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PR_COD_1recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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))

(Processo legislativo ordinário - reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0162),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0088/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e Social Europeu de 11 de julho 
de 20131,

– Tendo em conta o Parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, de 11 de 
julho de 2013,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos2,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos, bem como os pareceres 
da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores (A7-0000/2013),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz 
respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com estas 
alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem 
alterações substantivas;

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada, tendo em conta as recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a proposta, se pretender alterá-la 

                                               
1 A aguardar publicação no Jornal Oficial.
2 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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significativamente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nas suas conclusões de 25 de maio 
de 2010 sobre a futura revisão do sistema 
de marcas na União Europeia, o Conselho 
instou a Comissão a apresentar propostas 
de revisão do Regulamento (CE) 
n.º 207/2009 e da Diretiva 2008/95/CE. A 
revisão desta última deveria incluir 
medidas que a tornassem mais coerente 
com o Regulamento (CE) n.º 207/2009, 
reduzindo assim as divergências do sistema 
de marcas na Europa como um todo.

(5) Nas suas conclusões de 25 de maio 
de 2010 sobre a futura revisão do sistema 
de marcas na União Europeia, o Conselho 
instou a Comissão a apresentar propostas 
de revisão do Regulamento (CE) 
n.º 207/2009 e da Diretiva 2008/95/CE. A 
revisão desta última deveria incluir 
medidas que a tornassem mais coerente 
com o Regulamento (CE) n.º 207/2009, 
reduzindo assim as divergências do sistema 
de marcas na Europa como um todo, 
mantendo ao mesmo tempo a proteção das 
marcas a nível nacional como uma opção 
atrativa para os requerentes. Neste 
contexto, deve ser assegurada a relação 
complementar entre o sistema de marcas 
da União Europeia e os sistemas de 
marcas nacionais.

Or. en

Justificação

É importante salientar a natureza complementar da proteção das marcas nos planos nacional 
e da União.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É fundamental garantir que as marcas (10) É fundamental garantir que as marcas 



PR\944364PT.doc 7/33 PE516.713v01-00

PT

registadas gozem de proteção idêntica ao 
abrigo dos sistemas jurídicos de todos os 
Estados-Membros e que a proteção das 
marcas a nível nacional é igual à proteção 
das marcas europeias. Em consonância 
com a ampla proteção conferida às marcas 
europeias que gozam de prestígio na 
União, deve também ser concedida 
proteção ampla a nível nacional a todas as 
marcas que gozem de prestígio no 
Estado-Membro em causa.

registadas gozem de proteção idêntica ao 
abrigo dos sistemas jurídicos de todos os 
Estados-Membros e que a proteção das 
marcas a nível nacional é igual à proteção 
das marcas a nível da União Europeia. Em 
consonância com a ampla proteção 
conferida às marcas da União Europeia
que gozam de prestígio na União, deve 
também ser concedida proteção ampla a 
nível nacional a todas as marcas que gozem 
de prestígio no Estado-Membro em causa.
(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto em apreço. A sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Modificação que visa refletir a designação alterada sugerida no quadro do regulamento.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para o efeito, convém elaborar uma 
lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de 
constituir uma marca, desde que sejam 
adequados para distinguir os produtos ou 
serviços de uma empresa dos de outras 
empresas. No intuito de cumprir os 
objetivos do sistema de registo das marcas, 
que consistem em garantir a segurança 
jurídica e a gestão correta, é também 
essencial estabelecer que o sinal possa ser 
representado de uma forma que permita a 
determinação precisa do objeto da 
proteção. Deve ser permitido representar o 
sinal sob qualquer forma adequada, 
portanto, não necessariamente por meios 
gráficos, desde que a representação ofereça 
garantias satisfatórias para este efeito.

(13) Para o efeito, convém elaborar uma 
lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de 
constituir uma marca, desde que sejam 
adequados para distinguir os produtos ou 
serviços de uma empresa dos de outras 
empresas. No intuito de cumprir os 
objetivos do sistema de registo das marcas, 
que consistem em garantir a segurança 
jurídica e a gestão correta, é também 
essencial estabelecer que o sinal possa ser 
representado no registo de uma forma que 
permita a determinação precisa do objeto 
da proteção. Deve ser permitido 
representar o sinal sob qualquer forma 
adequada, portanto, não necessariamente 
por meios gráficos, desde que a 
representação utilize tecnologia 
globalmente disponível de um modo geral 
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e ofereça garantias satisfatórias para este 
efeito.

