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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na União Europeia, uma marca pode ser registada tanto a nível nacional, junto do instituto da 
propriedade industrial de um Estado-Membro (as legislações dos Estados-Membros sobre 
marcas foram parcialmente harmonizadas pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de 
Dezembro de 1988, codificada pela Diretiva 2008/95/CE), como a nível da UE, enquanto 
marca comunitária (com base no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de 
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, codificado pelo Regulamento (CE) 
n.º 207/2009). O regulamento instituiu igualmente o Instituto de Harmonização no Mercado 
Interno (IHMI) para assegurar o registo e a administração das marcas comunitárias. Este 
acervo no que respeita às marcas não sofreu modificações significativas, embora o ambiente 
das empresas tenha evoluído profundamente.

Objetivo da proposta

A marca comunitária é um título de propriedade intelectual criado com base no artigo 118.°, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). A análise de impacto 
realizada pela Comissão Europeia demonstrou que algumas partes do regulamento necessitam 
de ser alteradas a fim de melhorar e simplificar o sistema da marca comunitária.

O objetivo geral da revisão proposta pela Comissão em 27 de março de 2013 é: 

 modernizar o sistema das marcas na Europa,

 limitar as divergências entre as disposições do quadro regulamentar existente, e

 melhorar a cooperação entre os institutos de marcas. 

Trata-se de permitir às empresas da UE ganhar em competitividade:

 proporcionando-lhes um melhor acesso aos serviços de proteção das marcas 
(diminuição dos custos, velocidade acrescida e maior previsibilidade),

 garantindo-lhes segurança jurídica, e

 assegurando a coexistência e a complementaridade do sistema da UE e dos sistemas 
nacionais.

No que diz respeito à revisão do regulamento, a Comissão não propõe um novo sistema, mas 
sim uma modernização orientada das disposições existentes. Trata-se, nomeadamente:

 da adaptação da terminologia do regulamento ao Tratado de Lisboa e das suas 
disposições à abordagem comum sobre as agências descentralizadas,

 da racionalização dos procedimentos para pedido e registo das marcas comunitárias,

 de determinadas clarificações jurídicas,

 da organização da cooperação entre o IHMI e os institutos nacionais, e

 do alinhamento com o artigo 290.° do TFUE relativo aos atos delegados.
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Aspetos relativos ao mercado interno

A existência do sistema da marca comunitária e das marcas nacionais é necessária para o bom 
funcionamento do mercado interno. Uma marca permite distinguir os produtos e serviços de 
uma empresa, permitindo-lhe preservar a sua posição competitiva no mercado, atraindo 
clientes e gerando crescimento. O número de pedidos de marcas comunitárias depositados no 
IHMI está em constante crescimento, com mais de 107 900 pedidos em 2012. Este 
desenvolvimento tem sido acompanhado por expectativas crescentes 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 inclui também algumas disposições 
relativas à competência da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores: 

 a clarificação 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 as mercadorias não podem ser importadas para a UE, mesmo se 
apenas o expedidor atuar com fins comerciais, a fim de desencorajar a encomenda e a 
venda de produtos falsificados na Internet;

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

Posição da relatora de parecer

A relatora mostra-se globalmente satisfeita com a proposta da Comissão Europeia, 
nomeadamente no que diz respeito às disposições relativas à competência da Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores. As alterações apresentadas no projeto de 
relatório incidem, nomeadamente, sobre:

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

 a supressão da possibilidade de apenas poder depositar um pedido de marca 
comunitária na Agência,

 a clarificação dos sinais suscetíveis de representarem uma marca europeia,

 os prazos relativos à identificação e à classificação dos produtos e serviços,

 as atribuições da Agência,

 a composição do Conselho de administração, e

 as taxas.
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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 regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Com o objetivo de reforçar a proteção 
das marcas e combater mais eficazmente a 
contrafação, o titular de uma marca 
europeia deve poder impedir terceiros de 
introduzirem mercadorias no território 
aduaneiro da União, sem nele serem 
introduzidas em livre prática, se tais 
mercadorias forem provenientes de países 
terceiros e nelas tenha sido aposta sem 
autorização uma marca essencialmente 
idêntica à marca europeia registada em 
relação a essas mercadorias.

(18) Com o objetivo de reforçar a proteção 
das marcas e combater mais eficazmente a 
contrafação, o titular de uma marca 
europeia deve poder, com o auxílio das 
autoridades nacionais, impedir terceiros 
de introduzirem mercadorias no território 
aduaneiro da União, sem nele serem 
introduzidas em livre prática, se tais 
mercadorias forem provenientes de países 
terceiros e nelas tenha sido aposta sem 
autorização uma marca essencialmente 
idêntica à marca europeia registada em 
relação a essas mercadorias.

