sådana gemensamma 
projekt ska inte innebära någon 
skyldighet för medlemsstaterna att rätta 
sig efter resultaten i sina respektive 
territorier.

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.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 98
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 123c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska ge ekonomiskt stöd till de 
gemensamma projekt av unionsintresse 
som avses i punkt 2 i den mån det, enligt 
punkt 3, är nödvändigt för att säkra ett 
effektivt deltagande i projekten vad gäller 
medlemsstaternas myndigheter för 
industriell äganderätt och Benelux byrå för 
industriell äganderätt. Det ekonomiska 
stödet kan ges i form av bidrag. Det totala 
finansieringsbeloppet får inte överskrida 
10 % av byråns årsinkomst.
Stödmottagarna ska vara medlemsstaternas 
centrala myndigheter för industriellt 
rättsskydd och Benelux byrå för industriell 
äganderätt. Bidrag kan beviljas utan någon 
inbjudan att lämna förslag i enlighet med 

4. Byrån ska ge ekonomiskt stöd till de 
gemensamma projekt av unionsintresse 
som avses i punkt 2 enligt punkt 3, för att 
säkra ett effektivt deltagande i projekten 
vad gäller medlemsstaternas myndigheter 
för industriell äganderätt och Benelux byrå 
för industriell äganderätt. Det ekonomiska 
stödet kan ges i form av bidrag. Det totala 
finansieringsbeloppet får inte överskrida 
20 % av byråns årsinkomst.
Stödmottagarna ska vara medlemsstaternas 
centrala myndigheter för industriellt 
rättsskydd och Benelux byrå för industriell 
äganderätt. Bidrag kan beviljas utan någon 
inbjudan att lämna förslag i enlighet med 
de finansiella bestämmelser som gäller för 
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de finansiella bestämmelser som gäller för 
byrån och enligt de principer för beviljande 
av bidrag som anges i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget och 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 1268/2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget.

byrån och enligt de principer för beviljande 
av bidrag som anges i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget och 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 1268/2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är ett försök att ytterligare klargöra det föreslagna systemet för ekonomiskt 
stöd för deltagande i samarbetsprojekt. Det vore också lämpligt att höja ”taket” för möjlig 
finansiering av dessa projekt.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 125 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat och två företrädare för 
kommissionen samt suppleanter för dessa.

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat, två företrädare för 
kommissionen och en företrädare för 
Europaparlamentet samt deras respektive
suppleanter.

Or. en

Motivering

I punkt 10 i den gemensamma strategin rörande decentraliserade organ står det att styrelsen 
bör vara sammansatt av ”[...] i förekommande fall, en medlem som utsetts av 
Europaparlamentet utan att det inverkar på relevanta arrangemang för befintliga organ”.
Det ter sig därför naturligt att inkludera minst en medlem som utsetts av Europaparlamentet i
styrelsen.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 127 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska hålla ordinarie 
sammanträde en gång per år. I övrigt ska 
den sammanträda på initiativ av 
ordföranden eller på begäran av 
kommissionen eller en tredjedel av 
medlemsstaterna.

3. Styrelsen ska hålla ordinarie 
sammanträde två gånger per år. I övrigt 
ska den sammanträda på initiativ av 
ordföranden eller på begäran av 
kommissionen, Europaparlamentet eller 
en tredjedel av medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det vore lämpligt att alla tre institutioner har rätt att sammankalla styrelsen. Styrelsen bör 
vidare fortsätta att sammanträda två gånger per år enligt den motsvarande administrativa 
styrelsens nuvarande praxis. Denna ändring föreslås också för att den verkställande styrelsen 
föreslås utgå.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 127 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska fatta beslut med absolut 
majoritet bland sina ledamöter. En 
majoritet av två tredjedelar av dess 
ledamöter krävs för beslut som styrelsen 
har att fatta enligt artikel 124.1 a och b, 
samt artiklarna 126.1, 129.2 och 129.4. I 
båda fallen har varje ledamot en röst.

5. Styrelsen ska fatta beslut med absolut 
majoritet bland sina ledamöter. En 
majoritet av två tredjedelar av dess 
ledamöter krävs för beslut som styrelsen 
har att fatta enligt artikel 124.1 a och b,
samt artiklarna 126.1, 129.2 och 129.3. I 
båda fallen har varje ledamot en röst.