Or. en

Justificação

Deve ser especificado que a representação pode adotar qualquer forma, desde que utilize 
tecnologia disponível de um modo geral.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para garantir a segurança jurídica, é 
necessário clarificar que não só nos casos 
de semelhança mas também nos casos em 
que um sinal idêntico é utilizado para 
produtos ou serviços idênticos, deve ser 
conferida proteção à marca só se e na 
medida em que a função principal da 
marca, que consiste em garantir a origem 
comercial dos produtos ou serviços, seja 
afetada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão resultante da eliminação do artigo 10.º.

Alteração 5

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 

(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 falsificados no 
território aduaneiro do Estado-Membro, 
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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.

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. De modo a não impedir o 
fluxo legítimo de produtos, esta regra deve 
aplicar-se apenas no caso de o titular da 
marca conseguir demonstrar que esta 
também se encontra registada de forma 
válida no país de destino. Esta regra deve 
ser aplicável sem prejuízo do direito da 
União de promover o acesso a 
medicamentos por parte de países 
terceiros.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária para fins de conformidade com a alteração ao artigo 10.º, n.º 5.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de prevenir mais eficazmente a 
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.

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

Or. en

Justificação

A alteração é necessária para fins de conformidade com a alteração ao artigo 10.º, n.º 4.



PE516.713v01-00 10/33 PR\944364PT.doc

PT

Alteração 7

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. 
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, porém,
prejudicar o direito desses institutos de 
fornecer, a pedido e numa base puramente 
informativa e oficiosa, as pesquisas 
efetuadas relativamente a direitos 
anteriores, bem como notificações aos 
titulares desses direitos, sem prejuízo do 
processo de registo subsequente nem 
qualquer efeito vinculativo sobre este, 
incluindo os procedimentos de oposição 
subsequentes.

Or. en

Justificação

Esta proposta inclui uma clarificação, bem como uma alteração significativa, e deve ser 
interpretada em conjunto com o artigo 41.º. Embora a apreciação oficiosa por motivos 
relativos deva ser abolida, seria razoável permitir aos institutos fornecer pesquisas aos 
requerentes e notificações aos titulares de direitos anteriores, também oficiosas e não apenas 
a pedido. Estas pesquisas e notificações devem, porém, ser puramente informativas e não ter 
qualquer efeito sobre o processo de registo.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º, n.º 1,

Or. en

Justificação

Deve ser referida a base jurídica exata.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva é aplicável a todas as 
marcas de produtos ou serviços que tenham 
sido objeto de registo ou de pedido de 
registo, como marca individual, marca 
coletiva ou marca de garantia ou de 
certificação, num Estado-Membro ou no 
Instituto Benelux da Propriedade 
Intelectual, ou que tenham sido objeto de 
um registo internacional com efeitos num 
Estado-Membro.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) «Agência», a Agência das Marcas, 
Desenhos e Modelos da União Europeia, 
criada em conformidade com o artigo 2.º 
do Regulamento (CE) n.º 207/2009;

b) «Agência», a Agência da Propriedade 
Intelectual da União Europeia, criada em 
conformidade com o artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 207/2009;

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto em apreço. A sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Modificação que visa refletir a designação alterada da agência.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c-A)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) «Marcas anteriores»,

i) as marcas cuja data de pedido de registo 
seja anterior à do pedido de registo da 
marca, tendo em conta, se for o caso, o 
direito de prioridade invocado em apoio 
dessas marcas, e que pertençam às 
seguintes categorias:

 marcas da União Europeia;

 marcas registadas no Estado-Membro 
ou, no que se refere à Bélgica, ao 
Luxemburgo ou aos Países Baixos, no 
Instituto Benelux da Propriedade 
Intelectual;

 marcas que tenham sido objeto de 
registo internacional com efeitos no 
Estado-Membro;
ii) as marcas europeias para as quais seja 
validamente invocada a antiguidade, nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 207/2009, em relação a uma marca 
referida na subalínea i), segundo e 
terceiro travessões, mesmo que esta marca 
tenha sido objeto de renúncia ou se tenha 
extinguido;
iii) os pedidos de marcas referidas nas 
subalíneas i) e ii), sob reserva do respetivo 
registo;
iv) as marcas que, à data da apresentação 
do pedido de registo ou, eventualmente, à 
data da prioridade invocada em apoio do 
pedido de registo, sejam notoriamente 
conhecidas no Estado-Membro em causa 
na aceção em que a expressão 
«notoriamente conhecida» é empregue no 
artigo 6.º-B da Convenção de Paris.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica. Tendo em vista um texto bem estruturado, a definição 
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constante do artigo 5.º, n.º 2, proposto é transferida para o artigo 2.º, relativo a definições.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) «Marca de garantia ou de 
certificação», uma marca descrita como 
tal quando aplicada a e suscetível de 
distinguir produtos ou serviços 
certificados pelo titular da marca no que
respeita à origem geográfica, material, 
modo de fabrico dos produtos ou de 
prestação dos serviços, qualidade, 
precisão ou outras características dos 
produtos ou serviços que não estejam 
certificadas desse modo;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica. Tendo em vista um texto bem estruturado, as definições 
constantes do artigo 28.º proposto são transferidas para o artigo 2.º, relativo a definições.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) «Marca coletiva», a marca assim 
designada aquando do seu depósito e 
própria para distinguir os produtos ou 
serviços dos membros da associação que 
dela é titular dos de outras empresas.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica. Tendo em vista um texto bem estruturado, as definições 
constantes do artigo 28.º proposto são transferidas para o artigo 2.º, relativo a definições.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sirvam para distinguir os produtos ou 
serviços de uma empresa dos de outras 
empresas;

