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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2013)0162),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 114 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0088/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 11 iulie 20131,

– având în vedere avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor din 11 iulie 2013,

– având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative2,

– având în vedere articolele 87 şi 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum şi avizele Comisiei 
pentru comerţ internaţional şi Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
(A7-0000/2013),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conţine nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere şi întrucât, în ceea ce 
priveşte codificarea dispoziţiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ţine seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În concluziile sale din 25 mai 2010 cu 
privire la viitoarea revizuire a sistemului 
mărcilor din Uniunea Europeană, Consiliul 
a invitat Comisia să prezinte propuneri de 
revizuire a Regulamentului (CE) nr. 
207/2009 şi a Directivei 2008/95/CE. În 
acest context, revizuirea directivei sus-
menţionate ar trebui să conţină măsuri 
menite să o facă mai coerentă cu 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009, reducând 
astfel elementele de divergenţă din cadrul 
sistemului mărcilor din Europa, în 
ansamblu.

(5) În concluziile sale din 25 mai 2010 cu 
privire la viitoarea revizuire a sistemului 
mărcilor din Uniunea Europeană, Consiliul 
a invitat Comisia să prezinte propuneri de 
revizuire a Regulamentului (CE) nr. 
207/2009 şi a Directivei 2008/95/CE. În 
acest context, revizuirea directivei sus-
menţionate ar trebui să conţină măsuri 
menite să o facă mai coerentă cu 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009, reducând 
astfel elementele de divergenţă din cadrul 
sistemului mărcilor din Europa, în 
ansamblu, dar menţinând totodată 
protecţia mărcilor naţionale ca o opţiune 
atractivă pentru solicitanţi. În acest 
context, ar trebui să se garanteze o relaţie 
de complementaritate între sistemul 
mărcilor la nivelul Uniunii Europene şi 
sistemele mărcilor naţionale.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze natura complementară a protecţiei mărcilor la nivel naţional 
şi la nivelul Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este fundamental să se asigure faptul 
că mărcile înregistrate beneficiază de 

(10) Este fundamental să se asigure faptul 
că mărcile înregistrate beneficiază de 
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aceeaşi protecţie în sistemele juridice ale 
tuturor statelor membre şi că mărcile la 
nivel naţional beneficiază de aceeaşi 
protecţie ca mărcile europene. În 
conformitate cu protecţia extinsă acordată 
mărcilor europene care se bucură de un 
renume în Uniune, ar trebui să se acorde, 
de asemenea, o protecţie extinsă la nivel 
naţional tuturor mărcilor înregistrate care 
se bucură de un renume într-un anumit stat 
membru.

aceeaşi protecţie în sistemele juridice ale 
tuturor statelor membre şi că mărcile la 
nivel naţional beneficiază de aceeaşi 
protecţie ca mărcile la nivelul Uniunii
Europene. În conformitate cu protecţia 
extinsă acordată mărcilor la nivelul 
Uniunii Europene care se bucură de un 
renume în Uniune, ar trebui să se acorde, 
de asemenea, o protecţie extinsă la nivel 
naţional tuturor mărcilor înregistrate care 
se bucură de un renume într-un anumit stat 
membru.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Acest amendament ilustrează modificarea desemnării, astfel cum a fost propusă în cadrul 
regulamentului.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În acest scop, este oportun să se 
stabilească o listă exemplificativă de semne 
care pot constitui o marcă, dacă sunt 
potrivite să distingă produsele sau 
serviciile unei întreprinderi de cele ale altor 
întreprinderi. Pentru a îndeplini obiectivele 
sistemului de înregistrare a mărcilor, care 
constau în asigurarea securităţii juridice şi 
a unei bune administrări, se impune, de 
asemenea, ca semnul să poată fi reprezentat 
într-un mod care să permită identificarea 
cu precizie a obiectului protecţiei. Prin 
urmare, ar trebui să se autorizeze ca un 
semn să fie reprezentat în orice formă 
corespunzătoare şi deci nu neapărat prin 
mijloace grafice, atâta timp cât 

(13) În acest scop, este oportun să se 
stabilească o listă exemplificativă de semne 
care pot constitui o marcă, dacă sunt 
potrivite să distingă produsele sau 
serviciile unei întreprinderi de cele ale altor 
întreprinderi. Pentru a îndeplini obiectivele 
sistemului de înregistrare a mărcilor, care 
constau în asigurarea securităţii juridice şi 
a unei bune administrări, se impune, de 
asemenea, ca semnul să poată fi reprezentat 
în registru într-un mod care să permită 
identificarea cu precizie a obiectului 
protecţiei. Prin urmare, ar trebui să se 
autorizeze ca un semn să fie reprezentat în 
orice formă corespunzătoare şi deci nu 
neapărat prin mijloace grafice, atâta timp 



PE516.713v01-00 8/34 PR\944364RO.doc

RO

reprezentarea sa oferă garanţii 
satisfăcătoare în acest sens.

