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Amendamentul 15
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca o consecință a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, terminologia din 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 ar trebui 
să fie actualizată. Aceasta implică 
înlocuirea termenului „marcă comunitară” 
cu termenul „marcă europeană”. În 
conformitate cu abordarea comună privind 
agențiile descentralizate, asupra căreia au 
convenit Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia în iulie 2012, denumirea 
„Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței 
Interne (mărci, desene și modele 
industriale)” ar trebui să fie înlocuită cu 
„Agenția Uniunii Europene pentru mărci, 
desene și modele industriale” (denumită în 
continuare „agenția”).

(2) Ca o consecință a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, terminologia din 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 ar trebui 
să fie actualizată. Aceasta implică 
înlocuirea termenului „marcă comunitară” 
cu termenul „marcă a Uniunii Europene”. 
În conformitate cu abordarea comună 
privind agențiile descentralizate, asupra 
căreia au convenit Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia în iulie 2012, 
denumirea „Oficiul pentru Armonizare în 
cadrul Pieței Interne (mărci, desene și 
modele industriale)” ar trebui să fie 
înlocuită cu „Agenția Uniunii Europene 
pentru mărci, desene și modele industriale” 
(denumită în continuare „agenția”).

Or. es

Amendamentul 16
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În scopul de a permite o flexibilitate 
sporită, asigurând, în același timp, o mai 
mare securitate juridică în ceea ce privește 
mijloacele de reprezentare a mărcilor, 
cerința privind reprezentarea grafică ar 
trebui să fie eliminată din definiția mărcii 
europene. Ar trebui să se permită 

(9) În scopul de a permite o flexibilitate 
sporită, asigurând, în același timp, o mai 
mare securitate juridică în ceea ce privește 
mijloacele de reprezentare a mărcilor, 
cerința privind reprezentarea grafică ar 
trebui să fie eliminată din definiția mărcii 
europene. Ar trebui să se permită 
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reprezentarea unui semn prin orice formă 
adecvată și, prin urmare, nu neapărat prin 
mijloace grafice, cu condiția ca 
reprezentarea să permită autorităților 
competente și publicului să determine cu 
precizie și claritate obiectul exact care 
beneficiază de protecție.

reprezentarea unui semn prin orice formă 
adecvată și, prin urmare, nu neapărat prin 
mijloace grafice, cu condiția ca 
reprezentarea semnului să fie posibilă, 
dacă este publicat și înscris în registru, în 
așa fel încât să permită autorităților 
competente și publicului să determine cu 
precizie și claritate obiectul exact care 
beneficiază de protecție.

Or. es

Amendamentul 17
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Orice persoană fizică sau juridică, 
precum și orice grup sau organism care 
reprezintă fabricanți, producători, 
prestatori de servicii, comercianți sau 
consumatori poate prezenta un act de 
opunere față de înregistrarea unei mărci 
în cazul în care oferă dovezi că o marcă 
este de natură să înșele publicul, de 
exemplu în ceea ce privește 
caracteristicile, calitatea sau originea 
geografică a bunurilor sau serviciilor.

Or. en

Amendamentul 18
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura securitatea juridică 
și claritatea, este necesar să se precizeze 

(15) Pentru a se asigura securitatea juridică 
și claritatea, este necesar să se precizeze 
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faptul că nu doar în cazul similitudinii, ci și 
în cazul utilizării unui semn identic pentru 
produse sau servicii identice, nu ar trebui 
să se acorde protecție unei mărci europene 
decât dacă și în măsura în care principala 
funcție a mărcii europene, aceea de a 
garanta originea comercială a produselor 
sau serviciilor, este afectată în mod 
negativ.

faptul că nu doar în cazul similitudinii, ci și 
în cazul utilizării unui semn identic pentru 
produse sau servicii identice, nu ar trebui 
să se acorde protecție unei mărci europene 
decât dacă și în măsura în care principala 
funcție a mărcii europene este afectată în 
mod negativ.

Or. en

Amendamentul 19
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Principala funcție a unei mărci este 
de a garanta originea produsului pentru 
consumator sau utilizatorul final, 
permițându-i acestuia sa deosebească, 
fără vreo posibilitate de confuzie, între 
produsul respectiv și produse care au o 
altă origine.