a) Sirvam para distinguir os produtos ou 
serviços de uma empresa dos de outras 
empresas; e

Or. en

Justificação

Deve ficar evidente que ambas as condições constantes das alíneas a) e b) têm de ser 
cumpridas.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – 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 no registo de 
uma forma que permita às autoridades 
competentes e ao público determinar o 
objeto preciso da proteção conferida ao seu 
titular.

Or. en

Justificação

Uma marca deve poder ser representada não só em geral, mas também num registo acessível 
a outros, por forma a fornecer clareza jurídica.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

j-A) A marcas que contêm ou consistem 
numa denominação varietal anterior 
registada em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 2100/94 do 
Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo 
ao regime comunitário de proteção das 
variedades vegetais.1

______
1 JO L 227 de 1.9.1994, p. 1.

Or. en

Justificação

A alteração proposta ao Regulamento relativo a marcas determina agora no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea l), que a proteção das variedades vegetais constitui um motivo absoluto de recusa. 
Esta regra não está incluída na diretiva, mas afigura-se adequado refletir o regulamento. 

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável: Suprimido
a) Mesmo que os motivos de recusa 
apenas existam em Estados-Membros 
diferentes daqueles em que o pedido de 
registo for apresentado;
b) Apenas se uma marca em língua 
estrangeira for traduzida ou transcrita em 
qualquer alfabeto ou língua oficial dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Seria desproporcionado e, na prática, inexequível solicitar aos institutos nacionais que 
analisassem motivos absolutos de recusa em todas as línguas e jurisdições nacionais da 
União. Além disso, seria contrário ao princípio da territorialidade dos direitos. Traria pouco 
ou nenhum valor acrescentado para os utilizadores o facto de o pedido ser analisado em 
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termos de obstáculos ao registo em outros territórios que não aquele no qual seria válido.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na aceção do n.º 1, entende-se por 
«marcas anteriores»:

Suprimido

a) As marcas cuja data de pedido de 
registo seja anterior à do pedido de registo 
da marca, tendo em conta, se for o caso, o 
direito de prioridade invocado em apoio 
dessas marcas, e que pertençam às 
seguintes categorias:
i) marcas europeias;
ii) marcas registadas no Estado-Membro 
ou, no que se refere à Bélgica, ao 
Luxemburgo ou aos Países Baixos, no 
Instituto Benelux da Propriedade 
Intelectual;
iii) marcas que tenham sido objeto de 
registo internacional com efeitos no 
Estado-Membro;
b) As marcas europeias para as quais seja 
validamente invocada a antiguidade, nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 207/2009, em relação a uma marca 
referida na alínea a), subalíneas ii) e iii), 
mesmo que esta última tenha sido objeto 
de renúncia ou se tenha extinguido;
c) Os pedidos de marcas referidas nas 
alínea  a) e b), sob reserva do respetivo 
registo;
d) As marcas que, à data da apresentação 
do pedido de registo ou, eventualmente, à 
data da prioridade invocada em apoio do 
pedido de registo, sejam notoriamente 
conhecidas no Estado-Membro em causa 
na aceção em que a expressão 
«notoriamente conhecida» é empregue no 
artigo 6.º–B da Convenção de Paris.



