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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În Uniunea Europeană, mărcile pot fi înregistrate fie la nivel național, la oficiul pentru 
proprietatea industrială al unui stat membru (legislațiile statelor membre în materia mărcilor 
au fost armonizate parțial prin Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, 
codificată prin Directiva 2008/95/CE), fie la nivelul UE, ca mărci comunitare (pe baza 
Regulamentului 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară 
codificat prin Regulamentul 207/2009). Regulamentul a creat, de asemenea, Oficiul pentru 
Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), responsabil cu înregistrarea și administrarea 
mărcilor comunitare. Acest acquis privind mărcile nu a suferit modificări majore, deși mediul 
antreprenorial a evoluat substanțial.

Obiectivul propunerii

Bazată fiind pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
directiva prevedea adoptarea unor măsuri privind apropierea dispozițiilor legislative, 
regulamentare și administrative ale statelor membre având ca obiect instituirea și funcționarea 
pieței interne – ea abordează sistemele de mărci naționale, care rămân necesare pentru 
întreprinderile care nu doresc protejarea mărcilor lor la scara UE.

Analiza impactului efectuată de Comisia Europeană a indicat necesitatea armonizării 
anumitor aspecte ale procedurilor naționale și a impunerii unui sistem de cooperare între 
oficiile naționale și OAPI.

Obiectivul general al revizuirii propuse de Comisia Europeană la 27 martie 2013 este: 

 modernizarea sistemului de mărci în Europa;

 limitarea divergențelor dintre dispozițiile cadrului normativ existent și

 ameliorarea cooperării dintre oficiile pentru mărci. 

Este vorba de a le permite întreprinderilor din UE să câștige în competitivitate:

 oferindu-le acestora un acces îmbunătățit la sistemele de protecție a mărcilor 
(reducerea costurilor, mai multă celeritate și o mai mare previzibilitate);

 garantându-le securitatea juridică și

 asigurând coexistența și complementaritatea sistemului UE în raport cu sistemele 
naționale.

În ceea ce privește reformarea directivei, Comisia propune:

 modernizarea și îmbunătățirea dispozițiilor actuale pentru mărirea securității juridice și 
clarificarea drepturilor conferite prin mărci atât sub aspectul sferei lor de acțiune, cât 
și al limitelor lor;
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 apropierea legislațiilor și procedurilor naționale în materie de mărci, în vederea 
alinierii lor la sistemul de mărci comunitar, astfel cum a fost stabilit prin regulament, 
și

 facilitarea cooperării dintre oficiile din statele membre și OAPI, cu scopul de a 
promova convergența practicilor și dezvoltarea de instrumente comune, prin instituirea 
unui temei juridic pentru această cooperare.

Aspecte privind piața internă

Existența sistemului mărcilor comunitare și al mărcilor naționale este necesară pentru buna 
funcționare a pieței interne. Mărcile sunt utile ca mijloc distinctiv pentru produsele și 
serviciile unei întreprinderi, permițându-i acesteia să-și păstreze poziția competitivă pe piață 
prin atragerea clienților și prin creșterea creată. Numărul cererilor de mărci comunitare depuse 
la OAPI a crescut constant, cu peste 107.900 în 2012. Această evoluție a fost însoțită de 
așteptări tot mai mari din partea celor interesați de a beneficia de sisteme de înregistrare a 
mărcilor mai raționalizate și de înaltă calitate, care să fie mai coerente, mai accesibile 
publicului și mai moderne din punct de vedere tehnologic. 

Mai punctual, acest nou pachet legislativ cuprinde, de asemenea, câteva prevederi referitoare 
la competența Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor: 

 precizarea că titularul unei mărci poate împiedica utilizarea mărcii sale în cadrul 
publicității comparative, atunci când această publicitate nu satisface cerințele 
articolului 4 din Directiva 2006/114/CE din 12 decembrie 2006 în materie de 
publicitate înșelătoare și publicitate comparativă;

 precizarea că importarea unor produse în UE poate fi interzisă chiar dacă numai 
expeditorul acționează în scopuri comerciale, pentru a descuraja comandarea și 
vânzarea pe internet a produselor contrafăcute;

 posibilitatea ca titularii de drepturi să-i împiedice pe terți să introducă pe teritoriul 
vamal al Uniunii produse provenite din țări terțe care poartă, fără autorizație, o marcă 
în esență identică cu marca înregistrată pentru produsele respective, indiferent dacă 
acestea sunt puse în liberă circulație sau nu.

