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RECTIFICATIE 

op Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 

2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het 

Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van 

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor 

harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen 

(PB L 341 van 24.12.2015, blz. 21) 

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 15 december 2015 

met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening 

P8_TA(2015)0439) 

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

 

Overeenkomstig artikel 231 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de 

aangehaalde verordening als volgt gecorrigeerd: 

Op bladzijde 63, artikel 1, punt 97, betreffende lid 5 van artikel 113 van Verordening (EG) 

nr. 207/2009, wordt de verwijzing naar "artikel 84, lid 2," vervangen door een verwijzing naar 

"artikel 87, lid 2,". 

Op bladzijde 88, artikel 2, worden de volgende punten ingevoegd: 

"6 bis) In regel 10, lid 1, wordt de zinsnede "regel 4, onder c)," vervangen door de zinsnede 

"artikel 38, lid 2, van de verordening"."; 

 

"8 bis) Regel 23 wordt geschrapt."; 

 

"8 ter) In regel 24, lid 1, wordt de zinsnede "regel 84, lid 2," vervangen door de zinsnede 

"artikel 87, lid 2, van de verordening"."; 
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"9 bis) In regel 47 wordt de zinsnede "regel 84, lid 2," vervangen door de zinsnede "artikel 87, 

lid 2, van de verordening"."; 

 

"16 bis) In regel 93, lid 1, wordt de zinsnede "; regel 89 is anders niet van toepassing" 

geschrapt."; 

 

"16 ter) In regel 93, lid 3, worden de woorden "en regel 88" geschrapt."; 

 

"17 bis) In regel 115, lid 6, wordt de zinsnede "regel 112, leden 1 en 2" vervangen door de 

zinsnede "regel 112, lid 1"."; 

 

"17 ter) In regel 121, lid 3, tweede alinea, wordt de zinsnede "Regel 112, leden 2 en 3," 

vervangen door de zinsnede "Regel 112, lid 3,".". 

 

 