PE516.713v01-00 18/33 PR\944364PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica. Tendo em vista um texto bem estruturado, a definição 
constante do artigo 5.º, n.º 2, proposto é transferida para o artigo 2.º, relativo a definições.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se a marca for idêntica ou semelhante a 
uma marca anterior, independentemente de 
os produtos ou serviços para que for pedida 
ou registada serem idênticos, semelhantes 
ou não semelhantes àqueles para os quais a 
marca anterior foi registada, sempre que a 
marca anterior goze de prestígio num
Estado-Membro ou, em caso de marca 
europeia, goze de prestígio na União e o 
uso da marca posterior procure, sem justo 
motivo, tirar partido indevido do caráter 
distintivo ou do prestígio da marca anterior 
ou possa prejudicá-los;

a) Se a marca for idêntica ou semelhante a 
uma marca anterior, independentemente de 
os produtos ou serviços para que for pedida 
ou registada serem idênticos, semelhantes 
ou não semelhantes àqueles para os quais a 
marca anterior foi registada, sempre que a 
marca anterior goze de prestígio no
Estado-Membro para o qual é pedido o 
registo ou é registada a marca ou, no caso 
de uma marca da União Europeia, goze de 
prestígio na União e o uso da marca 
posterior procure, sem justo motivo, tirar 
partido indevido do caráter distintivo ou do 
prestígio da marca anterior ou possa 
prejudicá-los;

Or. en

Justificação

Parece existir um erro de redação, na medida em que a disposição não é compatível com a 
do artigo 10.º, n.º 2, alínea c). A redação implicaria que uma marca com prestígio noutro 
Estado-Membro seria um obstáculo para uma marca no Estado-Membro para o qual é 
pedido o registo (mesmo que essa marca não tivesse prestígio nesse Estado-Membro). A 
presente alteração esclarece que apenas existe um obstáculo devido a prestígio de marcas 
nacionais no mesmo Estado-Membro.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem permitir 
que, em circunstâncias adequadas, o pedido 
de registo de uma marca não tenha de ser 
recusado ou o registo de uma marca não 
tenha de ser declarado nulo se o titular da 
marca anterior ou do direito anterior 
consentir no registo da marca posterior.

5. Os Estados-Membros devem permitir 
que, em circunstâncias adequadas, o pedido 
de registo de uma marca não tenha de ser 
recusado ou o registo de uma marca não 
tenha de ser declarado nulo se o titular da 
marca anterior ou do direito anterior 
consentir no registo da marca posterior.

Or. en

Justificação

Parece razoável permitir um registo com base na inexistência de motivos relativos de recusa, 
caso o titular de um direito anterior autorize o registo da marca. Não parece necessário que 
esta disposição seja opcional para os Estados-Membros.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 8 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Se o pedido de declaração de nulidade se 
basear no artigo 5.º, n.º 3, e a marca 
anterior não gozar de prestígio, na aceção 
do artigo 5.º, n.º 3, na data de depósito ou 
na data de prioridade da marca registada.

c) Se o pedido de declaração de nulidade se 
basear no artigo 5.º, n.º 3, alínea a), e a 
marca anterior não gozar de prestígio, na 
aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea a), na 
data de depósito ou na data de prioridade 
da marca registada.

Or. en

Justificação

Na medida em que esta alínea se refere ao prestígio de uma marca, apenas se deve 
mencionar a alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando, num Estado-Membro, o titular 1. Quando, num Estado-Membro, o titular 
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de uma marca anterior na aceção do 
artigo 5.º, n.os 2 e 3, embora tendo 
conhecimento do facto, tiver tolerado a 
utilização, nesse Estado-Membro, de uma 
marca registada posterior por um período 
de cinco anos consecutivos, deixará de ter 
direito, com base nessa marca anterior, a 
requerer a declaração de nulidade do 
registo da marca posterior, em relação aos
produtos ou serviços para os quais a marca 
posterior tenha sido utilizada, salvo se o 
registo da marca posterior tiver sido 
efetuado de má-fé.

de uma marca anterior na aceção do 
artigo 5.º, n.º 2, e artigo 5.º, n.º 3, 
alínea a), embora tendo conhecimento do 
facto, tiver tolerado a utilização, nesse 
Estado-Membro, de uma marca registada 
posterior por um período de cinco anos 
consecutivos, deixará de ter direito, com 
base nessa marca anterior, a requerer a 
declaração de nulidade do registo da marca 
posterior, em relação aos produtos ou 
serviços para os quais a marca posterior 
tenha sido utilizada, salvo se o registo da 
marca posterior tiver sido efetuado de má-
fé.

Or. en

Justificação

Apenas se deve referir a alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º, porque são mencionadas as marcas 
anteriores que gozam de prestígio.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O sinal for idêntico à marca e for 
utilizado para produtos ou serviços 
idênticos àqueles para os quais a marca foi 
registada e se esta utilização afetar ou for 
suscetível de afetar a função da marca de 
garantir aos consumidores a origem dos 
produtos ou serviços;

a) O sinal for idêntico à marca e for 
utilizado para produtos ou serviços 
idênticos àqueles para os quais a marca foi 
registada;

Or. en

Justificação

Embora a proposta da Comissão pretenda ser clarificadora, parece, pelo contrário, criar 
uma maior insegurança jurídica.
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Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O titular de uma marca registada deve 
também poder impedir a importação de 
produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, 
sempre que seja apenas o expedidor dos 
produtos que atua para fins comerciais.