Or. en

Motivering

Konsekvens av ändringsförslaget till artikel 129.3 och 129.4.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Avdelning XII – avsnitt 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 2a utgår
Verkställande styrelse
Artikel 127a
Inrättande
Styrelsen får inrätta en verkställande 
styrelse.
Artikel 127b
Funktioner och organisation
1. Den verkställande styrelsen ska bistå 
styrelsen.
2. Den verkställande styrelsen ska ha 
följande funktioner:
(a) Att förbereda beslut som ska antas av 
styrelsen.
(b) Att, tillsammans med styrelsen, 
säkerställa lämplig uppföljning av de 
iakttagelser och rekommendationer som 
härrör från interna eller externa 
revisionsrapporter och utvärderingar samt 
från utredningar som utförs av 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf).
(c) Utan att det påverkar de funktioner 
som tillfaller den verkställande direktören 
enligt artikel 128, ge den verkställande 
direktören stöd och rådgivning vid 
genomförandet av styrelsens beslut, i syfte 
att förstärka tillsynen över den 
administrativa förvaltningen.
3. Vid behov kan den verkställande 
styrelsen, i brådskande fall, fatta vissa 
interimistiska beslut på styrelsens vägnar, 
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särskilt i administrativa frågor, inklusive 
vid tillfälligt upphävande av 
tillsättningsmyndighetens delegering av 
befogenheter.
4. Den verkställande styrelsen ska bestå 
av styrelsens ordförande, en företrädare 
för kommissionen i styrelsen och tre 
andra ledamöter som utses av styrelsen 
bland dess ledamöter. Styrelsens 
ordförande ska också vara ordförande i 
den verkställande styrelsen. Den 
verkställande direktören ska delta i den 
verkställande styrelsens sammanträden, 
men ska inte ha rätt att rösta.
5. Mandatperioden för ledamöterna i den 
verkställande styrelsen ska vara fyra år.
Mandatperioden för ledamöterna i den 
verkställande styrelsen ska löpa ut när 
uppdraget som styrelseledamot upphör.
6. Styrelsen ska hålla minst ett ordinarie 
möte var tredje månad. Dessutom ska den 
sammanträda på initiativ av ordföranden 
eller på begäran av dess ledamöter.
7. Den verkställande styrelsen ska följa de 
förfaranderegler som fastställts av 
styrelsen.

Or. en

Motivering

I punkt 10 i den gemensamma strategin står det att en styrelsestruktur med två nivåer bör 
inrättas ”om detta skulle kunna leda till bättre effektivitet”. Det verkar inte finnas några 
övertygande bevis på att en sådan verkställande styrelse skulle innebära större effektivitet för 
byrån, utan snarare skulle det kunna medföra mer byråkrati och leda till mindre insyn för 
personer som inte är medlemmar i den verkställande styrelsen och användarna.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen från en förteckning över 
sökanden som föreslås av kommissionen
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande. Innan direktören utses 
kan den sökande som styrelsen valt ut bli 
ombedd att avlägga en försäkran inför 
behöriga utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöter. I det 
avtal som sluts med den verkställande 
direktören ska byrån företrädas av 
styrelsens ordförande.

2. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen från en förteckning över minst 
tre sökande som föreslås av styrelsens 
förberedande urvalskommitté bestående 
av företrädare för medlemsstaterna, 
kommissionen och Europaparlamentet på 
grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande och offentliggörande av 
en inbjudan att anmäla intresse i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och på andra platser. Innan direktören 
utses kan den sökande som styrelsen valt ut 
bli ombedd att avlägga en försäkran inför 
behöriga utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöter. I det 
avtal som sluts med den verkställande 
direktören ska byrån företrädas av 
styrelsens ordförande.

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.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören kan bara 
avsättas från sin post efter styrelsebeslut på 
förslag av kommissionen.

Den verkställande direktören kan bara 
avsättas från sin post efter styrelsebeslut på 
förslag av kommissionen, 
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Europaparlamentet eller en tredjedel av 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Även Europaparlamentet eller en betydande andel av medlemsstaterna bör kunna föreslå att 
den verkställande direktören ska avsättas. Detta understryker ytterligare de tre 
institutionernas gemensamma ansvar för byrån.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 129 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara fem år. Vid 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering. I utvärderingen ska 
kommissionen särskilt bedöma den 
verkställande direktörens arbetsinsats och 
byråns framtida uppgifter och utmaningar.

3. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara fem år. Vid 
periodens utgång ska styrelsen göra en 
utvärdering. I utvärderingen ska styrelsen
särskilt bedöma den verkställande 
direktörens arbetsinsats och byråns 
framtida uppgifter och utmaningar. Den 
verkställande direktörens mandatperiod 
kan av styrelsen förlängas en gång med 
högst fem år efter en positiv utvärdering 
från styrelsen. Innan ett beslut om en 
förlängning av den verkställande 
direktörens mandatperiod fattas ska 
styrelsen samråda med kommissionen.