Or. en

Amendamentul 20
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Atunci când se stabilește dacă 
principala funcție a unei mărci este 
afectată în mod negativ, este necesar ca o 
astfel de dispoziție să fie interpretată 
ținând seama de articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 



PE519.751v01-00 6/26 AM\1004420RO.doc

RO

Europene și de articolul 10 din Convenția 
europeană a drepturilor omului, pentru a 
garanta dreptul fundamental al libertății 
de exprimare.

Or. en

Amendamentul 21
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Drepturile exclusive conferite de o 
marcă nu ar trebui să permită titularului 
să interzică utilizarea semnelor sau a 
indicațiilor care sunt folosite dintr-un 
motiv întemeiat pentru a permite 
consumatorilor să realizeze comparații și 
să exprime opinii sau dacă marca nu este 
utilizată în sens comercial.

Or. en

Amendamentul 22
Pablo Arias Echeverría

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a se asigura o metodă eficace și 
eficientă de soluționare a litigiilor și pentru 
a se garanta respectarea regimului 
lingvistic prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009, precum și adoptarea rapidă a 
deciziilor în cauze simple și organizarea 
eficace și eficientă a camerelor de recurs, 
pentru a se garanta un nivel adecvat și 
realist al taxelor care urmează a fi 
percepute de agenție, respectându-se, în 

(45) Pentru a se asigura o metodă eficace și 
eficientă de soluționare a litigiilor și pentru 
a se garanta respectarea regimului 
lingvistic prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009, precum și adoptarea rapidă a 
deciziilor în cauze simple și organizarea 
eficace și eficientă a camerelor de recurs, 
pentru a se garanta un nivel adecvat și 
realist al taxelor care urmează a fi 
percepute de agenție, respectându-se, în 
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același timp, principiile bugetare prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 207/2009, ar 
trebui să îi fie delegată Comisiei 
competența de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în 
care să se precizeze detaliile privind 
limbile care trebuie utilizate în relațiile cu 
agenția, cazurile în care deciziile de 
opoziție și de anulare ar trebui să fie luate 
de către un singur membru, detaliile 
privind organizarea camerelor de recurs, 
valoarea taxelor care trebuie achitate 
agenției și detaliile privind achitarea 
acestora.

același timp, principiile bugetare prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 207/2009, ar 
trebui să îi fie delegată Comisiei 
competența de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în 
care să se precizeze regulile de aplicare a 
regimului lingvistic care trebuie utilizat în 
cadrul agenției, cazurile în care deciziile 
de opoziție și de anulare ar trebui să fie 
luate de către un singur membru, detaliile 
privind organizarea camerelor de recurs, 
valoarea taxelor care trebuie achitate 
agenției și detaliile privind achitarea 
acestora.

Or. es

Amendamentul 23
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) semnul este identic sau similar mărcii 
europene și este utilizat pentru produse sau 
servicii identice cu cele pentru care este 
înregistrată marca europeană și în cazul în 
care o astfel de utilizare afectează sau este 
susceptibilă să afecteze funcția mărcii 
europene de a garanta consumatorilor 
originea produselor sau a serviciilor;

(a) semnul este identic sau similar mărcii 
europene și este utilizat pentru produse sau 
servicii identice cu cele pentru care este 
înregistrată marca europeană și în cazul în 
care o astfel de utilizare afectează sau este 
susceptibilă să afecteze funcția mărcii 
europene de a garanta consumatorilor 
originea produselor sau a serviciilor, 
permițându-le să deosebească, fără vreo 
posibilitate de confuzie, între produsul 
respectiv și produse care au o altă origine;

Or. en

Amendamentul 24
Christian Engström
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
 Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul unei mărci europene are, de 
asemenea, dreptul de a interzice importul 
de produse menționat la alineatul (3) 
litera (c) în cazul în care doar expeditorul 
produselor acționează în scopuri 
comerciale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul unei mărci europene are, de 
asemenea, dreptul de a interzice importul 
de produse menționat la alineatul (3) 
litera (c) în cazul în care doar expeditorul 
produselor acționează în scopuri 
comerciale.