Or. xm

Justificação

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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de prevenir mais eficazmente a 
entrada de produtos em situação de 
infração, nomeadamente no âmbito das 
vendas através da Internet, o titular deve 
ter o direito de proibir a importação dessas 
mercadorias na União, no caso de ser só o 
expedidor das mercadorias quem opera 

(19) A fim de prevenir mais eficazmente a 
entrada de produtos em situação de 
infração, nomeadamente no âmbito das 
vendas através da Internet, o titular deve 
ter o direito de proibir, com o auxílio das 
autoridades nacionais, a importação 
dessas mercadorias na União, no caso de 
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para fins comerciais. ser só o expedidor das mercadorias quem 
opera para fins comerciais. 

Or. xm

Justificação

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Tendo em conta o declínio gradual e 
o número pouco significativo de pedidos 
de marca comunitária depositados nos 
institutos da propriedade intelectual dos 
Estados-Membros (a seguir designados
por «institutos dos Estados-Membros»), 
deve ser autorizado apenas o depósito de 
pedidos de marca europeia na Agência.

Suprimido

Or. xm

Justificação

Sendo o objetivo facilitar a vida às pessoas e empresas, devemos manter todas as 
possibilidades de registo de marcas a nível europeu, daí que deva continuar a ser possível 
tratar do procedimento nos institutos nacionais que funcionam apenas como intermediários 
da Agência.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Ponto 9 –
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ser representados de forma que permita 
que as autoridades competentes e o público 
determinem de forma precisa o objeto da 

b) Ser representados de forma que permita 
que as autoridades competentes e o público 
determinem de forma clara e exata o 
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proteção assegurada ao seu titular. objeto da proteção assegurada 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 regulamento
Ponto 12 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O titular de uma marca europeia fica 
igualmente habilitado a impedir que 
terceiros, no contexto da atividade 
comercial, introduzam mercadorias no 
território aduaneiro da União, sem nele 
serem introduzidas em livre prática, se tais 
mercadorias, incluindo a embalagem, 
forem provenientes de países terceiros e 
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca europeia 
registada em relação a essas mercadorias 
ou que não possam ser distinguidas nos 
seus aspetos essenciais dessa marca.»;

5. O titular de uma marca europeia fica 
igualmente habilitado a impedir, com o 
auxílio das autoridades nacionais, que 
terceiros, no contexto da atividade 
comercial, introduzam mercadorias no 
território aduaneiro da União, sem nele 
serem introduzidas em livre prática, se tais 
mercadorias, incluindo a embalagem, 
forem provenientes de países terceiros e 
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca europeia 
registada em relação a essas mercadorias 
ou que não possam ser distinguidas nos 
seus aspetos essenciais dessa marca.»;

Or. xm

Justificação

É preciso o auxílio das autoridades nacionais para que este impedimento possa ser 
executado.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Ponto 25 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de marca europeia devem ser 
depositados na Agência.

Os pedidos de marca europeia devem ser 
depositados na Agência e no Instituto.

Or. xm

Justificação

Sendo o objetivo facilitar a vida às pessoas e empresas, devemos manter todas as 
possibilidades de registo de marcas a nível europeu, daí que deva continuar a ser possível 
tratar do procedimento nos institutos nacionais que funcionam apenas como intermediários 
da Agência.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

A data de depósito dos pedidos de marca 
europeia é a data em que os documentos 
que contêm as informações especificadas 
no artigo 26.º, n.º 1, são depositados na 
Agência pelo requerente, sob reserva do 
pagamento da taxa de depósito, devendo a 
ordem de pagamento ser emitida, o mais 
tardar, nessa data.»;

A data de depósito dos pedidos de marca 
europeia é a data em que os documentos 
que contêm as informações especificadas 
no artigo 26.º, n.º 1, são depositados na 
Agência ou no Instituto pelo requerente, 
sob reserva do pagamento da taxa de 
depósito, devendo a ordem de pagamento 
ser emitida, o mais tardar, nessa data.»;

Or. xm

Justificação

A data de depósito dos pedidos de marca europeia é a data em que os documentos que 
contêm as informações especificadas no artigo 26.º, n.º 1, são depositados pelo requerente na 
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Agência ou Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Ponto 28 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 28 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A declaração deve ser depositada na 
Agência, no prazo de 4 meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, e indicar de modo claro, 
preciso e específico os produtos e serviços, 
com exceção dos cobertos claramente pelo 
sentido literal das indicações do título da 
classe, abrangidos inicialmente pelo pedido 
do titular. A Agência deve tomar as 
medidas adequadas para alterar o registo 
em conformidade. Esta possibilidade não 
prejudica a aplicação do artigo 15.º, do 
artigo 42.º, n.º 2, do artigo 51.º, n.º 1, 
alínea a), e do artigo 57.º, n.º 2.

A declaração deve ser depositada na 
Agência, no momento do registo das 
modificações ou da renovação, e indicar 
de modo claro, preciso e específico os 
produtos e serviços, com exceção dos 
cobertos claramente pelo sentido literal das 
indicações do título da classe, abrangidos 
inicialmente pelo pedido do titular. A 
Agência deve tomar as medidas adequadas 
para alterar o registo em conformidade.
Esta possibilidade não prejudica a 
aplicação do artigo 15.º, do artigo 42.º, n.º 
2, do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 
57.º, n.º 2.

