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RETIFICAÇÃO 

do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 

de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária 

e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) 

n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) 

n.º 2869/95 da Comissão, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado 

Interno (marcas, desenhos e modelos) 

(JO L 341 de 24.12.2015, p. 21) 

(posição do Parlamento Europeu aprovada em segunda leitura em 15 de dezembro de 2015 

tendo em vista a adoção do supracitado regulamento 

P8_TA(2015)0439) 

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

 

Ao abrigo do artigo 231.º do Regimento do Parlamento Europeu, o regulamento acima 

referido é retificado como se segue: 

Na página 63, artigo 1.º, ponto 97, relativo ao artigo 113.º, n.º 5, do Regulamento (CE) 

n.º 207/2009, a referência ao "artigo 84.º, n.º 2" é substituída por uma referência ao 

"artigo 87.º, n.º 2". 

 

Na página 88, artigo 2.º, são inseridos os seguintes pontos: 

"6-A) Na regra 10, n.º 1, a expressão "na alínea c) da regra 4" é substituída pela expressão "no 

artigo 38.º, n.º 2, do regulamento"."; 

"8-A) A regra 23 é suprimida. 

8-B) Na regra 24, n.º 1, a referência à "regra 84, n.º 2" é substituída por uma referência ao 

"artigo 87.º, n.º 2, do regulamento"."; 

"9-A) Na regra 47, a referência ao "n.º 2 da regra 84" é substituída por uma referência ao 

"artigo 87.º, n.º 2, do regulamento"."; 

"16-A) Na regra 93, n.º 1, o período "de outro modo, não se aplicará o disposto na regra 89." é 
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suprimido. 

16-B) Na regra 93, n.º 3, os termos "e da regra 88" são suprimidos."; 

"17-A) Na regra 115, n.º 6, a referência ao n.º 2 da regra 112 é suprimida. 

17-B) Na regra 121, n.º 3, segundo parágrafo, a referência ao n.º 2 da regra 112 é suprimida.". 

 

 

 