Or. en

Motivering

I punkt 15 i den gemensamma strategin anges det klart och tydligt att den verkställande 
direktören först och främst är ansvarig inför styrelsen. Det vore därför ologiskt att ge 
kommissionen vetorätt när det gäller nyutnämningen av en verkställande direktör. Vetorätt 
skulle också allvarligt hota den verkställande direktörens och byråns oberoende. Det är 
rimligt att den styrelse som den verkställande direktören är ansvarig inför utför 
utvärderingen av hans eller hennes arbetsinsats och har befogenhet att förlänga 
mandatperioden.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 129 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av den 
utvärderingsrapport som avses i punkt 3, 
förlänga den verkställande direktörens 
mandatperiod en gång med högst fem år.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av ändringsförslaget till artikel 129.3.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 99
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 129 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den vice verkställande direktören eller 
de vice verkställande direktörerna ska 
utnämnas eller avsättas från byrån enligt 
punkt 2, efter samråd med den 
verkställande direktören och, i 
förekommande fall, den valde 
verkställande direktören. Den verkställande 
direktörens mandatperiod ska vara fem år.
Den kan förlängas en gång för högst fem år 
av styrelsen på förslag från kommissionen
enligt punkt 4 efter samråd med den 
verkställande direktören.

6. Den vice verkställande direktören eller 
de vice verkställande direktörerna ska 
utnämnas eller avsättas från byrån enligt 
punkt 2, efter samråd med den 
verkställande direktören och, i 
förekommande fall, den valde 
verkställande direktören. Den verkställande 
direktörens mandatperiod ska vara fem år.
Den kan förlängas en gång för högst fem år 
av styrelsen enligt punkt 3 efter samråd 
med den verkställande direktören.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget anpassar förslaget till förfarandet för nyutnämning av den verkställande 
direktören i artikel 129.3.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 108
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 139 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska två gånger om året utarbeta en 
rapport till kommissionen om dess 
ekonomiska situation. På grundval av 
denna rapport ska kommissionen se över 
byråns ekonomiska situation.

4. Byrån ska två gånger om året utarbeta en 
rapport till Europaparlamentet, rådet och
kommissionen om dess ekonomiska 
situation. På grundval av den rapporten
ska kommissionen se över byråns 
ekonomiska situation.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att tydligt ange att rapporten även ska skickas till Europaparlamentet och 
rådet.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 108
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 139 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Byrån ska hålla en ekonomisk reserv 
som täcker ett år av byråns 
driftskostnader för att säkerställa en 
kontinuerlig verksamhet.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 110
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 144 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beloppen av de avgifter som avses i 
punkt 1 ska fastställas på en sådan nivå att 
inkomsterna från dessa i princip är 
tillräckliga för att balansera byråns budget, 
samtidigt som man undviker ansamling av 
stora överskott. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 139.4 ska 
kommissionen se över avgiftsnivån, om ett 
betydande överskott blir återkommande.
Om denna översyn inte leder till en 
minskning eller ändring av 
avgiftsnivåerna som får till verkan att 
förhindra ytterligare ansamling av 
betydande överskott ska det överskott som 
ansamlats efter översynen överföras till 
EU-budgeten.

2. Beloppen av de avgifter som avses i 
punkt 1 ska fastställas på de nivåer som 
anges i bilaga -1 så att inkomsterna från 
dessa i princip är tillräckliga för att 
balansera byråns budget, samtidigt som 
man undviker ansamling av stora 
överskott.

Or. en

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i 
förordningen i stället för genom delegerade akter. Detta innebär att kommissionen inte skulle 
kunna granska och ändra avgiftsnivåerna på egen hand. Det bör också noteras att inga 
pengar skulle gå tillbaka från byrån till vare sig EU-budgeten eller medlemsstaternas 
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allmänna budgetar, eller deras nationella byråer, med undantag för bidrag som rör 
samarbets- och konvergensprojekten.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 111
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 144a – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i 
förordningen i stället för genom delegerade akter. Föredraganden påpekar att frågan om 
andra befogenhetsdelegeringar i kommissionens förslag kommer att behandlas inom ramen 
för förfarandet enligt artikel 37a i arbetsordningen.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 112
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 145

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(112) Artikel 145 ska ersättas med 
följande:
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”Denna förordning och de delegerade 
akter som antagits i enlighet med denna 
förordning ska, om inte annat föreskrivs 
i denna avdelning, tillämpas på 
ansökningar om internationella 
registreringar enligt protokollet till 
Madridöverenskommelsen om den 
internationella registreringen av 
varumärken, antaget i Madrid den 
27 juni 1989 (nedan kallade 
internationella ansökningar respektive 
Madridprotokollet) som grundas på en 
ansökan om EU-varumärke eller på ett 
EU-varumärke, och på registreringar av 
varumärken i det internationella 
register som förs av den internationella 
byrån vid Världsorganisationen för den 
intellektuella äganderätten (nedan 
kallade internationella registreringar 
respektive den internationella byrån) 
vilka designerar Europeiska unionen.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 119 – led a
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 156 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I punkt 2 ska orden ”sex månader”
ersättas med ”en månad”.