Titularul unei mărci europene are, de 
asemenea, dreptul de a interzice, cu 
sprijinul autorităților naționale, importul 
de produse menționat la alineatul (3) 
litera (c) sau oferirea de produse conform 
alineatului (3) litera (b) în cazul în care 
expeditorul, intermediarul, agentul sau 
furnizorul de servicii de vânzare online a 
mărfii acționează în scopuri comerciale. 

Or. pt

Amendamentul 26
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
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 Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul unei mărci europene este, de 
asemenea, îndreptățit să interzică oricărui 
terț să introducă produse pe teritoriul 
vamal al Uniunii, în contextul unei 
activități comerciale, fără ca acestea să fie 
puse în liberă circulație pe acest teritoriu, 
în cazul în care aceste produse, inclusiv 
ambalajele lor, provin din țări terțe și 
poartă, fără a fi autorizate, o marcă 
identică cu marca europeană înregistrată 
pentru aceste produse sau care nu poate fi 
deosebită, în aspectele sale esențiale, de 
marca respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul unei mărci europene este, de 
asemenea, îndreptățit să interzică oricărui 
terț să introducă produse pe teritoriul 
vamal al Uniunii, în contextul unei 
activități comerciale, fără ca acestea să fie 
puse în liberă circulație pe acest teritoriu,
în cazul în care aceste produse, inclusiv 
ambalajele lor, provin din țări terțe și 
poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică 
cu marca europeană înregistrată pentru 
aceste produse sau care nu poate fi 
deosebită, în aspectele sale esențiale, de 
marca respectivă”;

Titularul unei mărci europene este, de 
asemenea, îndreptățit să interzică oricărui 
terț să introducă produse pe teritoriul 
vamal al Uniunii prin încălcarea acestei 
mărci comerciale europene, în cazul în 
care aceste produse, inclusiv ambalajele 
lor:

(a) provin din țări terțe și poartă, fără a fi 
autorizate, o marcă identică cu marca 
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europeană înregistrată pentru aceste 
produse sau care nu poate fi deosebită, în 
aspectele sale esențiale, de marca 
respectivă;

(b) și sunt destinate să facă obiectul 
activității comerciale fără a fi lansate în 
liberă circulație în acel teritoriu.
În cazurile în care produsele la care se 
face referire la primul paragraf ajung și 
circulă pe teritoriului vamal al Uniunii în 
baza sistemului de tranzit vamal și dacă 
acestea sunt transportate către o țară terță 
în care marca comercială nu este 
înregistrată, este responsabilitatea 
importatorului să dovedească că bunurile 
în cauză sunt într-adevăr destinate 
consumatorilor de pe piața respectivei țări 
terțe.

Or. fr

Justificare

Canalele comerțului cu produse contrafăcute și de contrabandă tind să le urmeze pe cele ale 
comerțului internațional legal. Întrucât pentru unele rețele infracționale este ușor să falsifice 
documente vamale, în special în ceea ce privește originea și destinația produselor, Comisia 
pentru piața internă și protecția consumatorilor consideră că este necesară reiterarea 
importanței protejării pieței interne și a drepturilor, sănătății și siguranței consumatorilor 
prin controlul fluxurilor comerciale.

Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai în cazul 
în care utilizarea de către terț se face 
conform practicilor loiale în domeniul 
industrial sau comercial.

Prezentul alineat se aplică numai în cazul 
în care utilizarea de către terț se face 
conform practicilor loiale în domeniul 
industrial sau comercial.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează să clarifice faptul că cerința privind o utilizare echitabilă se 
aplică literelor (a), (b) și (c), nu doar literei (a).

Amendamentul 29
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marca nu permite titularului său să 
interzică utilizarea acesteia de către terți 
dintr-un motiv întemeiat, legat de:
(a) publicitatea sau promovarea care 
permite consumatorilor să compare 
bunuri sau servicii; sau
(b) identificarea și parodierea, criticarea 
sau efectuarea unor observații cu privire 
la titularul mărcii sau la bunurile ori 
serviciile titularului mărcii; sau
(c) orice utilizare necomercială a unei 
mărci.

