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ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на
Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във
вътрешния пазар (марки и дизайн)
(ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 21)
(позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 15 декември 2015 г., с
оглед на приемането на гореспоменатия регламент
P8_TA(2015)0439)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))
На основание член 231 от Правилника за дейността на Европейския парламент
горепосоченият регламент се поправя, както следва:

На страница 63, член 1, точка 97, относно член 113, параграф 5 от Регламент (EО)
№ 207/2009, препратката към „член 84, параграф 2“ се замества с препратка към
„член 87, параграф 2“.
На страница 88, член 2 се вмъкват следните точки:
„(6a) В правило 10, параграф 1, препратката към „правило 4, буква в)“ се заменя с
препратка към „член 38, параграф 2 от регламента“;“;
„(8a) Правило 23 се заличава;
„(8б) В правило 24, параграф 1, препратката към „правило 84, параграф 2“ се заменя с
препратка към „член 87, параграф 2 от регламента“;“;
„(9a) В правило 47 препратката към „правило 84, параграф 2“ се заменя с препратка
към „член 87, параграф 2 от регламента“;“;
„(16a) В правило 93, параграф 1, изразът „, а в противен случай се прилага правило 89“
се заличава;
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(16б) В правило 93, параграф 3, думите „и правило 88“ се заличават;“;
„(17a) В правило 115, параграф 6, препратката към правило 112, параграф 2 се заличава;
(17б) В правило 121, параграф 3, втора алинея, препратката към правило 112,
параграф 2 се заличава.“.
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