4. O titular de uma marca registada deve 
também poder impedir a importação de 
produtos, sempre que seja apenas o 
expedidor dos produtos que atua para fins 
comerciais e sempre que esses produtos, 
incluindo a embalagem, ostentem, sem 
autorização, uma marca que seja idêntica 
à marca registada respeitante a esses 
produtos ou não possa ser distinguida nos 
seus aspetos essenciais dessa marca.

Or. en

Justificação

Embora a contrafação deva ser objeto de oposição, a disposição proposta vai demasiado 
longe, na medida em que abrange igualmente a importação por parte de cidadãos individuais 
de produtos que foram legitimamente colocados no mercado fora da UE. A disposição deve 
cingir-se aos produtos falsificados.

Alteração 25

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 
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 um 
país terceiro e ostentarem, sem 
autorização, uma marca idêntica à marca 
validamente registada respeitante a esses 
produtos ou que não pode ser distinguida 
nos seus aspetos essenciais dessa marca, na 
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condição de o titular provar que a marca 
se encontra também validamente 
registada no país de destino.

Or. en

Justificação

Embora seja importante tomar medidas contra a contrafação, a proposta da Comissão 
relativa a produtos em trânsito vai demasiado longe, na medida em que restringe o comércio 
internacional legítimo. Deve, portanto, caber ao titular de uma marca registada provar que a 
marca também se encontra validamente registada no país de destino.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A aposição, para fins comerciais, de um 
sinal idêntico ou semelhante à marca nas 
formas de apresentação, embalagens ou
outros meios em que a marca pode ser 
aposta;

a) A aposição, para fins comerciais, de um 
sinal idêntico ou semelhante à marca nas 
embalagens, rótulos, etiquetas, elementos 
de segurança, dispositivos de 
autenticidade ou quaisquer outros meios 
em que a marca pode ser aposta;

Or. en

Justificação

O termo «apresentação» [«get-up» na versão inglesa] utilizado nesta disposição é um termo 
técnico jurídico que não se aplica em todas as jurisdições da UE. Com vista a aumentar a 
eficácia da disposição, a redação utilizada para descrever os rótulos, as embalagens e outros 
aspetos deve ser clarificada, de modo a assegurar que os elementos e componentes mais 
comuns das embalagens utilizados pelos contrafatores são abrangidos pela disposição.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Oferta ou colocação no mercado, 
armazenamento para esses fins ou 
importação ou exportação de elementos de 

b) Oferta ou colocação no mercado, 
armazenamento para esses fins ou 
importação ou exportação de embalagens, 
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apresentação, embalagens ou outros 
meios em que a marca seja aposta.

rótulos, etiquetas, elementos de 
segurança, dispositivos de autenticidade 
ou quaisquer outros meios em que a marca 
seja aposta.

Or. en

Justificação

O termo «apresentação» [«get-up» na versão inglesa] utilizado nesta disposição é um termo 
técnico jurídico que não se aplica em todas as jurisdições da UE. Com vista a aumentar a 
eficácia da disposição, a redação utilizada para descrever os rótulos, as embalagens e outros 
aspetos deve ser clarificada, de modo a assegurar que os elementos e componentes mais 
comuns das embalagens utilizados pelos contrafatores são abrangidos pela disposição.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A data de início do período de cinco 
anos referido nos números 1, 2 e 3 é 
inscrita no registo.

Or. en

Justificação

As diferentes formas de calcular a data de início do período de cinco anos implicam um 
problema para outros utilizadores na determinação da duração deste período. Inscrever a 
data de início no registo facultará aos utilizadores um acesso fácil a esta informação.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, a 
cessão da marca deve ser feita por escrito 
e requer a assinatura das partes 
contratantes, salvo se resultar de 
sentença; na sua falta, a cessão é nula.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Não há necessidade nem valor se gera acrescentado com um requisito relativo à forma de 
cessão da marca. Tratar-se-ia de uma intromissão na liberdade das partes de escolher 
livremente a forma como desejam celebrar esses acordos. Apesar de, na prática, esta 
provavelmente vir a ser a forma mais comum de proceder, poderia implicar um considerável 
e desnecessário obstáculo em termos de comércio eletrónico. Os requisitos pormenorizados 
quanto à forma de transmissão de titularidade são igualmente muito raros na legislação 
nacional de muitos Estados-Membros.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A transmissão deve ser inscrita no 
registo e publicada, a pedido de uma das 
partes.