Or. en

Amendamentul 30
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nicio dispoziție a prezentului regulament 
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nu limitează dreptul tuturor persoanelor, 
inclusiv al persoanelor juridice, de a se 
exprima public, prin mijloacele și 
platformele media pe care le aleg, cu 
condiția respectării drepturilor acordate 
la articolul 9.
Aceasta include, dar fără a se limita la 
exprimări având ca scop observații 
politice sau sociale, predarea, cercetarea 
științifică, jurnalismul, expresia artistică, 
comunicarea personală, critica sau 
revizuirea, compararea de produse sau 
servicii, realizarea de caricaturi, parodii 
sau pastișe.

Or. en

Amendamentul 31
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele 
„în Comunitate” se înlocuiesc cu „în 
Spațiul Economic European”;

15. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele 
„în Comunitate” se elimină;

Or. de

Justificare

Actuala situație juridică permite limitarea epuizării drepturilor asupra mărcilor la 
Comunitatea Europeană. Amendamentul vizează o epuizare „internațională” în beneficiul 
consumatorilor europeni, pentru a contracara o politică de prețuri pe două niveluri, întrucât 
pe piața internă se mențin încă restricții semnificative în acest domeniu.

Amendamentul 32
Jürgen Creutzmann



AM\1004420RO.doc 13/26 PE519.751v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
 Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 15 alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Dacă, în termen de cinci ani de la data 
înregistrării, marca comunitară nu a 
făcut obiectul unei utilizări importante 
într-un stat membru sau o parte din 
acesta pentru produsele sau serviciile 
pentru care este înregistrată sau dacă
această utilizare a fost suspendată pentru 
un termen neîntrerupt de cinci ani, marca 
comunitară face obiectul sancțiunilor 
prevăzute de prezentul regulament, cu 
excepția cazului în care există un motiv 
întemeiat pentru a nu fi utilizată.

Or. en

Justificare

Se sugerează înlocuirea cuvintelor „în Comunitate” cu formula „într-un stat membru sau o 
parte din acesta”. Câtă vreme utilizarea este „importantă”, aceasta ar trebui să fie suficientă 
pentru a asigura respingerea unei cereri de revocare pe motive legate de neutilizarea mărcii 
europene, în cazul în care utilizarea a fost limitată la un singur stat membru sau la o parte 
din acesta.

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Data de depunere a cererii de înregistrare a 
mărcii europene este aceea la care 
solicitantul a prezentat la Oficiu documente 
care să conțină elementele menționate la 

Data de depunere a cererii de înregistrare a 
mărcii europene este aceea la care 
solicitantul a prezentat la Oficiu documente 
care să conțină elementele menționate la 
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articolul 26 alineatul (1), sub rezerva plății 
taxei de depunere pentru care va fi fost 
furnizat ordinul de plată cel târziu la acea 
dată.”;

articolul 26 alineatul (1), sub rezerva plății 
taxei de depunere în termen de o lună de 
la data depunerii documentelor 
menționate.

Or. en

Justificare

Actuala perioadă de grație de o lună ar trebui menținută pentru a permite solicitanților să 
retragă și să depună din nou cererile, fără a trebui să plătească taxa de două ori. Acest fapt 
este important în special pentru IMM-uri care pot transmite, în mai mare măsură, cereri 
greșite și, astfel, ar suferi în mod deosebit dacă ar trebui să plătească taxa de două ori.

Amendamentul 34
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 28 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularii mărcilor europene solicitate 
înainte de 22 iunie 2012 și care nu sunt 
înregistrate decât în raport cu întregul titlu 
al unei clase din clasificarea de la Nisa pot 
declara că intenția lor de la data de 
depunere a fost de a solicita protecția unor 
produse sau servicii în afara celor acoperite 
de sensul literal al titlului clasei respective, 
cu condiția ca produsele sau serviciile 
astfel desemnate să fie incluse în lista 
alfabetică a acestei clase din Clasificarea 
Nisa, în ediția acestei clasificări care este 
în vigoare la data de depunere a cererii.