(a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. En anmälan om invändning ska 
registreras inom tre månader efter den 
enmånadsperiod som följer på dagen för 
offentliggörandet enligt artikel 152.1.
Invändningen ska inte anses som 
vederbörligen framställd förrän 
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invändningsavgiften har betalats.”

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 121 – led b
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 159 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska orden ”eller 
Madridöverenskommelsen” utgå.

(b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Den ansökan om nationellt 
varumärke eller den designering av en 
medlemsstat som är part i 
Madridprotokollet [...] som följer av 
omvandlingen av designeringen av 
Europeiska unionen genom 
internationell registrering ska i den 
berörda medlemsstaten ha verkan från 
dagen för den internationella 
registreringen enligt artikel 3.4 i 
Madridprotokollet eller dagen för 
utsträckning till Europeiska unionen
enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet 
om denna ägde rum efter den 
internationella registreringen, eller 
denna registrerings prioritetsdag och, i 
förekommande fall, företrädet för ett 
varumärke i denna stat enligt 
artikel 153.”

Or. en
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Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att 
ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den 
gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 114
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 148a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom fem år från dagen för den 
internationella registreringen ska byrån till 
den internationella byrån delge de
uppgifter och beslut som påverkar 
giltigheten av den europeiska 
varumärkesansökan eller europeiska 
varumärkesregistrering på vilket den 
internationella registreringen grundas.

Under en period på fem år från dagen för 
den internationella registreringen ska byrån 
till den internationella byrån delge 
eventuella uppgifter och beslut som 
påverkar giltigheten av den EU-
varumärkesansökan eller EU-
varumärkesregistrering på vilket den 
internationella registreringen grundas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att perioden på fem år inte är en tidsbegränsning, utan den period 
då eventuella relevanta uppgifter och beslut ska delges.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 127a (nytt)
Förordning (EG) nr 207/2009
Bilaga -I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(127a) Följande bilaga ska införas:
”Bilaga -I

Avgiftsbelopp
De avgifter som ska betalas till byrån enligt 
denna förordning och förordning (EG) 
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nr 2868/95 ska vara följande:
1. Grundavgift för 
inlämnande av 
ansökan om ett 
enskilt varumärke 
(artikel 26.2, 
regel 4 a).

925 EUR

1a.
Granskningsavgift 
för en ansökan om 
ett EU-varumärke 
(artikel 38.2, 
regel 4 c).

12 EUR 
multiplicerat med 
antalet centrala 
organ för 
industriell 
äganderätt som 
avses i 
artikel 38.2. Det 
beloppet och 
senare ändringar 
ska 
offentliggöras av 
byrån i byråns 
officiella tidning.

1b. Grundavgift 
för elektroniskt 
inlämnande av 
ansökan om ett
enskilt varumärke 
(artikel 26.2, 
regel 4 a).

775 EUR

1c. Grundavgift 
för elektroniskt 
inlämnande av 
ansökan om ett 
enskilt varumärke 
med hjälp av 
onlinedatabasen 
för klassificering 
(artikel 26.2, 
regel 4 a).

725 EUR

2. Avgift för en 
andra klass varor 
och tjänster för ett 
enskilt varumärke 
(artikel 26.2, 
regel 4 b).

50 EUR

2a. Avgift för en 75 EUR



PE516.715v01-00 52/64 PR\944386SV.doc

SV

tredje klass varor 
och tjänster för ett 
enskilt varumärke 
(artikel 26.2, 
regel 4 b).
2b. Avgift per klass 
för varje varu- och 
tjänsteklass utöver 
tre klasser för ett 
enskilt varumärke 
(artikel 26.2, 
regel 4 b).

150 EUR

3. Grundavgift för 
ansökan om ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 26.2 
och 66.3, 
reglerna 4 a och 
42).

1 000 EUR

3a. Grundavgift 
för elektroniskt 
inlämnande av 
ansökan om ett 
kollektivmärke 
med hjälp av 
onlinedatabasen 
för klassificering 
(artiklarna 26.2 
och 66.3, 
reglerna 4 a och 
42).

950 EUR

4. Avgift för en 
andra klass varor 
och tjänster för ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 26.2 
och 66.3, 
reglerna 4 b och 
42).

50 EUR

4a. Avgift för en 
tredje klass varor 
och tjänster för ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 26.2 
och 66.3, 
reglerna 4 b och 

75 EUR
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42).
4b. Avgift per klass 
för varje varu- och 
tjänsteklass utöver 
tre klasser för ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 26.2 
och 66.3, 
reglerna 4 b och 
42).

150 EUR

5. Invändnings-
avgift (artikel 41.3 
och regel 17.1).

350 EUR

7. Grundavgift för 
registrering av ett 
enskilt varumärke 
(artikel 45).

0 EUR

8. Avgift per klass 
för varje varu- och 
tjänsteklass utöver 
tre klasser för ett 
enskilt varumärke 
(artikel 45).

0 EUR

9. Grundavgift för 
registrering av ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 45 och 
66.3).

0 EUR

10. Avgift per klass 
för varje varu- och 
tjänsteklass utöver 
tre klasser för ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 45 och 
64.3).