4. A transmissão deve ser inscrita no 
registo e publicada, a pedido de uma das 
partes, caso a parte requerente tenha 
fornecido ao instituto provas documentais 
da transmissão.

Or. en

Justificação

Parece razoável permitir que o instituto exija algum tipo de documentação.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Enquanto a transmissão não for inscrita 
no registo, o interessado não pode invocar 
os direitos decorrentes do registo da marca 
contra terceiros.

5. Enquanto o pedido de registo da
transmissão não for recebido pelo instituto, 
o interessado não pode invocar os direitos 
decorrentes do registo da marca contra 
terceiros.

Or. en
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Justificação

Não parece adequado que o novo titular da marca fique dependente da celeridade com que o 
instituto da propriedade industrial inscreve a transmissão no registo. Após a aquisição dos 
direitos relativos à marca e do preenchimento do respetivo pedido junto do instituto da 
propriedade industrial, o novo titular da marca deve poder igualmente fazer valer os seus 
direitos contra terceiros.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 28 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Definições

Para efeitos da presente secção, entende-
se por:
1) «Marca de garantia ou de 
certificação», uma marca descrita como 
tal quando aplicada a e suscetível de 
distinguir produtos ou serviços 
certificados pelo titular da marca no que 
respeita à origem geográfica, material, 
modo de fabrico dos produtos ou de 
prestação dos serviços, qualidade, 
precisão ou outras características dos 
produtos
ou serviços que não estejam certificadas 
desse modo;
2) «Marca coletiva», a marca assim 
designada aquando do seu depósito e 
própria para distinguir os produtos ou 
serviços dos membros da associação que 
dela é titular dos de outras empresas.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica. Tendo em vista um texto bem estruturado, as definições 
constantes no artigo 28.º proposto são transferidas para o artigo 2.º, relativo a definições.
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o requerente solicitar o registo em 
mais de uma classe, os produtos e serviços 
são agrupados segundo as classes da 
Classificação de Nice e cada grupo é
precedido pelo número da classe a que 
pertence e apresentado por ordem de 
classes.

6. Se o requerente solicitar o registo em 
mais de uma classe, deve agrupar os 
produtos e serviços segundo as classes da 
Classificação de Nice, sendo cada grupo 
precedido pelo número da classe a que 
pertence, e deve apresentá-los por ordem 
de classes.

Or. en

Justificação

Visa clarificar que cabe ao requerente e não ao instituto agrupar os produtos e serviços por 
classes.

Alteração 34

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.

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. A presente disposição não 
prejudica a possibilidade de os institutos 
fornecerem, a título puramente 
informativo, as pesquisas e as notificações 
relativas a direitos anteriores, desde que 
essas pesquisas e notificações não tenham 
qualquer efeito vinculativo sobre o 
processo de registo, incluindo os 
procedimentos de oposição subsequentes.

Or. en
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Justificação

Esta proposta inclui uma clarificação, bem como uma alteração significativa, e deve ser 
interpretada em conjunto com o considerando 34.º. Embora a apreciação oficiosa por 
motivos relativos deva ser abolida, seria razoável permitir aos institutos fornecer pesquisas 
aos requerentes e notificações aos titulares de direitos anteriores, também oficiosas e não 
apenas a pedido. Estas pesquisas e notificações devem, porém, ser puramente informativas e 
não ter qualquer efeito sobre o processo de registo.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento administrativo referido 
no n.º 1 deve prever que pelo menos o 
titular de um direito anterior, mencionado 
no artigo 5.º, n.os 2 e 3, pode apresentar um 
ato de oposição.

2. O procedimento administrativo referido 
no n.º 1 deve prever que pelo menos o 
titular de um direito anterior, mencionado 
no artigo 5.º, n.º 2, e artigo 5.º, n.º 3, 
alínea a), pode apresentar um ato de 
oposição. Pode ser apresentado um ato de 
oposição baseado num ou mais direitos 
anteriores, desde que pertençam todos ao 
mesmo titular, e baseado parcial ou 
totalmente nos produtos e serviços para os 
quais é registado ou é pedido o registo do 
direito anterior, podendo ser dirigido 
contra parte ou a totalidade dos produtos 
ou serviços para os quais é pedido o 
registo da marca contestada.

Or. en

Justificação

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
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owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um procedimento administrativo de 
extinção ou declaração de nulidade de uma 
marca junto dos respetivos institutos.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um procedimento administrativo eficiente 
e expedito de extinção ou declaração de 
nulidade de uma marca junto dos 
respetivos institutos.

Or. en

Justificação

Esta pequena alteração reflete a disposição do artigo 45.º que requer a «um procedimento 
administrativo eficiente e expedito...».

