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BEKNOPTE MOTIVERING

In de Europese Unie kan een merk hetzij op nationaal niveau, bij de bevoegde dienst voor 
industriële eigendom van een lidstaat – de wetgevingen van de lidstaten inzake merkenrecht 
zijn gedeeltelijk geharmoniseerd door Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 
1988, gecodificeerd door Richtlijn 2008/95/EG – hetzij op EU-niveau, als gemeenschapsmerk 
– krachtens Verordening 40/90 van de Raad van 20 december 1993 over het 
gemeenschapsrecht, gecodificeerd door Verordening 207/2009 – worden ingeschreven. 
Krachtens dezelfde verordening werd ook het Bureau voor harmonisatie binnen de interne 
markt (BHIM) opgericht en belast met de inschrijving en het beheer van 
gemeenschapsmerken. Deze merkenwetgeving heeft geen noemenswaardige wijzigingen 
ondergaan, terwijl het hele ondernemingsklimaat intussen grondig is veranderd.

Doel van het voorstel

De richtlijn, die gebaseerd is op artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), dat voorziet in maatregelen met het oog op de onderlinge 
aanpassing van de wetgevende, reglementaire en administratieve bepalingen van de lidstaten 
betreffende de instelling en de werking van de interne markt, behandelt de nationale 
merkenstelsels, die noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen Europese bescherming 
van hun merken wensen.

De effectbeoordeling door de Europese Commissie heeft aangetoond dat er behoefte is aan 
harmonisatie van bepaalde aspecten van de nationale procedures en aan een stelsel van 
samenwerking tussen de nationale instanties en het BHIM.

De algemene doelstelling van de herschikking die de Commissie op 27 maart 2013 heeft 
voorgesteld is: 

 de modernisering van het Europese merkenstelsel,

 de beperking van de verschillen tussen de bepalingen van de bestaande kaders, en

 de verbetering van de samenwerking tussen de merkenbureaus. 

Een en ander is erop gericht de ondernemingen van de EU de mogelijkheid te bieden hun 
concurrentiekracht te versterken:

 door de toegankelijkheid van de stelsels van merkenbescherming te verbeteren 
(vermindering van de kosten, kortere termijnen en grotere zichtbaarheid),

 door hun meer rechtszekerheid te garanderen, en

 door ervoor te zorgen dat het EU-stelsel zal blijven bestaan naast de nationale stelsels.

Wat de herschikking betreft, stelt de Commissie voor:

 de bestaande bepalingen te moderniseren en te verbeteren om de rechtszekerheid te 
verhogen en meer duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten die met de merken 
verbonden zijn, zowel wat de draagwijdte als wat de beperkingen ervan betreft,
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 de nationale wetgevingen en procedures inzake merken te harmoniseren om deze af te 
stemmen op het communautaire merkenstelsel zoals het in de verordening is geregeld, 
en

 de samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het BHIM te faciliteren 
teneinde de convergentie van praktijken en de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
instrumenten te bevorderen, door aan deze samenwerking een rechtsgrond te bieden.

Internemarktaspecten

Het naast elkaar bestaan van een communautair merkenstelsel en een stelsel van nationale 
merken is noodzakelijk voor een goed functionerende interne markt. Een merk dient ertoe 
producten en diensten van een onderneming te onderscheiden, waardoor zij haar 
concurrentiepositie op de markt kan behouden door klanten aan te trekken en kan groeien. Het 
aantal aanvragen tot inschrijving van een gemeenschapsmerk bij het BHIM groei gestaag aan 
(ruim 107 900 in 2012). Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een groeiende vraag van 
belanghebbenden naar meer gestroomlijnde en kwalitatief hoogwaardige stelsels voor de 
inschrijving van merken en daarvoor wordt meer samenhang, toegankelijkheid en 
technologische vernieuwing verwacht. 