0 EUR

11. Tilläggsavgift 
för försenad 
betalning av 
registreringsavgift 
(artikel 162.2 a).

0 EUR

12. Grundavgift 
för förnyelse av ett 
enskilt varumärke 
(artikel 47.1, 

1 150 EUR
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regel 30.2 a).
12a. Grundavgift 
för förnyelse av ett 
enskilt varumärke 
genom elektroniskt 
inlämnande 
(artikel 47.1, 
regel 30.2 a).

1 000 EUR

13. Avgift för 
förnyelse av en 
andra klass varor 
och tjänster för ett 
enskilt varumärke 
(artikel 47.1, 
regel 30.2 b).

100 EUR

13a. Avgift för 
förnyelse av en 
tredje klass varor 
och tjänster för ett 
enskilt varumärke 
(artikel 47.1, 
regel 30.2 b).

150 EUR

13b. Avgift per 
klass för förnyelse 
av varje varu- och 
tjänsteklass utöver 
tre klasser för ett 
enskilt varumärke 
(artikel 47.1, 
regel 30.2 b).

300 EUR

14. Grundavgift 
för förnyelse av ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 47.1 
och 66.3, 
reglerna 30.2 a 
och 42).

1 275 EUR

15. Avgift för 
förnyelse av en 
andra klass varor 
och tjänster för ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 47.1 
och 66.3, 
reglerna 30.2 b 

100 EUR
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och 42).
15a. Avgift för 
förnyelse av en 
tredje klass varor 
och tjänster för ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 47.1 
och 66.3, 
reglerna 30.2 b 
och 42).

150 EUR

15b. Avgift per 
klass för förnyelse 
av varje varu- och 
tjänsteklass utöver 
tre klasser för ett 
kollektivmärke 
(artiklarna 47.1 
och 66.3, 
reglerna 30.2 b 
och 42).

300 EUR

16. Tilläggsavgift 
för försenad 
betalning av 
förnyelseavgift 
eller försenat 
inlämnande av 
ansökan om 
förnyelse 
(artikel 47.3, 
regel 30.2 c).

25 % av den 
försenade 
förnyelse-
avgiften, dock 
högst totalt 
1 150 EUR

17. Avgift för 
ansökan om 
upphävande eller 
ogiltighets-
förklaring (artikel 
56.2, regel 39.1).

700 EUR

18. Avgift för 
överklagande 
(artikel 60, 
regel 49.3).

800 EUR

19. Avgift för 
ansökan om 
återställande av 
försutten tid 
(artikel 81.3).

200 EUR
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20. Avgift för 
ansökan om 
omvandling av
ansökan om EU-
varumärke eller av 
ett EU-varumärke 
(artikel 113.1, 
också jämförd med 
artikel 159.1, regel 
45.2, också 
jämförd med regel 
123.2)

200 EUR

a) till en ansökan 
om ett nationellt 
varumärke
b) till en 
designering av 
medlemsstater 
enligt Madrid-
överenskommelsen
21. Avgift för 
fortsatt behandling 
(artikel 82.1).

400 EUR

22. Avgift för 
förklaring om 
delning av ett 
registrerat EU-
varumärke 
(artikel 49.4) eller 
en ansökan om ett 
EU-varumärke 
(artikel 44.4):

250 EUR

Avgift för ansökan 
om registrering av 
en licens eller en 
annan rättighet 
knuten till ett 
registrerat EU-
varumärke 
(artikel 162.2 c, 
regel 33.2) eller en 
ansökan om ett 
EU-varumärke 
(artikel 157.2 d, 
regel 33.4):

200 EUR per 
registrering, dock 
högst 1 000 EUR
då flera 
registreringar
inryms i samma 
ansökan eller 
inlämnas på 
samma gång
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a) beviljande av en 
licens
b) överlåtelse av 
en licens
c) skapande av en 
sakrätt
d) överlåtelse av 
en sakrätt
e) avgift för 
utförande
24. Avgift för 
avförande av en 
licens eller en 
annan rättighet 
från registret 
(artikel 162.2 e, 
regel 35.3).

200 EUR per 
avförande, dock 
högst 1 000 EUR
då flera 
avföranden 
inryms i samma 
ansökan eller 
inlämnas på 
samma gång

25. Avgift för 
ändring av ett 
registrerat EU-
varumärke 
(artikel 162.2 f, 
regel 25.2).

200 EUR

26. Avgift för 
utfärdande av 
kopia av ansökan 
om ett EU-
varumärke 
(artikel 162.2 j, 
regel 89.5), kopia 
av 
registreringsbevis 
(artikel 162.2 b, 
regel 24.2) eller 
registerutdrag
(artikel 162.2 g, 
regel 84.6):
a) obestyrkt kopia 
eller utdrag

10 EUR

b) bestyrkt kopia 
eller utdrag

30 EUR
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27. Avgift för 
tillhandahållande 
av akter 
(artikel 162.2 h, 
regel 89.1).