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Pode ser dirigido um pedido de 
extinção ou de declaração de nulidade 
contra parte ou a totalidade dos produtos 
ou serviços para os quais é registada a 
marca contestada.

Or. en

Justificação

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
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cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Pode ser apresentado um pedido de 
declaração de nulidade baseado num ou 
mais direitos anteriores, desde que 
pertençam todos ao mesmo titular.

Or. en

Justificação

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No procedimento administrativo de 
declaração de nulidade baseado numa 
marca registada com uma data de depósito 
ou de prioridade anterior, se o titular da 
marca posterior o solicitar, o titular da 
marca anterior deve apresentar provas de 
que a marca anterior foi objeto de 
utilização séria na aceção do artigo 16.º 
relativamente a produtos ou serviços para 
os quais foi registada e que refere como 
justificação para o seu pedido, durante o 
prazo de cinco anos anteriores à data do 

1. No procedimento de declaração de 
nulidade baseado numa marca registada 
com uma data de depósito ou de prioridade 
anterior, se o titular da marca posterior o 
solicitar, o titular da marca anterior deve 
apresentar provas de que a marca anterior 
foi objeto de utilização séria na aceção do 
artigo 16.º relativamente a produtos ou 
serviços para os quais foi registada e que 
refere como justificação para o seu pedido, 
durante o prazo de cinco anos anteriores à 
data do pedido de declaração de nulidade, 
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pedido de declaração de nulidade, ou de 
que existem justos motivos para a falta de 
utilização, desde que, na data de 
apresentação do pedido de declaração de 
nulidade, já tenha expirado o prazo de 
cinco anos em que a marca deveria ter sido 
objeto de utilização séria.

ou de que existem justos motivos para a 
falta de utilização, desde que, na data de 
apresentação do pedido de declaração de 
nulidade, já tenha expirado o prazo de 
cinco anos em que a marca deveria ter sido 
objeto de utilização séria.

Or. en

Justificação

A alteração procura clarificar que os motivos para a não utilização de uma marca podem 
aplicar-se tanto num procedimento administrativo como num procedimento judicial.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Capítulo 3 – secção 3-A (nova) – artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Secção 3-A 

COMUNICAÇÃO COM O INSTITUTO

Artigo 51.º-A
Comunicação com o instituto

As partes nos processos ou, se nomeados, 
os seus representantes indicam uma 
morada oficial num dos 
Estados-Membros para toda a 
comunicação oficial com o instituto.

Or. en

Justificação

A prática em alguns Estados-Membros de exigir uma morada no seu país para o envio de 
notificações do instituto está na origem de atrasos e de custos desnecessários, decorrentes da 
necessidade de identificar, nomear e pagar a um representante local. Esta prática complexa 
pode ter um efeito dissuasor para o registo de marcas nacionais e dificultar o equilíbrio entre 
as vertentes unitárias e nacionais do sistema global de marcas europeu.



PR\944364PT.doc 31/33 PE516.713v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta de revisão do sistema de marcas na Europa, há muito aguardada, foi apresentada 
pela Comissão no final de março de 2013, após ter trabalhado na mesma durante vários anos. 
A relatora está empenhada em esforçar-se por que estas propostas sejam aprovadas durante a 
atual legislatura, mas faz questão de lembrar que o tempo disponível não facilitará essa tarefa. 
A qualidade do processo legislativo não pode ficar comprometida e a oportunidade que esta 
revisão propicia para a modernização do sistema de marcas na Europa não se deve perder, de 
modo a chegar-se a um acordo adequado entre as instituições. Em todo o caso, a relatora 
recebeu um amplo apoio na Comissão dos Assuntos Jurídicos com vista a um calendário 
ambicioso. O tempo limitado disponível para elaborar o presente relatório em conformidade 
com esse calendário implicará que o relatório abranja a maior parte dos assuntos principais 
que a relatora considera ser necessário alterar na proposta da Comissão. Contudo, a relatora 
reserva-se o direito de acrescentar novas alterações e propostas sobre temas que não tenham 
sido incluídos no presente relatório. 

Resumo e introdução

A diretiva que harmoniza determinados aspetos do direito das marcas nos Estados-Membros 
da União Europeia existe há mais de 20 anos. A atual revisão constitui uma oportunidade para 
aprender com as melhores práticas e reforçar ainda mais os aspetos de harmonização do 
direito substantivo em matéria de marcas e procedimentos utilizados pelos institutos nacionais 
de propriedade industrial. 