Titularii mărcilor europene solicitate 
înainte de 22 iunie 2012 și care sunt 
înregistrate în raport cu întregul titlu al 
unei clase din clasificarea de la Nisa pot 
declara că intenția lor de la data de 
depunere a fost de a solicita protecția unor 
produse sau servicii în afara celor acoperite 
de sensul literal al titlului clasei respective, 
cu condiția ca produsele sau serviciile 
astfel desemnate să fie incluse în lista 
alfabetică a acestei clase din Clasificarea 
Nisa, în ediția acestei clasificări care este 
în vigoare la data de depunere a cererii.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a modifica titlurile claselor nu ar trebui să se aplice numai înregistrărilor 
formate doar din titlurile claselor, ci și celor care cuprind un întreg titlu al clasei, precum și 
altor bunuri/servicii specifice.
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Amendamentul 35
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 28 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarația se depune la agenție în termen 
de 4 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament și precizează, în 
mod clar, precis și specific, produsele și 
serviciile, altele decât cele acoperite în 
mod clar de sensul literal al indicațiilor 
oferite de titlul clasei, la care se referea 
inițial intenția titularului. Agenția ia 
măsurile adecvate pentru a modifica 
registrul în mod corespunzător. Această 
posibilitate nu aduce atingere aplicării 
articolului 15, articolului 42 alineatul (2), 
articolului 51 alineatul (1) litera (a) și 
articolului 57 alineatul (2).

Declarația se depune la agenție în termen 
de 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament și precizează, în 
mod clar, precis și specific, produsele și 
serviciile, altele decât cele acoperite în 
mod clar de sensul literal al indicațiilor 
oferite de titlul clasei, la care se referea 
inițial intenția titularului. Agenția ia 
măsurile adecvate pentru a modifica 
registrul în mod corespunzător. Această 
posibilitate nu aduce atingere aplicării 
articolului 15, articolului 42 alineatul (2), 
articolului 51 alineatul (1) litera (a) și 
articolului 57 alineatul (2).

Or. en

Justificare

O perioadă de patru luni nu pare suficientă pentru ca titularii de mărci să pună în aplicare 
modificările solicitate, întrucât aceștia vor trebui să ia decizii privind noua formulare exactă 
referitoare la bunurile și serviciile care vor fi desemnate în plus față de titlurile clasei. În 
special, titularii unor portofolii de mărci mai mari vor avea nevoie de mai mult timp.

Amendamentul 36
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile privind prioritatea se depun 
împreună cu cererea de marcă europeană 
și cuprind data, numărul și țara cererii 
anterioare.

Solicitantul care dorește să se prevaleze 
de prioritatea unui depozit anterior trebuie 
să prezinte o declarație de prioritate și o 
copie a cererii anterioare. În cazul în care 
limba cererii anterioare nu este una 
dintre limbile de lucru ale Agenției, 
solicitantul trebuie să prezinte o traducere 
a cererii anterioare într-una dintre aceste 
limbi de lucru.

Or. en

Justificare

Potrivit normelor de punere în aplicare a RMC, dreptul de prioritate poate fi revendicat fie în 
cadrul cererii, fie într-un termen de două luni de la data depunerii cererii. Efectul dreptului 
de prioritate constă în aceea că data de prioritate este considerată a fi data de depunere a 
cererii, în scopul determinării anteriorității drepturilor. Această modificare vizează 
menținerea formulării actuale a articolului 30, păstrând, prin urmare, perioada de grație de 
două luni.

Amendamentul 37
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceștia nu dobândesc calitatea de părți în 
cadrul procedurii în fața agenției.

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 a (nou)
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Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 41 – alineatul 5 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

39a. La articolul 41 se adaugă următorul 
alineat (5):
(5) Orice persoană fizică sau juridică, 
precum și orice grup sau organism care 
reprezintă fabricanți, producători, 
prestatori de servicii, comercianți sau 
consumatori poate prezenta un act de 
opunere față de înregistrarea unei mărci 
în cazul în care oferă dovezi că o marcă 
este de natură să înșele publicul, de 
exemplu în ceea ce privește 
caracteristicile, calitatea sau originea 
geografică a bunurilor sau serviciilor.

