
PA\944235PT.doc PE516.701v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2013/0089(COD)

17.7.2013

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 
aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas
(Reformulação)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Relatora de parecer: Regina Bastos



PE516.701v01-00 2/9 PA\944235PT.doc

PT

PA_Legam



PA\944235PT.doc 3/9 PE516.701v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na União Europeia, é possível registar uma marca seja a nível nacional, junto dos institutos 
nacionais da propriedade industrial de cada Estado-Membro (as legislações dos 
Estados-Membros em matéria de marcas foram parcialmente harmonizadas pela Diretiva 
89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, codificada pela Diretiva 2008/95/CE), 
seja a nível da UE, enquanto marca comunitária (com base no Regulamento (CE) n.º 40/94 do 
Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, codificado pelo 
Regulamento (CE) n.º 207/2009). O regulamento instituiu igualmente a criação do Instituto de 
Harmonização no Mercado Interno (IHMI), a fim de assegurar o registo e a gestão das marcas 
comunitárias. Este acervo em matéria de marcas não sofreu modificações significativas, 
embora o ambiente das empresas tenha evoluído profundamente.

Objetivo da proposta

Baseando-se no artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) –
que prevê a adoção de medidas destinadas à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno –, a diretiva incide nos sistemas 
nacionais de marcas, que continuam a ser necessários para as empresas que não pretendam 
que as suas marcas sejam protegidas a nível da UE.

A avaliação de impacto realizada pela Comissão Europeia revelou a necessidade de 
harmonizar alguns aspetos dos procedimentos nacionais e de impor um sistema de cooperação 
entre os institutos nacionais e o IHMI.

A revisão proposta pela Comissão Europeia em 27 de março de 2013 tem como objetivo 
geral: 

 modernizar o sistema de marcas na Europa,

 limitar as divergências entre as disposições do quadro regulamentar existente e 

 melhorar a cooperação entre os institutos de marcas. 

Visa permitir que as empresas da UE aumentem a sua competitividade:

 oferecendo-lhes um melhor acesso aos sistemas de proteção de marcas (redução dos 
custos, maior rapidez e mais previsibilidade),

 garantindo-lhes segurança jurídica e

 assegurando a coexistência e a complementaridade entre o sistema da UE e os 
sistemas nacionais.

No que respeita à reformulação da diretiva, a Comissão propõe:

 modernizar e aperfeiçoar as disposições em vigor, por forma a aumentar a segurança 
jurídica e a clarificar os direitos conferidos pelas marcas em termos de âmbito e de 
limitações,
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 aproximar as legislações e os procedimentos nacionais em matéria de marcas, no 
intuito de os alinhar mais com o sistema da marca comunitária, conforme estabelecido 
pelo regulamento, e

 facilitar a cooperação entre os institutos nacionais dos Estados-Membros e o IHMI 
para promover a convergência de práticas e o desenvolvimento de instrumentos 
comuns, estabelecendo uma base jurídica para esta cooperação.

Aspetos relativos ao mercado interno

A existência do sistema da marca comunitária e das marcas nacionais é essencial para 
assegurar o bom funcionamento do mercado interno. A marca serve para distinguir os 
produtos e serviços de uma empresa, permitindo-lhe manter uma posição competitiva no 
mercado, atraindo clientes e criando crescimento. O número de pedidos de registo de marcas 
comunitárias na IHMI está em constante crescimento, tendo sido, em 2012, superior a 107 
900. Este desenvolvimento tem sido acompanhado por um aumento das expectativas dos 
interessados relativamente a sistemas de registo de marcas mais racionais e de alta qualidade, 
mais coerentes, acessíveis ao público e tecnologicamente atualizados. 

Mais especificamente, este novo pacote legislativo contém ainda algumas disposições 
relativas à competência da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores: 

 a especificação de que o titular da marca pode impedir a utilização da sua marca em 
publicidade comparativa sempre que esta não cumpra os requisitos do artigo 4.º da 
Diretiva 2006/114/CE, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e 
comparativa;

 a clarificação de que a importação de produtos para a UE também é proibida nos casos 
em que apenas o expedidor atua para fins comerciais, com vista a desencorajar a 
encomenda e venda de produtos falsificados na Internet;

 a possibilidade de os titulares de direitos impedirem que terceiros introduzam produtos 
de países terceiros que ostentem, sem autorização, uma marca que seja essencialmente 
idêntica à marca registada para esses produtos, no território aduaneiro da União, 
independentemente de serem aí colocados em livre circulação.

