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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

Obiectivul propunerii

Marca comunitară este un titlu de proprietate intelectuală creat pe baza articolului 118 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Analiza impactului 
efectuată de Comisia Europeană a indicat că se impune modificarea anumitor părți din 
regulament în vederea îmbunătățirii și raționalizării sistemului mărcii comunitare.

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 revizuirea regulamentului, Comisia nu propune un sistem nou, ci o 
modernizare punctuală a dispozițiilor existente. În principal, este vorba de:

 adaptarea terminologiei regulamentului la Tratatul de la Lisabona și a dispozițiilor sale 
la abordarea comună privind agențiile descentralizate;

 raționalizarea procedurilor de cerere de înregistrare a mărcilor comunitare;

 anumite clarificări juridice;

 organizarea și cooperarea dintre OAPI și oficiile naționale și

 alinierea la articolul 290 din TFUE privind actele delegate.
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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, la 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 exact, 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;

 suprimarea posibilității de a nu depune o cerere de marcă comunitară la Agenție;

 precizarea semnelor susceptibile să constituie o marcă europeană;

 termenele referitoare la desemnarea și clasificarea produselor și serviciilor;

 sarcinile Agenției;

 componența consiliului de administrație și

 taxele.

AMENDAMENTE
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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 regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a consolida protecția mărcilor 
și a combate în mod mai eficace 
contrafacerea, titularul unei mărci europene 
ar trebui să aibă dreptul de a împiedica 
părțile terțe să introducă produse pe 
teritoriul vamal al Uniunii, fără ca acestea 
să fie puse în liberă circulație pe acest 
teritoriu, în cazul în care aceste produse 
provin din țări terțe și poartă, fără a fi 
autorizate, o marcă în esență identică cu 
marca europeană înregistrată pentru 
produsele respective.

(18) Pentru a consolida protecția mărcilor 
și a combate în mod mai eficace 
contrafacerea, titularul unei mărci europene 
ar trebui să aibă dreptul de a împiedica 
părțile terțe, cu ajutorul autorităților 
naționale, să introducă produse pe 
teritoriul vamal al Uniunii, fără ca acestea 
să fie puse în liberă circulație pe acest 
teritoriu, în cazul în care aceste produse 
provin din țări terțe și poartă, fără a fi 
autorizate, o marcă în esență identică cu 
marca europeană 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 regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a împiedica în mod mai eficace 
intrarea pe teritoriu a unor produse 
contrafăcute, în special în contextul 
vânzărilor pe internet, titularul ar trebui să 
aibă dreptul de a interzice importul unor 
astfel de produse în Uniune, în cazul în 
care expeditorul produselor este singurul 
care acționează în scopuri comerciale.

(19) Pentru a împiedica în mod mai eficace 
intrarea pe teritoriu a unor produse 
contrafăcute, în special în contextul 
vânzărilor pe internet, titularul ar trebui să 
aibă dreptul de a interzice, cu ajutorul 
autorităților naționale, importul unor 
astfel de produse în Uniune, în cazul în 
care expeditorul produselor este singurul 
care acționează în scopuri comerciale. 
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Or. xm

Justificare

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Având în vedere numărul foarte 
redus și aflat în scădere treptată al 
cererilor de înregistrare a unei mărci 
comunitare depuse la serviciile centrale 
din domeniul proprietății intelectuale din 
statele membre (denumite în continuare 
„serviciile din statele membre”), 
depunerea de cereri de înregistrare a unei 
mărci europene ar trebui să fie posibilă 
doar la agenție.

eliminat

Or. xm

Justificare

Obiectivul fiind acela de a ușura existența persoanelor și a întreprinderilor, trebuie 
menținute toate posibilitățile de înregistrare a mărcilor la nivel european și, prin urmare, 
îndeplinirea procedurii în cadrul oficiilor naționale care funcționează exclusiv ca 
intermediare ale Agenției trebuie să fie, în continuare, posibilă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 4 – 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 

(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 



PA\944732RO.doc 7/13 PE516.700v02-00

RO

obiectul protecției conferite titularului. titularului.

Or. xm

Justificare

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

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) 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.

(5) Titularul unei mărci europene este, de 
asemenea, îndreptățit să interzică oricărui 
terț cu ajutorul autorităților naționale, 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.

Or. xm

Justificare

Pentru ca această împiedicare să poată fi pusă în practică, este necesar sprijinul autorităților 
naționale.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Punctul 25 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de înregistrare a mărcii europene 
se depune la Agenție.

Cererea de înregistrare a mărcii europene 
se depune la Agenție și la Oficiu.