30 EUR

28. Avgift för 
utlämnande av 
kopior av 
handlingar
(artikel 162.2 i, 
regel 89.5):
a) obestyrkt kopia 10 EUR
b) bestyrkt kopia 30 EUR
plus för varje sida 
över 10

1 EUR

29. Avgift för 
lämnande av 
uppgifter om ett 
ärende 
(artikel 162.2 k, 
regel 90).

10 EUR

30. Avgift för 
omprövning av 
återbetalnings-
beslut vad gäller 
kostnader i ett 
förfarande 
(artikel 162.2 l, 
regel 94.4).

100 EUR

31. Avgift för 
ingivande av en 
internationell 
ansökan vid byrån 
(artikel 147.5).

300 EUR

Or. en

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem. Den tabell som ingår i 
förordning (EG) nr 2869/95 (inbegripet kommissionens ändringsförslag och uppdaterade 
hänvisningar) införlivas därför i förordning (EG) nr 207/2009. Beslutet om huruvida de 
övriga bestämmelserna i förordning (EG) nr 2869/95 ska införlivas i förordning (EG) 
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nr 207/2009 eller regleras genom delegerade akter kommer att fattas inom ramen för 
förfarandet enligt artikel 37a i arbetsordningen.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 127
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 165a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från 2019 och vart femte år därefter ska 
kommissionen beställa en utvärdering av
genomförandet av denna förordning.

1. Från 2019 och vart femte år därefter ska 
kommissionen utvärdera genomförandet 
av denna förordning.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör bära ansvaret för utvärderingen och bör kunna välja om den ska göra 
utvärderingen själv eller beställa en utvärdering.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
Förordning (EG) nr 2868/95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Förordning (EG) nr 2868/95 ska ändras 
på följande sätt:
(1) Regel 4 ska utgå.
(2) Regel 30.2 ska utgå.

Or. en

Motivering

Eftersom avgiftssystemet ska regleras direkt i förordningen måste de relevanta reglerna i 
förordning (EG) nr 2869/95 om avgifter upphävas. Berör ändringsförslagen till 
artiklarna 26.2 och 47.1a.
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 1b (ny)
Förordning (EG) nr 2869/95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Förordning (EG) nr 2869/95 ska 
upphävas.
Hänvisningar till den upphävda 
förordningen ska tolkas som 
hänvisningar till denna förordning och 
ska läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilagan.

Or. en

Motivering

Eftersom avgiftssystemet ska regleras direkt i förordningen måste förordning (EG) 
nr 2869/95 om avgifter upphävas. Beslutet om huruvida de bestämmelser i förordning (EG) 
nr 2869/95 som inte rör avgiftsbeloppen ska införlivas i förordning (EG) nr 207/2009 eller 
regleras genom delegerade akter kommer att fattas inom ramen för förfarandet enligt artikel 
37a i arbetsordningen.
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MOTIVERING

Det efterlängtade förslaget om en översyn av varumärkessystemet i Europa lades fram av 
kommissionen i slutet av mars 2013 sedan man arbetat på förslaget under flera år.
Föredraganden är inställd på att arbeta hårt för att dessa förslag ska antas under den 
innevarande valperioden, men vill påminna om att den begränsade tid som finns till 
förfogande innebär att det inte kommer att bli en enkel uppgift. Kvaliteten på 
lagstiftningsprocessen får inte äventyras och det tillfälle att modernisera varumärkessystemet i 
Europa som denna översyn utgör får inte gå förlorat för att man ska nå en lämplig 
överenskommelse mellan institutionerna. Föredraganden har icke desto mindre fått ett brett 
stöd i utskottet för rättsliga frågor för en ambitiös tidsram. Den begränsade tid som med tanke 
på tidsfristen har varit tillgänglig för att utarbeta detta betänkande innebär att detta betänkande 
omfattar de flesta av de viktigaste områdena där det behövs ändringsförslag till 
kommissionens förslag. Föredraganden förbehåller sig dock rätten att återkomma vid ett 
senare tillfälle med ytterligare ändringsförslag och förslag på områden som inte har 
inbegripits i detta betänkande.

Sammanfattning

Unionens varumärkessystem och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken och formgivning) (nedan kallad BHIM) har funnits i över 15 år och det är rimligt 
att göra en översyn av de befintliga reglerna för att förbättra ett system som har varit en stor 
framgång. Under dessa år har BHIM vuxit till en välfungerande och effektiv byrå med en 
tydlig syn på sin uppgift att bistå varumärkes- och formgivningsgemenskapen i Europa.
Tillskapandet av nya uppgifter, såsom observatoriet avseende intrång i immateriella 
rättigheter och databaserna för föräldralösa verk, visar medlagstiftarnas och kommissionens 
tillit till byrån.