Posição da relatora de parecer

A relatora sente-se, de um modo geral, satisfeita com a proposta da Comissão Europeia, 
nomeadamente no que se refere às disposições relativas à competência da Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores. As alterações apresentadas no projeto de 
relatório incidem designadamente sobre:

 o reforço do papel das autoridades nacionais no sistema de proteção das marcas e no 
combate à contrafação,

 a especificação dos sinais suscetíveis de constituir uma marca europeia,

 os motivos absolutos de recusa ou de nulidade e
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 a supressão da proposta da Comissão que pretendia limitar a apreciação oficiosa da 
admissibilidade do pedido de registo da marca, por parte dos institutos, unicamente à 
ausência de motivos absolutos de recusa.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) No intuito de reforçar a proteção das 
marcas e de combater mais eficazmente a 
contrafação, o titular de uma marca 
registada deve poder impedir que terceiros 
introduzam produtos no território 
aduaneiro do Estado-Membro, sem serem 
aí colocados em livre circulação, se estes 
produtos provierem de países terceiros e 
ostentarem, sem autorização, uma marca 
essencialmente idêntica à marca registada 
respeitante a esses produtos.

(22) No intuito de reforçar a proteção das 
marcas e de combater mais eficazmente a 
contrafação, o titular de uma marca 
registada deve poder impedir, com o 
auxílio das autoridades nacionais, que 
terceiros introduzam produtos no território 
aduaneiro do Estado-Membro, sem serem 
aí colocados em livre circulação, se estes 
produtos provierem de países terceiros e 
ostentarem, sem autorização, uma marca 
essencialmente idêntica à marca registada 
respeitante a esses produtos.

Or. xm

Justificação

É preciso o auxílio das autoridades nacionais para que este impedimento possa ser 
executado.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de prevenir mais eficazmente a (23) A fim de prevenir mais eficazmente a 
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entrada de produtos em infração, 
especialmente no contexto das vendas na 
Internet, o titular de um marca deve poder 
proibir a importação desses produtos para a 
União, sempre que seja apenas o expedidor 
dos produtos que atua para fins comerciais.

entrada de produtos em infração, 
especialmente no contexto das vendas na 
Internet, o titular de uma marca deve 
poder, com o auxílio das autoridades 
nacionais, proibir a importação desses 
produtos para a União, sempre que seja 
apenas o expedidor dos produtos que atua 
para fins comerciais.

Or. xm

Justificação

É preciso o auxílio das autoridades nacionais para que este impedimento possa ser 
executado.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para melhorar e facilitar o acesso à 
proteção das marcas e aumentar a 
segurança jurídica e a previsibilidade, os 
procedimentos de registo de marcas nos 
Estados-Membros devem ser eficientes e 
transparentes e devem seguir normas 
idênticas às aplicáveis às marcas europeias. 
No intuito de obter um sistema de marcas 
equilibrado tanto a nível nacional como a 
nível da União, todos os institutos 
nacionais da propriedade industrial 
devem, portanto, limitar a apreciação 
oficiosa da admissibilidade do pedido de 
registo da marca à ausência de motivos 
absolutos de recusa. Este facto não deve 
prejudicar o direito desses institutos de 
fornecer, a pedido dos requerentes e 
numa base puramente informativa, as 
pesquisas efetuadas relativamente a 
direitos anteriores, sem prejuízo do 
processo de registo subsequente nem 
qualquer efeito vinculativo sobre este, 
incluindo os procedimentos de oposição 
subsequentes.