Het nieuwe wetgevingspakket omvat ook enkele bepalingen betreffende de bevoegdheid van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming: 

 de verduidelijking dat de merkhouder het gebruik van zijn merk in geval van 
vergelijkende reclame kan verbieden wanneer deze vergelijkende reclame niet voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 
inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame;

 de verduidelijking dat de invoer van producten in de EU verboden kan worden zelfs 
indien het alleen de verzender van de waren is die commerciële doeleinden nastreeft, 
dit om het bestellen en verkopen van nagemaakte waren via het internet te 
ontmoedigen;

 de mogelijkheid voor de houders van rechten het binnenbrengen van waren in het 
douanegebied van de Unie door derden te verhinderen, wanneer deze waren zonder 
toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren 
ingeschreven merk en ongeacht of de waren al dan niet in de vrije handel worden 
gebracht.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur kan zich grosso modo vinden in het voorstel van de Commissie, vooral wat de 
bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming aangaat. De ingediende amendementen op het ontwerpverslag 
hebben betrekking op:

 het versterken van de rol van de nationale instanties in het stelsel van 
merkenbescherming en de strijd tegen namaak,

 de tekens voor het aanduiden van een Europees merk,
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 de absolute gronden voor weigering of nietigheid, en

 de schrapping van het Commissievoorstel dat alle diensten hun ambtshalve onderzoek 
om vast te stellen of een merk kan worden ingeschreven moeten beperken tot de 
absolute weigeringsgronden.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te kunnen aangaan, moet de 
houder van een merk derden kunnen 
verhinderen om waren in het douanegebied 
van de Unie binnen te brengen zonder dat
deze in de vrije handel worden gebracht, 
wanneer deze waren uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat in wezen gelijk is aan het 
voor deze waren ingeschreven merk.

(22) Om de bescherming van het merk te 
verbeteren en de strijd tegen namaak 
daadwerkelijk te kunnen aangaan, moet de 
houder van een merk met de hulp van de 
nationale autoriteiten derden kunnen 
verhinderen om waren in het douanegebied 
van de Unie binnen te brengen zonder dat 
deze in de vrije handel worden gebracht,
wanneer deze waren uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat in wezen gelijk is aan het 
voor deze waren ingeschreven merk.

Or. xm

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van goederen die inbreuk 

(23) Om doelmatiger op te treden tegen het 
binnenbrengen van goederen die inbreuk 
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maken op de wetgeving, in het bijzonder 
wanneer deze goederen over het internet 
worden verkocht, moet de houder het recht 
hebben de invoer van dergelijke goederen 
in de Unie te verbieden wanneer het alleen 
de verzender van de waren is die 
commerciële doeleinden nastreeft.

maken op de wetgeving, in het bijzonder 
wanneer deze goederen over het internet 
worden verkocht, moet de houder het recht 
hebben de invoer van dergelijke goederen 
in de Unie met de hulp van de nationale 
autoriteiten te verbieden wanneer het 
alleen de verzender van de waren is die 
commerciële doeleinden nastreeft.

Or. xm

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Teneinde de toegang tot 
merkbescherming te verbeteren en te 
vereenvoudigen en de rechtszekerheid en 
juridische voorspelbaarheid te vergroten, 
moet de procedure voor de inschrijving van 
merken in de lidstaten doeltreffend en 
transparant zijn en soortgelijke regels 
volgen als die welke op Europese merken 
van toepassing zijn. Om te komen tot een 
consistent en evenwichtig merkenstelsel 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de Unie, moeten de centrale diensten voor 
intellectuele eigendom van de lidstaten 
hun ambtshalve onderzoek van de vraag 
of een aanvrage voor een merk voor 
inschrijving in aanmerking komt, 
derhalve beperken tot de absolute 
weigeringsgronden. Dit mag echter niet 
afdoen aan het recht van deze diensten 
om op verzoek van aanvragers louter op 
informatieve basis recherche naar oudere 
merken te verrichten, zonder dat dit 
afbreuk doet aan of een verbindend effect 
heeft voor het verdere verloop van de 
inschrijvingsprocedure, met inbegrip van 

(34) Teneinde de toegang tot 
merkbescherming te verbeteren en te 
vereenvoudigen en de rechtszekerheid en 
juridische voorspelbaarheid te vergroten, 
moet de procedure voor de inschrijving van 
merken in de lidstaten doeltreffend en 
transparant zijn en soortgelijke regels 
volgen als die welke op Europese merken 
van toepassing zijn. 
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latere oppositieprocedures.