A relatora pretende deixar claro desde o início que esta revisão tem como princípio orientador 
central a preservação e o reforço do sistema de dois níveis da proteção de marcas na Europa. 
O tecido empresarial na União Europeia conta com mais de 20 milhões de empresas, com 
necessidades muito diferentes, pelo que o sistema de marcas deve ser suficientemente simples 
e flexível para permitir aos seus utilizadores usufruir de uma proteção adequada às suas 
necessidades. 

Alguns utilizadores procuram proteção apenas num Estado-Membro, enquanto outros 
pretendem uma proteção de caráter unitário nos 28 Estados-Membros da União. No entanto, é 
de referir que há também muitos utilizadores que dependem da utilização do sistema nacional 
para proteção em vários Estados-Membros. Este pode ser o caso, por exemplo, de utilizadores 
que não conseguem obter uma marca da UE devido a direitos anteriores existentes num ou em 
vários Estados-Membros. Pode também ser uma escolha plenamente consciente de uma 
empresa com atividade num pequeno número de países ou numa região fronteiriça. 

De modo a apoiar estes utilizadores que dependem da proteção dos serviços de vários 
institutos nacionais, é sensato harmonizar os procedimentos, para que os utilizadores não 
sejam obrigados a lidar com métodos processuais completamente diferentes nos vários 
Estados-Membros onde pretendem obter proteção. Embora as taxas, nomeadamente no IHMI, 
sejam uma componente importante na escolha da estratégia relativo ao local de registo de uma 
marca, existem igualmente muitos outros fatores a ter em conta. 

A execução das melhores práticas para procedimentos e direito substantivo deve centrar-se 
em tornar os sistemas nacionais de marcas mais atrativos para os utilizadores. Por este 
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motivo, seria igualmente sensato harmonizar uma série de aspetos processuais adicionais que 
melhorariam a situação dos utilizadores, protegendo as suas marcas em vários institutos 
nacionais. 

Embora a perspetiva geral em relação à harmonização seja positiva, deve igualmente 
salientar-se que algumas das propostas da Comissão vão demasiado longe, pois não têm em 
consideração a natureza territorial da proteção oferecida. Outras propostas precisam de 
clarificação, de modo a assegurar que são mantidas características importantes, 
nomeadamente para as PME. 

Apreciação dos motivos absolutos, artigo 4.º, n.º 2

Este é o caso mais óbvio de que a proposta da Comissão vai demasiado longe e a relatora 
sugere a supressão integral desta disposição. A sua manutenção resultaria numa apreciação 
idêntica por parte do instituto nacional em relação à apreciação da Agência. Na medida em 
que um direito concedido por um instituto nacional apenas diz respeito a esse 
Estado-Membro, não seria adequado exigir a apreciação por motivos absolutos para territórios 
que, de qualquer forma, não serão abrangidos pela marca.  

Apreciação oficiosa dos motivos relativos

Diversos institutos nacionais na União Europeia ainda realizam apreciações oficiosas dos 
motivos relativos. A Comissão fez uma boa exposição das complicações subjacentes que este 
procedimento comporta para os requerentes do sistema, devido, por exemplo, a atrasos 
significativos. No entanto, deve salientar-se que muitos institutos que aboliram a apreciação 
oficiosa dos motivos relativos ainda fornecem (oficiosamente) aos requerentes pesquisas e 
resultados de pesquisas relativas a direitos anteriores, bem como notificações aos titulares de 
direitos anteriores sobre pedidos que possam entrar em conflito com os seus direitos. A 
relatora considera perfeitamente possível manter a opção de os institutos nacionais 
fornecerem esta apreciação e combiná-la com a proposta bem fundamentada da Comissão de 
não deixar que estas apreciações bloqueiem o processo de pedido para o requerente. 

Medidas de execução

A Comissão propôs a inclusão de uma disposição relativa a importações aplicável aos casos 
em que apenas o expedidor atua para fins comerciais e em que o destinatário é, por exemplo, 
um cidadão individual. Tendo em conta a necessidade de travar a contrafação, a disposição é 
saudada, mas deve ficar limitada a produtos falsificados. 

A Comissão propôs ainda uma disposição relativa a produtos em trânsito. Embora seja 
necessário travar a entrada de produtos falsificados no mercado interno europeu, a proposta 
dificultaria igualmente o comércio internacional legítimo. Por conseguinte, a relatora sugere 
uma série de alterações que visam assegurar uma proposta mais equilibrada.

Simplificação administrativa

Na opinião da relatora, ainda é possível apresentar propostas que permitam reforçar a 
atratividade do sistema nacional de marcas, através da simplificação de algumas normas 
processuais. As partes de um processo junto de um instituto nacional não deviam, por 
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exemplo, ser obrigadas a indicar uma morada oficial nesse Estado-Membro.