Or. en

Amendamentul 39
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 42 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

40a. La articolul 42, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul alineat:
În cazul în care consideră necesar, 
Agenția poate invita părțile să ajungă la o 
înțelegere, de preferat înaintea demarării 
oficiale a procedurilor de opoziție. În 
acest demers, Agenția include informații 
privind procedurile disponibile de mediere 
și serviciile specializate de mediere, 
inclusiv serviciile prestate de mediatori 
externi acreditați de Agenție. 
În cazul în care părțile decid să ajungă la 
o înțelegere pe parcursul procedurilor de 
opoziție, Agenția acordă ambelor părți 
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termene rezonabile pentru a încheia 
procesul de mediere.

Or. en

Justificare

Formularea actuală de la articolul 42 alineatul (4): „În cazul în care consideră necesar, 
Oficiul invită părțile să ajungă la o înțelegere”. „Serviciile de mediere prestate de OAPI sunt 
limitate la procedurile de recurs și numai angajații săi pot servi drept mediatori. Numărul de 
medieri încheiate până în prezent a fost unul minim. Pentru a spori gradul de atractivitate a 
medierii, părțile ar trebui încurajate să utilizeze acest proces încă din primele etape. Părțile 
ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a alege mediatori externi.

Amendamentul 40
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 50 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

50a. Articolul 57 alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
În cazul în care consideră necesar, 
Agenția poate invita părțile să ajungă la 
un acord, de preferat înaintea demarării 
oficiale a procedurilor de anulare. În 
acest demers, Agenția include informații 
privind procedurile disponibile de mediere 
și serviciile specializate de mediere, 
inclusiv serviciile prestate de mediatori 
externi acreditați de Agenție.
În cazul în care părțile decid să ajungă la 
un acord pe parcursul procedurilor de 
opoziție, Agenția acordă ambelor părți 
termene rezonabile pentru a încheia 
procesul de mediere.

Or. en
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Justificare

Formularea actuală de la articolul 57 alineatul (4): „În cazul în care consideră necesar, 
Oficiul poate invita părțile să ajungă la un acord.”. „Serviciile de mediere prestate de OAPI 
sunt limitate la procedurile de recurs și numai angajații săi pot servi drept mediatori. 
Numărul de medieri încheiate până în prezent a fost unul minim. Pentru a spori gradul de 
atractivitate a medierii, părțile ar trebui încurajate să utilizeze acest proces încă din primele 
etape. Părțile ar trebui să aibă dreptul de a alege mediatori externi.

Amendamentul 41
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 98
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 1 a – articolul 123 c –alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția definește, elaborează și 
coordonează proiecte comune de interes 
pentru Uniune în ceea ce privește 
domeniile menționate la alineatul (1). 
Definiția proiectului cuprinde obligațiile și 
responsabilitățile specifice ale fiecărui 
serviciu din domeniul proprietății 
industriale participant din statele membre 
și ale Oficiului Benelux de proprietate 
intelectuală.

În colaborare cu oficiile din statele 
membre, agenția definește, elaborează și 
coordonează proiecte comune de interes 
pentru Uniune în ceea ce privește 
domeniile menționate la alineatul (1). 
Definiția proiectului cuprinde obligațiile și 
responsabilitățile specifice ale fiecărui 
serviciu din domeniul proprietății 
industriale participant din statele membre 
și ale Oficiului Benelux de proprietate 
intelectuală.

Or. pl

Amendamentul 42
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 2 – articolul 124 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) Consiliul de administrație aprobă 
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regulile de mediere și arbitraj și regulile 
care reglementează funcționarea 
Centrului creat în acest scop, pe baza 
unui proiect prezentat de directorul 
executiv în conformitate cu articolul 128 
alineatul (4) litera (o). 

