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BIJLAGEN 

bij 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
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tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende 

Gemeenschapsmodellen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de 

Commissie 

{SEC(2022) 422 final} - {SWD(2022) 367 final} - {SWD(2022) 368 final} -

 {SWD(2022) 369 final}  
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BIJLAGE I  

“BIJLAGE 

Bedragen van taksen als bedoeld in artikel 106 –bis bis, lid 1 

De overeenkomstig deze verordening aan het Bureau te betalen taksen zijn als volgt (in EUR): 

1. Indieningstaks als bedoeld in artikel 36, lid 4: 

250 EUR. 

2. Individuele aanwijzingstaks voor een internationale inschrijving als bedoeld in 

artikel 106 quater: 

62 EUR per model. 

3. Taks voor opschorting van de publicatie als bedoeld in artikel 36, lid 4:  

40 EUR.  

4. Bijkomende indieningstaks met betrekking tot elk bijkomend model dat deel 

uitmaakt van een meervoudige aanvrage als bedoeld in artikel 37, lid 2:  

125 EUR. 

5. Bijkomende taks voor opschorting van de publicatie met betrekking tot elk 

bijkomend model dat deel uitmaakt van een meervoudige aanvrage en waarvan de 

publicatie is opgeschort als bedoeld in artikel 37, lid 2:  

20 EUR.  

6. Vernieuwingstaks als bedoeld in artikel 50 quinquies, leden 1, 3 en 9:  

a) voor de eerste vernieuwingsperiode: 70 EUR per model;  

b) voor de tweede vernieuwingsperiode: 140 EUR per model; 

c) voor de derde vernieuwingsperiode: 280 EUR per model;  

d) voor de vierde vernieuwingsperiode: 560 EUR per model. 

7. Individuele vernieuwingstaks voor een internationale inschrijving als bedoeld in 

artikel 106 quater:  

a) voor de eerste vernieuwingsperiode: 62 EUR per model;  

b) voor de tweede vernieuwingsperiode: 62 EUR per model; 

c) voor de derde vernieuwingsperiode: 62 EUR per model;  

d) voor de vierde vernieuwingsperiode: 62 EUR per model. 

8. Taks voor laattijdige betaling van de vernieuwingstaks als bedoeld in 

artikel 50 quinquies, lid 3:  

25 % van de vernieuwingstaks.  

9. Taks voor de vordering tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 52, lid 2:  

320 EUR.  

10. Taks voor voortzetting van de procedure als bedoeld in artikel 67 bis, lid 1: 

400 EUR. 
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11. Taks voor het herstel in de vorige toestand als bedoeld in artikel 67, lid 3: 

200 EUR.  

12. Taks voor de inschrijving van een licentie of een ander recht inzake een ingeschreven 

Uniemodel als bedoeld in artikel 32 bis, leden 1 en 2, of voor de inschrijving van een 

licentie of een ander recht inzake een aanvrage om een Uniemodel als bedoeld in 

artikel 32 bis, leden 1 en 2, en artikel 34:  

a) voor een verlening van een licentie: 200 EUR per model;  

b) voor een overgang van een licentie: 200 EUR per model; 

c) voor een vestiging van een zakelijk recht: 200 EUR per model;  

d) voor een overdracht van een zakelijk recht: 200 EUR per model;  

e) voor een gedwongen tenuitvoerlegging: 200 EUR per model;  

maximaal 1 000 EUR wanneer in dezelfde aanvrage om inschrijving van een licentie 

of een ander recht of terzelfder tijd verscheidene verzoeken worden ingediend.  

13. Taks voor de wijziging van een ingeschreven Uniemodel als bedoeld in 

artikel 50 sexies, lid 3: 

200 EUR. 

14. Taks voor de afgifte van een duplicaat van de aanvrage om een ingeschreven 

Uniemodel als bedoeld in artikel 74 bis, lid 3, voor de afgifte van een duplicaat van 

het inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 50 ter of voor een uittreksel uit het 

register als bedoeld in artikel 72, lid 7: 

a) voor een niet-gewaarmerkte kopie of uittreksel: 10 EUR; 

b) voor een gewaarmerkte kopie of uittreksel: 30 EUR. 

15. Taks voor inzage in de dossiers als bedoeld in artikel 74 bis, lid 1: 

30 EUR.  

16. Taks voor de afgifte van afschriften van dossierstukken als bedoeld in artikel 74 bis, 

lid 3:  

a) voor een niet-gewaarmerkte kopie: 10 EUR + 1 EUR voor elke bladzijde boven 

de 10: 

b) voor een gewaarmerkte kopie: 30 EUR + 1 EUR voor elke bladzijde boven de 

10.  

17. Taks voor de mededeling van gegevens uit de dossiers als bedoeld in artikel 74 ter: 

10 EUR + 1 EUR voor elke bladzijde boven de 10. 

18. Taks voor de verificatie van de proceskosten die moeten worden vergoed als bedoeld 

in artikel 70, lid 7: 

100 EUR. 

19. Beroepstaks als bedoeld in artikel 68, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1001, die 

overeenkomstig artikel 55, lid 2, ook van toepassing is op beroepen die op grond van 

deze verordening zijn ingesteld:  

720 EUR.” 
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BIJLAGE II 

CONCORDANTIETABEL 

Verordening (EG) nr. 2246/2002 Verordening (EG) nr. 6/2002 

Artikel 1 -- 

Artikel 2 Artikel 106 –bis bis, lid 1 

Artikel 3 Artikel 106 –bis bis, lid 1 

Artikel 4 Artikel 106 –bis bis, lid 2 

Artikel 5 Artikel 106 –bis ter, lid 1 

Artikel 6 Artikel 106 –bis ter, leden 3 en 4 

Artikel 7 Artikel 106 –bis quater 

Artikel 8 Artikel 106 –bis quinquies, leden 1 en 2 

Artikel 9 

Bijlage 

Artikel 106 –bis quinquies, leden 3 en 4 

Bijlage 

 