Poziția raportorului

Raportoarea este, în linii mari, satisfăcută de propunerea Comisiei Europene, în special în 
ceea ce privește Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Amendamentele 
depuse în proiectul de raport se referă, în special, la:

 consolidarea rolului autorităților naționale în cadrul sistemului de protecție a mărcilor 
și al luptei împotriva contrafacerii;

 precizarea semnelor susceptibile să constituie o marcă europeană;

 motivele absolute de refuz sau de nulitate și
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 suprimarea propunerii Comisiei care consta din limitarea tuturor oficiilor în cursul 
examinării din oficiu având drept scop să stabilească dacă o marcă poate fi înregistrată 
exclusiv la constatarea lipsei motivelor absolute de refuz.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cu scopul de a consolida protecția 
mărcilor și de a combate în mod mai 
eficace contrafacerea, titularul unei mărci 
înregistrate ar trebui să fie îndreptățit să 
împiedice părțile terțe să introducă produse 
pe teritoriul vamal al statului membru, fără 
a le pune în liberă circulație în statul 
respectiv, atunci când acele produse provin 
din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o 
marcă în esență identică cu marca 
înregistrată pentru produsele respective.

(22) Cu scopul de a consolida protecția 
mărcilor și de a combate în mod mai 
eficace contrafacerea, titularul unei mărci 
înregistrate ar trebui să fie îndreptățit să 
împiedice, cu ajutorul autorităților 
naționale, părțile terțe să introducă 
produse pe teritoriul vamal al statului 
membru, fără a le pune în liberă circulație 
în statul respectiv, atunci când acele 
produse provin din țări terțe și poartă, fără 
a fi autorizate, o marcă în esență identică 
cu marca înregistrată pentru produsele 
respective.

Or. xm

Justificare

Pentru ca această împiedicare să poată fi pusă în practică, este necesar sprijinul autorităților 
naționale.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a împiedica într-un mod mai (23) Pentru a împiedica într-un mod mai 
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eficace intrarea produselor contrafăcute, în 
special în contextul vânzărilor pe internet, 
titularul ar trebui să fie îndreptățit să 
interzică importul în Uniune al unor astfel 
de produse, în situația în care numai 
expeditorul produselor acționează în 
scopuri comerciale.

eficace intrarea produselor contrafăcute, în 
special în contextul vânzărilor pe internet, 
titularul ar trebui să fie îndreptățit să 
interzică, cu ajutorul autorităților 
naționale, importul în Uniune al unor 
astfel de produse, în situația în care numai 
expeditorul produselor acționează în 
scopuri comerciale.

Or. xm

Justificare

Pentru ca această împiedicare să poată fi pusă în practică, este necesar sprijinul autorităților 
naționale.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
accesul la protecția mărcilor și pentru a
spori securitatea juridică și previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă și 
transparentă și ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
Prin urmare, pentru a institui un sistem al 
mărcilor coerent și echilibrat atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, toate 
oficiile centrale din domeniul proprietății 
industriale din statele membre ar trebui să 
se limiteze, în examinările ex officio pe 
care le întreprind pentru a decide dacă o 
marcă este eligibilă pentru înregistrare, 
doar la absența motivelor absolute de 
refuz. Această abordare nu ar trebui, 
totuși, să aducă atingere dreptului 
oficiilor respective de a furniza, la cererea 
solicitanților, căutări ale unor drepturi
anterioare pe o bază pur informativă și 
fără a aduce atingere procesului ulterior 
de înregistrare sau fără a-i conferi 
acestuia un caracter obligatoriu, inclusiv 

(34) Pentru a îmbunătăți și a facilita 
accesul la protecția mărcilor și pentru a 
spori securitatea juridică și previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă și 
transparentă și ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
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în ceea ce privește procedurile ulterioare 
de opoziție.