(34) Para melhorar e facilitar o acesso à 
proteção das marcas e aumentar a 
segurança jurídica e a previsibilidade, os 
procedimentos de registo de marcas nos 
Estados-Membros devem ser eficientes e 
transparentes e devem seguir normas 
idênticas às aplicáveis às marcas europeias. 
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Or. xm

Justificação

No que se refere à apreciação oficiosa dos motivos relativos de recusa, a mesma deve ser 
mantida, caso os Estados-membros assim decidam, tendo em conta as vantagens que a 
mesma traz para os requerentes de marcas e especialmente para as PME. Atualmente 12 
Estados-Membros usam esta possibilidade (Portugal, Bulgária, Chipre, Estónia, Finlândia, 
Grécia, Irlanda, Malta, Polónia, Eslováquia, Suécia e República Checa).

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Possam ser representados de uma forma 
que permita às autoridades competentes e 
ao público determinar o objeto preciso da 
proteção conferida ao seu titular.

b) Possam ser representados de uma forma 
que permita às autoridades competentes e 
ao público determinar, de forma clara e 
exata, o objeto da proteção conferida ao 
seu titular.

Or. xm

Justificação

O objetivo é que os elementos que constituem a marca europeia sejam representados de 
forma clara e exata.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Não será recusado o registo de uma 
marca ou este não será declarado nulo nos 
termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se,
antes da data do pedido de registo ou após 
a data do registo e após o uso que dele foi 
feito, a marca adquiriu um caráter 
distintivo.

5. Não será recusado o registo de uma 
marca se, após o uso que dele foi feito, a 
marca tiver adquirido à data do registo um 
caráter distintivo.

Or. xm
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Justificação

O caráter distintivo da marca tem de existir à data do registo.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem prever que 
o n.º 5 se aplica também no caso em que o 
caráter distintivo tiver sido adquirido após
a data do pedido de registo ou antes da 
data do registo.

Suprimido

Or. xm

Justificação

O caráter distintivo da marca tem de existir à data do registo.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O titular de uma marca registada deve 
poder impedir terceiros de introduzir 
produtos, no contexto de uma atividade 
comercial, no território aduaneiro do 
Estado-Membro em que a marca se 
encontra registada, sem serem aí colocados 
em livre circulação, se esses produtos, 
incluindo a embalagem, provierem de 
países terceiros e ostentarem, sem 
autorização, uma marca idêntica à marca 
registada respeitante a esses produtos ou 
não pode ser distinguida nos seus aspetos 
essenciais dessa marca.

5. O titular de uma marca registada deve, 
com o auxílio das autoridades nacionais,
poder impedir terceiros de introduzir 
produtos, no contexto de uma atividade 
comercial, no território aduaneiro do 
Estado-Membro em que a marca se 
encontra registada, sem serem aí colocados 
em livre circulação, se esses produtos, 
incluindo a embalagem, provierem de 
países terceiros e ostentarem, sem 
autorização, uma marca idêntica à marca 
registada respeitante a esses produtos ou 
que não possa ser distinguida nos seus 
aspetos essenciais dessa marca.

Or. xm
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Justificação

É preciso o auxílio das autoridades nacionais para que este impedimento possa ser 
executado.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O requerente do registo de uma marca 
coletiva deve apresentar o regulamento de 
utilização esta marca.

1. O requerente do registo de uma marca 
coletiva deve apresentar o regulamento de 
utilização desta marca ao instituto.

Or. xm

Justificação

Com o intuito de clarificação da legislação e de evitar dúvidas sobre onde terá de ser 
apresentado esse regulamento.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Os institutos devem limitar a sua 
apreciação oficiosa da admissibilidade do 
pedido de registo da marca à ausência dos 
motivos absolutos de recusa previstos no 
artigo 4.º.

Suprimido

Or. xm

Justificação

No que se refere à apreciação oficiosa dos motivos relativos de recusa, a mesma deve ser 
mantida, caso os Estados-membros assim decidam, tendo em conta as vantagens que a 
mesma traz para os requerentes de marcas e especialmente para as PME. Atualmente 12 
Estados-Membros usam esta possibilidade (Portugal, Bulgária, Chipre, Estónia, Finlândia, 
Grécia, Irlanda, Malta, Polónia, Eslováquia, Suécia e República Checa).


