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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του 

Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής 

περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό 

σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με 

τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη 

(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)  

(EE L 341 της 24.12.2015, σ. 21) 

(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 15 

Δεκεμβρίου 2015 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού 

P8_TA(2015)0439) 

(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) 

 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 231 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

διορθώνεται ως εξής ο ως άνω κανονισμός: 

Στη σελίδα 63, άρθρο 1 σημείο 97), στο άρθρο 113 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

207/2009, η αναφορά στο «άρθρο 84 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από την αναφορά στο 

«άρθρο 87 παράγραφος 2». 

Στη σελίδα 88, στο άρθρο 2, παρεμβάλλονται τα παρακάτω σημεία: 

«6α) Στον κανόνα 10 παράγραφος 1, η αναφορά «στον κανόνα 4 γ)» αντικαθίσταται από 

την αναφορά «στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού»», 

 

«8α) Ο κανόνας 23 διαγράφεται. 

 

8β) Στον κανόνα 24 παράγραφος 1, η φράση «τον κανόνα 84 παράγραφος 2» 

αντικαθίσταται από τη φράση «το άρθρο 87 παράγραφος 2 του κανονισμού».», 
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EL 

«9α) Στον κανόνα 47, η αναφορά «στον κανόνα 84 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από την 

αναφορά «στο άρθρο 87 παράγραφος 2 του κανονισμού»», 

 

«16α) Στον κανόνα 93 παράγραφος 1, η φράση «κατά τα λοιπά δεν εφαρμόζεται ο κανόνας 

89» διαγράφεται. 

 

16β) Στον κανόνα 93 παράγραφος 3, οι λέξεις «και τον κανόνα 88» διαγράφονται», 

«17α) Στον κανόνα 115 παράγραφος 6, η αναφορά στην παράγραφο 2 του κανόνα 112 

διαγράφεται. 

 

17β) Στον κανόνα 121 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, η αναφορά στην παράγραφο 2 του 

κανόνα 112 διαγράφεται.». 

 

 

 