Or. pt

Amendamentul 43
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 3 – articolul 128 – alineatul 4 – litera oa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) pregătește un proiect de mediere și 
reguli de arbitraj, precum și regulile de 
funcționare a Centrului creat în acest 
scop, și le prezintă consiliului de 
administrație spre adoptare;

Or. pt

Amendamentul 44
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 3 – articolul 129 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație pe baza unei liste de 
candidați propuse de Comisie, în urma 
unei proceduri de selecție deschise și 
transparente. Înainte de a fi numit în 
funcție, candidatul selecționat de către 
consiliul de administrație poate fi invitat să 

Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație în urma unei proceduri de 
selecție deschise și transparente. Înainte de 
a fi numit în funcție, candidatul selecționat 
de către consiliul de administrație poate fi 
invitat să facă o declarație în fața oricărei 
comisii competente a Parlamentului 
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facă o declarație în fața oricărei comisii 
competente a Parlamentului European și să 
răspundă întrebărilor adresate de membrii 
acesteia. În scopul încheierii contractului 
cu directorul executiv, agenția este 
reprezentată de președintele consiliului de 
administrație.

European și să răspundă întrebărilor 
adresate de membrii acesteia. În scopul 
încheierii contractului cu directorul 
executiv, agenția este reprezentată de 
președintele consiliului de administrație.

Or. pl

Amendamentul 45
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – articolul 3 – articolul 129 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație pe baza unei liste de 
candidați propuse de Comisie, în urma unei 
proceduri de selecție deschise și 
transparente. Înainte de a fi numit în 
funcție, candidatul selecționat de către 
consiliul de administrație poate fi invitat să 
facă o declarație în fața oricărei comisii 
competente a Parlamentului European și să 
răspundă întrebărilor adresate de membrii 
acesteia. În scopul încheierii contractului
cu directorul executiv, agenția este 
reprezentată de președintele consiliului de 
administrație.

Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație pe baza unei liste de 
candidați propuse de Comisie, în urma unei 
proceduri de selecție deschise și 
transparente derulate de o comisie de 
selecție formată din doi reprezentanți ai 
statelor membre și din reprezentanți ai 
Comisiei și ai Parlamentului European. 
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către consiliul de 
administrație poate fi invitat să facă o 
declarație în fața unei comisii competente 
a Parlamentului European și să răspundă 
întrebărilor adresate de membrii acesteia. 
În scopul încheierii unui contract cu 
directorul executiv, agenția este 
reprezentată de președintele consiliului de 
administrație.

Or. pt

Amendamentul 46
Adam Bielan
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 3 – articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv poate fi revocat din 
funcție numai prin decizia consiliului de 
administrație care acționează la 
propunerea Comisiei Europene.

Directorul executiv poate fi revocat din 
funcție numai prin decizia consiliului de 
administrație .

Or. pl

Amendamentul 47
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 3 – articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv poate fi revocat din 
funcție numai prin decizia consiliului de 
administrație care acționează la propunerea 
Comisiei Europene.

Directorul executiv poate fi revocat din 
funcție numai prin decizia consiliului de 
administrație, adoptată cu o majoritate de 
două treimi din membrii săi, care 
acționează la propunerea Comisiei 
Europene sau a Parlamentului European.

Or. pt

Amendamentul 48
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 3 – articolul 129 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata mandatului directorului executiv 
este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei 

Directorul executiv deține un mandat de 
cinci ani. Durata mandatului directorului 
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perioade, Comisia realizează o evaluare 
bazată pe o analiză a activității 
directorului executiv, precum și sarcinile 
și provocările viitoare ale agenției.

executiv poate fi extinsă o dată de 
consiliul de administrație pentru o 
singură perioadă de cinci ani sau până la 
vârsta pensionării dacă aceasta este atinsă 
în cursul mandatului.

Or. pt

Amendamentul 49
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Titlul XII – secțiunea 3 – articolul 129 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