Or. xm

Justificação

Quem fez o registo antes de 22 junho de 2012 cumpriu todos os requisitos legais previstos na 
altura. Para se evitarem novos e complexos procedimentos, este procedimento deverá ser 
feito quando se proceder a alguma alteração no registo ou aquando do pedido de renovação 
da marca.



PE516.700v02-00 10/13 PA\944732PT.doc

PT

Alteração 9

Proposta de regulamento
Ponto 98 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 123-B – n.º 1 - alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) a administração e a promoção das 
denominações de origem protegida, das 
indicações geográficas protegidas e dos 
sistemas de especialidades tradicionais 
garantidas previstas pelo Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012;

Or. xm

Justificação

Num momento em que estamos a proceder a uma crescente harmonização das regras de 
propriedade intelectual à escala europeia faz todo o sentido que todos os produtos fiquem sob 
proteção das mesmas regras, assim assegurando coerência jurídica.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Ponto 98 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 123-B – n.º 1 - alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) a administração e a promoção das 
indicações geográficas protegidas, 
previstas no Regulamento (UE) 
n.º 1234/2007 e no Regulamento (UE) 
n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Or. xm

Justificação

Num momento em que estamos a proceder a uma crescente harmonização das regras de 
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propriedade intelectual à escala europeia faz todo o sentido que todos os produtos fiquem sob 
proteção das mesmas regras assim assegurando coerência jurídica. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Ponto 98 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 123-B – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) a administração e a promoção dos 
outros direitos de propriedade intelectual 
europeus, estabelecidos em conformidade 
com o artigo 118.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. xm

Justificação

Num momento em que estamos a proceder a uma crescente harmonização das regras de 
propriedade intelectual à escala europeia faz todo o sentido que todos os produtos fiquem sob 
proteção das mesmas regras, assim assegurando coerência jurídica.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Ponto 98 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 123-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode prestar serviços de 
mediação voluntária, com o objetivo de
auxiliar as partes para chegar a uma 
solução amigável.

3. A Agência pode prestar serviços de 
mediação voluntária, em linha ou não,
com o objetivo de facilitar o acesso a 
procedimentos alternativos de resolução 
de litígios e de favorecer a resolução 
amigável de litígios, nomeadamente 
através da Diretiva 2008/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2008, relativa a certos aspetos 
da mediação em matéria civil e
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comercial1.
_____________
1 JO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

Or. xm

Justificação

Esta mediação é importante pois evitará custos acrescidos de processos na justiça e garante 
maior celeridade na resolução de litígios.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Ponto 99 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 125 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto por um representante de cada
Estado-Membro e por dois representantes
da Comissão, bem como pelos respetivos 
suplentes.

1. O conselho de administração é composto 
por um representante de cada
Estado-Membro, um representante da 
Comissão e um representante do 
Parlamento Europeu, bem como pelos 
respetivos suplentes.

Or. xm

Justificação

A composição do Conselho de Administração deverá ser paritária, ou seja, um representante 
de cada Estado-Membro, um representante da Comissão Europeia e um representante do 
Parlamento Europeu com a finalidade de se estabelecer o equilíbrio institucional e permitir 
uma efetiva participação do PE na supervisão da gestão do Instituto.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Ponto 110 
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 144 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes das taxas referidas no n.º 1 
devem ser fixados a um nível que assegure 
que as receitas resultantes são, em 
princípio, suficientes para o orçamento da 
Agência, que deve estar em equilíbrio, 
evitando a acumulação de excedentes 
importantes. Sem prejuízo do artigo 139.º, 
n.º 4, a Comissão procede a uma revisão
dos níveis das taxas, caso um excedente 
significativo se torne recorrente. Se esta 
revisão não conduzir a uma redução ou 
alteração no nível das taxas que tenha por 
efeito evitar novas acumulações de
excedentes significativos, o excedente 
acumulado após a revisão deve ser
transferido para o orçamento da União.

2. Os montantes das taxas referidas no n.º 1 
devem ser fixados a um nível que assegure 
que as receitas resultantes são, em 
princípio, suficientes para o orçamento da 
Agência, que deve estar em equilíbrio, 
evitando a acumulação de excedentes 
importantes. Sem prejuízo do artigo 139.º, 
n.º 4, a Comissão procede a uma redução
dos níveis das taxas, caso um excedente 
significativo se torne recorrente. Se
necessário, os excedentes significativos
acumulados apesar da revisão são 
utilizados para fins de promoção e 
melhoria do sistema da marca europeia.

Or. xm

Justificação

Uma vez que o excedente resulta das taxas pagas pelos requerentes no ato de registo das 
marcas e da sua renovação deverá o mesmo ser utilizado na melhoria do sistema de marcas 
da União Europeia.