Den aktuella översynen visar enligt föredraganden att det krävs ändringar i hur BHIM styrs 
för att säkerställa dess fortsatta oberoende, användarvänlighet och kompetens, som hittills har 
varit kännetecknande för byrån.

Det är viktigt att notera att byrån varken är enbart en medlemsstats-, kommissions- eller 
parlamentsbyrå, utan en EU-byrå. Därför bör vissa ändringar göras när det gäller hur byrån 
styrs, särskilt med hjälp av den gemensamma strategin rörande decentraliserade organ.

Frågan om avgifterna för europeiska varumärken är nära förbunden med byråns förmåga att 
sköta sina uppgifter. Föredraganden vill därför hävda att detta är en fråga så nära förbunden 
med byråns kärnledning och byråns förmåga att sköta sina uppgifter att den måste regleras i 
den grundläggande akten snarare än genom delegerade akter.

När det gäller materiella rättsregler i sak har kommissionen föreslagit ett antal ändringar, och 
föredraganden stöder de flesta av dem även om det fortfarande finns utrymme för 
förbättringar.
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Byråns namn

Föredraganden konstaterar att byråns nuvarande namn, Byrån för harmonisering inom den 
inre marknaden, är välkänt och etablerat inom varumärkesvärlden såväl i som utanför Europa.
Det är emellertid inte ett särskilt logiskt namn för den som inte känner till byrån sedan 
tidigare och som vill registrera ett varumärke eller ett mönster. Den aktuella översynen skulle 
därför kunna vara ett bra tillfälle att ge byrån ett nytt namn. Det namn som föreslås av 
kommissionen (”Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller”) täcker 
emellertid inte det breda spektrum av uppgifter som byrån har tilldelats. Byrån driver redan 
observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter och databaserna för erkända 
föräldralösa verk. I framtiden skulle man också kunna tänka sig flera funktioner, t.ex. 
registrering av geografiska parametrar och möjliga uppgifter i samband med det kommande 
lagstiftningsförslaget om skydd för företagshemligheter. Det skulle därför vara bra att hitta ett 
lämpligt långsiktigt namn på byrån, som kan stå sig genom tiderna och ge användarna klarhet 
om vad den utför för uppgifter. Föredraganden föreslår därför att byrån döps om till 
”Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter”.

Definitioner

Föredraganden föreslår en mindre ändring av kommissionens förslag om terminologin i 
definitionerna. I stället för att ändra namnet från ”gemenskapsvarumärken” till ”europeiska 
varumärken” bör man kalla dem för ”EU-varumärken”. Den främsta anledningen till detta är 
att ”EU” mer exakt beskriver det territoriella skyddsområdet. Det bör också noteras att 
användningen av begreppet ”europeisk” t.ex. på området patent hänvisar till en uppsättning 
nationella rättigheter (numera utvidgat till europeiska patent med enhetlig verkan). Eftersom 
gemenskapsvarumärke är en EU-titel vore det bäst att döpa om det i enlighet med detta.

Styrelserelaterade frågor

Hur den byrå som har ansvar för registrering av varumärken styrs är uppenbart en mycket 
viktig del av detta lagstiftningspaket. Även om kommissionen allmänt sett har lagt fram goda 
förslag på området, behövs det noggrannare anpassningar på ett antal punkter.

– Styrelsens sammansättning

Enligt den gemensamma strategin ska företrädare för medlemsstaterna, kommissionen och 
Europaparlamentet ingå i byråstyrelser. Kommissionen har dock i sitt förslag uteslutit 
Europaparlamentet från styrelsen. Föredraganden föreslår att detta ändras i enlighet med 
bestämmelserna i den gemensamma strategin.

– Verkställande styrelse

Den gemensamma strategin ger möjlighet att inbegripa en verkställande styrelse i 
byråstyrelserna om detta skulle leda till bättre effektivitet. Det verkar dock inte finnas några 
konkreta belägg för att extra administrativ byråkrati skulle leda till bättre effektivitet i detta 
fall. Föredraganden föreslår därför att förslaget om en verkställande styrelse utgår.
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– Utnämning av byråns verkställande direktör (och vice verkställande direktörer)

Kommissionen har föreslagit att den verkställande direktören ska väljas av styrelsen från en 
förteckning över kandidater från kommissionen. Föredraganden ställer sig inte bakom att 
kommissionen ska få vetorätt i fråga om de kandidater som ska föreslås för tjänsten utan anser 
att styrelsen bör ha en intern förberedande urvalskommitté bestående av ledamöter från alla 
tre institutionerna för att få fram en förteckning med minst tre kandidater till hela styrelsen.
Dessutom föreslår föredraganden att förslaget om kommissionens vetorätt när det gäller 
nyutnämning av den verkställande direktören ska utgå.