Or. xm

Justificare

În ceea ce privește evaluarea oficioasă a motivelor relative de refuz, aceasta trebuie 
menținută, dacă statele membre decid astfel, ținând seama de avantajele pe care le oferă 
solicitanților de mărci și îndeosebi IMM-urilor. În prezent, de această posibilitate fac uz 12 
state membre (Portugalia, Bulgaria, Ciprul, Estonia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Malta, 
Polonia, Slovacia, Suedia și Republica Cehă).

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie reprezentate într-un mod care să 
permită autorităților competente și 
publicului să stabilească cu precizie 
obiectul protecției conferite titularului.

(b) să fie reprezentate într-un mod care să 
permită autorităților competente și 
publicului să stabilească în mod clar și cu 
precizie obiectul protecției conferite 
titularului.

Or. xm

Justificare

Obiectivul este acela ca elementele care constituie marca europeană să fie reprezentate clar 
și exact. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea 
sau, dacă este înregistrată, nu poate fi 
declarată nulă în aplicarea alineatului (1) 
literele (b), (c) sau (d) dacă, înainte de 
data cererii de înregistrare sau după data 
înregistrării și după utilizarea ei, aceasta a 

(5) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea 
dacă, ca urmare a modului în care a fost 
utilizată, aceasta a dobândit, la data 
înregistrării, un caracter distinctiv.
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dobândit un caracter distinctiv.

Or. xm

Justificare

Caracterul distinctiv al mărcii trebuie să existe la data înregistrării.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea 
ca alineatul (5) să se aplice și atunci când 
caracterul distinctiv a fost dobândit după 
data cererii de înregistrare și înainte de 
data înregistrării.

eliminat

Or. xm

Justificare

Caracterul distinctiv al mărcii trebuie să existe la data înregistrării.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptățit să împiedice toate părțile terțe 
să introducă, în contextul unei activități 
comerciale, produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, fără a le pune în liberă circulație în 
statul respectiv, atunci când acele produse, 
inclusive ambalajele, provin din țări terțe și 
poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică 
cu marca înregistrată pentru respectivele
produse sau care nu poate fi diferențiată, în 
aspectele sale esențiale, de acea marcă.

(5) Titularul unei mărci înregistrate este, în 
afară de aceasta, îndreptățit să împiedice, 
cu ajutorul autorităților naționale, toate 
părțile terțe să introducă, în contextul unei 
activități comerciale, produse pe teritoriul 
vamal al statului membru în care este 
înregistrată marca, fără a le pune în liberă 
circulație în statul respectiv, atunci când 
acele produse, inclusive ambalajele, provin 
din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o 
marcă identică cu marca înregistrată pentru 
respectivele produse sau care nu poate fi 
diferențiată, în aspectele sale esențiale, de 
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acea marcă.

Or. xm

Justificare

Pentru ca această împiedicare să poată fi pusă în practică, este necesar sprijinul autorităților 
naționale.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Solicitantul unei mărci colective 
prezintă regulamentul de utilizare a 
acesteia.

(1) Solicitantul unei mărci colective 
prezintă oficiului regulamentul de utilizare 
a acesteia.

Or. xm

Justificare

În scopul clarificării legislației și pentru a evita incertitudinile în legătură cu locul unde 
trebuie prezentat acest regulament.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea ex officio pe care oficiile o 
întreprind pentru a decide dacă o cerere 
de înregistrare a unei mărci este eligibilă 
pentru înregistrare se limitează la absența 
motivelor absolute de refuz prevăzute la 
articolul 4.

eliminat

Or. xm

Justificare

În ceea ce privește evaluarea oficioasă a motivelor relative de refuz, aceasta trebuie 
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menținută, dacă statele membre decid astfel, ținând seama de avantajele pe care le oferă 
solicitanților de mărci și îndeosebi IMM-urilor. În prezent, de această posibilitate fac uz 12 
state membre (Portugalia, Bulgaria, Ciprul, Estonia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Malta, 
Polonia, Slovacia, Suedia și Republica Cehă).