La propunerea Comisiei, care ia în 
considerare evaluarea menționată la 
alineatul (3), Consiliul de administrație 
poate reînnoi mandatul directorului 
executiv o singură dată, cu cel mult cinci 
ani.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 50
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 106 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 137 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrul de arbitraj și mediere pentru 
mărci , desene și modele industriale
1. Se instituie un centru de arbitraj pentru 
mărci, desene și modele industriale 
(denumit în continuare „Centrul”) în 
cadrul Agenției.
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2. În conformitate cu prezentul 
regulament și cu Regulamentul (CE) 
nr. 6/2002, se pun la dispoziția Centrului 
de mediere și arbitraj instrumentele 
necesare pentru litigiile în care sunt 
implicate două sau mai multe părți cu 
privire la mărci comerciale, desene și 
modele industriale, în cadrul unui proiect 
comunitar. 
3. Consiliul de administrație aprobă 
regulile de mediere și arbitraj și regulile 
care reglementează funcționarea 
Centrului, pe baza unui proiect prezentat 
de directorul executiv în conformitate cu 
articolul 128 alineatul (4) litera (o). 
4. În cazul în care litigiul se referă la o 
opoziție, anulare sau proceduri între părți, 
părțile implicate pot solicita în orice 
moment, de comun acord, suspendarea 
procedurii, astfel încât să poată fi inițiat 
un proces de mediere sau arbitraj.
5. Atunci când consideră necesar, Agenția 
și camerele sale de recurs pot discuta cu 
părțile posibilitatea unui acord la care, de 
asemenea, se poate ajunge prin mediere 
și/sau arbitraj cu ajutorul instrumentelor 
Centrului. 
6. Centrul întocmește o listă a 
mediatorilor și arbitrilor care să asiste 
părțile în soluționarea litigiului.
7. Examinatorii și membrii diviziei 
institutului sau ai camerelor de recurs nu 
pot lua parte la nicio mediere sau niciun 
arbitraj a(l) unui caz în care aceștia:
(a) au fost implicați anterior în proceduri 
supuse medierii sau arbitrajului;
(b) au interese personale;
(c) au fost implicați anterior în calitate de 
reprezentanți ai uneia dintre părți;
8. Nicio persoană chemată să depună 
mărturie în calitate de membru al unei 
comisii de arbitraj sau de mediere nu 
poate fi implicată într-o opoziție, anulare 
sau procedură care a dat naștere unui 
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proces de mediere sau arbitraj.
9. Orice acord la care se ajunge cu 
ajutorul instrumentelor Centrului, 
inclusiv prin mediere, va fi aplicabil legal 
în relația cu Agenția sau în orice stat 
membru, fără a aduce atingere 
procedurilor de aplicare stabilite de 
legislația statului membru în care se 
aplică. 

Or. pt

Amendamentul 51
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 110
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 144 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea taxelor menționate la alineatul (1) 
se stabilește astfel încât veniturile 
corespunzătoare să permită asigurarea, în 
principiu, a echilibrului bugetului agenției, 
evitându-se în același timp acumularea de 
excedente semnificative. Fără a aduce 
atingere articolului 139 alineatul (4), în 
cazul în care excedentele semnificative 
devin recurente, Comisia reexaminează
nivelul taxelor. Dacă această reexaminare 
nu conduce la o reducere sau la o 
modificare a nivelului taxelor care să 
împiedice acumularea în continuare a 
unor excedente semnificative, excedentele 
acumulate după reexaminare se transferă 
la bugetul Uniunii.

Valoarea taxelor menționate la alineatul (1) 
se stabilește astfel încât veniturile 
corespunzătoare să permită asigurarea, în 
principiu, a echilibrului bugetului agenției, 
evitându-se în același timp acumularea de 
excedente semnificative. Fără a aduce 
atingere articolului 139 alineatul (4), în 
cazul în care excedentele semnificative 
devin recurente, Comisia poate reduce
nivelul taxelor. Orice excedente 
semnificative acumulate în pofida acestei 
reexaminări se utilizează pentru 
promovarea armonizării, a convergenței și 
a excelenței metodelor de protecție a 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
Uniune.

Or. en

Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă decât dreptul de a reduce nivelul taxelor prin intermediul 
actelor delegate, întrucât acest lucru ar aduce beneficii solicitanților. Nu ar trebui să existe o 
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obligație a Comisiei de a acționa în acest sens, în cazul excedentelor semnificative. O 
creștere a taxelor ar trebui să fie posibilă numai prin revizuirea actului juridic de bază. Orice 
excedent semnificativ ar trebui reinvestit în sistemul PI european, în care OAPI reprezintă o 
parte integrantă importantă.