Samarbetsprojekt mellan byrån och medlemsstaterna

Föredraganden stöder i princip kommissionens förslag på detta område, men har ett antal 
ändringsförslag för bättre flexibilitet. Förteckningen över områden där projekt kan 
genomföras bör t.ex. inte vara uttömmande, utan mer öppen för att möjliggöra projekt på 
områden som inte förutsetts under utformningen. Användarnas aktiva delaktighet bör också 
tydligt säkerställas. Samtidigt som föredraganden delar kommissionens ståndpunkt att alla 
medlemsstater bör delta i projekten, vore det orimligt att tvinga medlemsstaterna att rätta sig 
efter resultaten av gemensamma projekt i fall då en medlemsstat anser att den redan har 
lämpligare system eller åtgärder att tillgå. En sådan strategi skulle i själva verket kunna 
minska antalet möjliga samarbetsprojekt om medlemsstaterna skulle förhindra andra att delta i 
projekt av rädsla för att behöva rätta sig efter resultaten.

Avgifter

Kommissionen har föreslagit att avgifterna ska regleras genom delegerade akter. Enligt den 
aktuella förordningen fastställs de i en av kommissionens genomförandeförordningar som 
antagits genom ett kommittéförfarande. De avgifter som tas ut för unionens 
varumärkessystem utgör en central del av hela det europeiska varumärkessystemets funktion.
Sedan systemet togs i bruk har avgifterna bara reviderats två gånger, efter omfattande 
politiska debatter. Det vore därför olämpligt att fastställa dessa avgifter genom en delegerad 
akt, och det skulle också vara olämpligt att göra det genom en genomförandeakt.
Föredraganden anser därför att avgifterna måste fastställas i den grundläggande akten. För att 
kunna göra denna ganska komplicerade ändring av förslaget har föredraganden inkluderat den 
aktuella genomförandeförordningen i förordningen, tillsammans med ändringsförslagen till 
denna akt, som föreslagits av kommissionen genom kommittéförfarandet. Detta ska inte ses 
som ett underförstått stöd för alla delar i detta förslag och föredraganden förbehåller sig rätten 
att återkomma med specifika ändringsförslag om detta.

Angående avgifterna anser föredraganden vidare att de avgifter som tas ut av byrån varken 
bör användas till att finansiera medlemsstaternas nationella system (eller allmänna budgetar 
för den delen) eller Europeiska unionens allmänna budget. De avgifter som byrån tar ut bör 
i stället återinvesteras dels för att säkerställa att byrån fungerar väl, dels för att främja projekt 
som kan stimulera harmonisering, konvergens och kvalitet när det gäller skyddet för 
immateriella rättigheter i Europa.



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

SV

Delegerade akter

Föredraganden konstaterar att det förekommer ett stort antal delegerade akter i 
kommissionens förslag. Det är rätt tydligt att ett antal av dessa akter omfattar mer än vad som 
bör godkännas som delegerade akter, inte minst med tanke på att sakfrågorna och 
tillämpningsområdet för många av de föreslagna delegeringarna berör centrala delar och ger 
kommissionen ett alltför stort utrymme för skönsmässig bedömning. Detta rör de föreslagna 
skälen 24–26, 29, 31–34, 36, 38 och 44–46 samt artiklarna 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 
74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a och 163a.

I stället för att behandla dessa frågor redan i detta betänkande föreslår föredraganden att de 
behandlas enligt förfarandet i artikel 37a i arbetsordningen, enligt vilket utskottet för rättsliga 
frågor skulle utarbeta ett yttrande om delegeringarnas mål, innehåll, omfattning och 
varaktighet samt vilka villkor som gäller för dem. Det yttrandet bör också innehålla en analys 
av konsekvenserna av att överföra innehållet i kommissionens genomförandeförordning om 
avgifter till den grundläggande akten, vilket diskuteras ovan, såväl som andra 
genomförandeåtgärder som har vidtagits tidigare på grundval av förordningen.

Verkställighetsåtgärder

Kommissionen har föreslagit att en bestämmelse införs om importer där avsändaren av 
varorna bara handlar i kommersiellt syfte och där mottagaren t.ex. är en enskild medborgare.
Med tanke på att varumärkesförfalskningar måste stoppas är en sådan bestämmelse 
välkommen, men den bör begränsas till varumärkesförfalskade produkter.

Kommissionen har dessutom lagt fram förslag om en bestämmelse om varor i transit. Även 
om man måste se till att varumärkesförfalskade produkter inte kommer in på den inre 
marknaden skulle förslaget stå i vägen för laglig internationell handel. Föredraganden föreslår 
därför ett antal ändringar för att få till ett mer balanserat förslag.