Or. xm

Motivering

Het ambtshalve onderzoek van de weigeringsgronden moet ook gelden wanneer de lidstaten 
daartoe besluiten, gezien de voordelen daarvan voor de aanvragers en met name kmo's. 
Momenteel bestaat deze mogelijkheid in 12 lidstaten (Portugal, Bulgarije, Cyprus, Estland, 
Finland, Griekenland, Ierland, Malta, Polen, Slowakije, Zweden en de Tsjechische 
Republiek).

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kunnen worden weergegeven op een 
wijze die de bevoegde autoriteiten en het 
publiek in staat stelt het precieze voorwerp 
van de aan de houder ervan verleende 
bescherming vast te stellen.

b) kunnen worden weergegeven op een 
wijze die de bevoegde autoriteiten en het 
publiek in staat stelt het voorwerp van de 
aan de houder ervan verleende 
bescherming nauwkeurig en exact vast te 
stellen.

Or. xm

Motivering

Doel is ervoor te zorgen dat de elementen van het gemeenschapsmerk duidelijk en exact 
kunnen worden vastgesteld. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een merk wordt niet geweigerd of kan,
indien ingeschreven, niet worden nietig 
verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), 
c) of d), indien het merk, als gevolg van 
het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de 
datum van de aanvrage om inschrijving of 
na de datum van inschrijving 

5. Een merk wordt niet geweigerd indien 
het, als gevolg van het gebruik dat ervan is 
gemaakt, op het moment van de 
inschrijving onderscheidend vermogen 
heeft gekregen.
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onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Or. xm

Motivering

Het merk moet onderscheidend vermogen bezitten op het moment van de inschrijving.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaat kan bepalen dat lid 5 ook 
van toepassing is wanneer het 
onderscheidend vermogen verkregen is na 
de aanvrage om inschrijving en voor de 
inschrijving.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Het merk moet onderscheidend vermogen bezitten op het moment van de inschrijving.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied van 
de lidstaat waar het merk is ingeschreven 
zonder dat deze daar in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren, met 
inbegrip van verpakking, uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat gelijk is aan het voor deze 
waren ingeschreven merk of in zijn 
belangrijkste onderdelen niet van dat merk 
kan worden onderscheiden.

5. De houder van een merk heeft eveneens 
het recht met de hulp van de nationale 
autoriteiten derden te verhinderen waren 
binnen te brengen in het douanegebied van 
de lidstaat waar het merk is ingeschreven 
zonder dat deze daar in de vrije handel 
worden gebracht, wanneer deze waren, met 
inbegrip van verpakking, uit derde landen 
afkomstig zijn en zonder toestemming een 
merk dragen dat gelijk is aan het voor deze 
waren ingeschreven merk of in zijn 
belangrijkste onderdelen niet van dat merk 
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kan worden onderscheiden.

Or. xm

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvrager van een collectief merk 
moet het reglement inzake het gebruik 
daarvan indienen.

1. De aanvrager van een collectief merk 
moet het reglement inzake het gebruik 
daarvan indienen bij het bureau.

Or. xm

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De diensten beperken hun ambtshalve 
onderzoek tot de vraag of de aanvrage om 
inschrijving van een merk voor 
inschrijving in aanmerking komt op basis 
van de afwezigheid van absolute 
weigeringsgronden als bedoeld in 
artikel 4.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Het ambtshalve onderzoek van de weigeringsgronden moet ook gelden wanneer de lidstaten 
daartoe besluiten, gezien de voordelen daarvan voor de aanvragers en met name kmo's. 



PE516.701v01-00 10/10 PA\944235NL.doc

NL

Momenteel bestaat deze mogelijkheid in 12 lidstaten (Portugal, Bulgarije, Cyprus, Estland, 
Finland, Griekenland, Ierland, Malta, Polen, Slowakije, Zweden en de Tsjechische 
Republiek).