Or. xm

Justificare

Obiectivul fiind acela de a ușura existența persoanelor și a întreprinderilor, trebuie 
menținute toate posibilitățile de înregistrare a mărcilor la nivel european și, prin urmare, 
îndeplinirea procedurii în cadrul oficiilor naționale care funcționează exclusiv ca 
intermediare ale Agenției trebuie să fie, în continuare, posibilă.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
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 
articolul 26 alineatul (1), sub rezerva plății 
taxei de depunere pentru care va fi fost 
furnizat ordinul de plată cel târziu la acea 
dată.

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

Or. xm

Justificare

Data depunerii cererilor de marcă europeană este data la care solicitantul prezintă 
documentele care cuprind informațiile specificate la articolul 26 alineatul (1) la Agenție sau 
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la Oficiul Național pentru Proprietatea Intelectuală.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
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 la data 
înregistrării modificărilor sau a 
reînnoirii, în mod clar, precis și specifică
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. xm

Justificare

Cei care efectuează înregistrarea înainte de 22 iunie 2012 au îndeplinit toate cerințele legale 
prevăzute la acel moment. Pentru a se evita proceduri noi și complexe, această procedură 
trebuie aplicată atunci când se procedează la modificarea înregistrării sau când se solicită 
reînnoirea mărcii.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Punctul 98 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 123 b – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) administrarea și promovarea 
denumirilor de origine protejată, a 
indicațiilor geografice protejate și a 
sistemelor de specialități tradiționale 
garantate instituite prin Regulamentul 
(UE) nr. 1151/2012;

Or. xm

Justificare

Din moment ce procedăm la o armonizare din ce în ce mai mare a normelor în materia 
proprietății intelectuale la scară europeană, este perfect logic ca toate produsele să fie 
protejate conform acelorași norme, asigurându-se astfel coerența juridică.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Punctul 98 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 123 b – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) administrarea și promovarea 
indicațiilor geografice protejate instituite 
prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului;

Or. xm

Justificare

Din moment ce procedăm la o armonizare din ce în ce mai mare a normelor în materia 
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proprietății intelectuale la scară europeană, este perfect logic ca toate produsele să fie 
protejate conform acelorași norme, asigurându-se astfel coerența juridică. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Punctul 98 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 123 b – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) administrarea și promovarea 
celorlalte drepturi europene de proprietate 
intelectuală instituite în conformitate cu 
articolul 118 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. xm

Justificare

Din moment ce procedăm la o armonizare din ce în ce mai mare a normelor în materia 
proprietății intelectuale la scară europeană, este perfect logic ca toate produsele să fie 
protejate conform acelorași norme, asigurându-se astfel coerența juridică.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Punctul 98 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 123 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenția poate asigura servicii de 
mediere în mod voluntar în scopul de a 
ajuta părțile să ajungă la o soluționare pe 
cale amiabilă.

(3) Agenția poate asigura servicii de 
mediere în mod voluntar online și offline 
în scopul de a facilita accesul la proceduri 
alternative de soluționare a litigiilor și de 
a favoriza o soluționare pe cale amiabilă 
litigiilor, în special prin intermediul 
Directivei 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
2008privind anumite aspecte ale medierii 
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în materie civilă și comercială1.
_____________
1 JO L 136, 24.05.08, p. 1.

Or. xm

Justificare

Această mediere este importantă deoarece ar permite evitarea costurilor mărite aferente 
procedurilor judiciare, precum și ar garanta soluționarea cu mai multă celeritate a litigiilor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Punctul 99 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 125 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administrație este alcătuit 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru și doi reprezentanți ai Comisiei, 
precum și din supleanții acestora.

(1) Consiliul de administrație este alcătuit 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru, un reprezentant al Comisiei și 
un reprezentant al Parlamentului 
European, precum și din supleanții 
acestora.

Or. xm

Justificare

Componența Consiliului de administrație ar trebui să fie paritară, adică să includă un 
reprezentant al fiecărui stat membru, un reprezentant al Comisiei Europene și un 
reprezentant al Parlamentului European, în vederea instituirii echilibrului instituțional și 
pentru a permite o participare efectivă a PE la administrarea instituției.



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

RO

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 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.

(2) 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 reduce nivelul 
taxelor. Dacă este cazul, excedentele 
semnificative înregistrate în pofida acestei 
reduceri se utilizează la promovarea și 
ameliorarea sistemului mărcilor 
europene.

Or. xm

Justificare

Odată ce un excedent rezultă din taxele plătite de solicitanți la înregistrarea mărcilor și la 
reînnoirea lor, acesta ar trebui utilizat la ameliorarea la ameliorarea sistemului mărcilor al 
Uniunii Europene.