cât reprezentarea sa foloseşte tehnologii 
universal disponibile şi oferă garanţii 
satisfăcătoare în acest sens.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se specifice că o reprezentare poate îmbrăca orice formă atâta vreme cât 
utilizează tehnologii universal disponibile.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a asigura securitatea juridică 
şi claritatea, este necesar să se clarifice 
faptul că unei mărci i se acordă protecţie, 
nu numai în cazul unei similitudini, ci şi 
în cazul unui semn identic utilizat pentru 
produse şi servicii identice, numai dacă şi 
în măsura în care funcţia principală a 
mărcii, care constă în garantarea originii 
comerciale a produselor şi a serviciilor, 
este afectată.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea se datorează textului suprimat de la articolul 10.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cu scopul de a consolida protecţia 
mărcilor şi de a combate în mod mai 
eficace contrafacerea, titularul unei mărci 
înregistrate ar trebui să fie îndreptăţit să 
împiedice părţile terţe să introducă produse 

(22) Cu scopul de a consolida protecţia 
mărcilor şi de a combate în mod mai 
eficace contrafacerea, titularul unei mărci 
înregistrate ar trebui să fie îndreptăţit să 
împiedice părţile terţe să introducă produse 
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pe teritoriul vamal al statului membru, fără 
a le pune în liberă circulaţie în statul 
respectiv, atunci când acele produse provin 
din ţări terţe şi poartă, fără a fi autorizate, o 
marcă în esenţă identică cu marca 
înregistrată pentru produsele respective.

contrafăcute pe teritoriul vamal al statului 
membru, fără a le pune în liberă circulaţie 
în statul respectiv, atunci când acele 
produse provin din ţări terţe şi poartă, fără
a fi autorizate, o marcă în esenţă identică 
cu marca înregistrată pentru produsele 
respective. Pentru a nu îngreuna fluxul 
legitim de bunuri, această normă ar trebui 
să se aplice numai în cazul în care 
proprietarul unei mărci poate dovedi că 
marca respectivă este înregistrată în mod 
legal şi în ţara de destinaţie. Această 
normă nu ar trebui să aducă atingere 
dreptului Uniunii de a promova accesul la 
medicamente pentru ţări terţe.

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru alinierea cu amendamentul la articolul 10 alineatul (5).

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru alinierea cu amendamentul la articolul 10 alineatul (4).
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a îmbunătăţi şi a facilita 
accesul la protecţia mărcilor şi pentru a 
spori securitatea juridică şi previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă şi 
transparentă şi ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
Prin urmare, pentru a institui un sistem al 
mărcilor coerent şi echilibrat atât la nivel 
naţional, cât şi la nivelul Uniunii, toate 
oficiile centrale din domeniul proprietăţii 
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 absenţa motivelor absolute de refuz. 
Această abordare nu ar trebui, totuşi, să 
aducă atingere dreptului oficiilor respective 
de a furniza, la cererea solicitanţilor, 
căutări ale unor drepturi anterioare pe o 
bază pur informativă şi fără a aduce 
atingere procesului ulterior de înregistrare 
sau fără a-i conferi acestuia un caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte 
procedurile ulterioare de opoziţie.

(34) Pentru a îmbunătăţi şi a facilita 
accesul la protecţia mărcilor şi pentru a 
spori securitatea juridică şi previzibilitatea, 
procedura de înregistrare a mărcilor în 
statele membre ar trebui să fie eficientă şi 
transparentă şi ar trebui să respecte norme 
similare celor aplicabile mărcilor europene. 
Prin urmare, pentru a institui un sistem al 
mărcilor coerent şi echilibrat atât la nivel 
naţional, cât şi la nivelul Uniunii, toate 
oficiile centrale din domeniul proprietăţii 
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 absenţa motivelor absolute de refuz. 
Această abordare nu ar trebui, totuşi, să 
aducă atingere dreptului oficiilor respective 
de a furniza, ex officio sau la cerere, 
căutări ale unor drepturi anterioare, 
precum şi notificări către titularii unor 
drepturi anterioare pe o bază pur 
informativă şi fără a aduce atingere 
procesului ulterior de înregistrare sau fără 
a-i conferi acestuia un caracter obligatoriu, 
inclusiv în ceea ce priveşte procedurile 
ulterioare de opoziţie.

Or. en

Justificare

Această propunere include o clarificare, precum şi o modificare substanţială şi ar trebui să 
fie interpretată în paralel cu articolul 41. Deşi ar trebui să fie abolită examinarea ex officio 
dacă aceasta se bazează pe motive relative, ar fi rezonabil să se permită oficiilor să furnizeze 
căutări ale unor drepturi anterioare solicitanţilor şi notificări privind drepturi anterioare 
titularilor, atât ex officio, cât şi la cerere. Aceste căutări şi notificări ar trebui totuşi să fie 
pur informative şi să nu aibă niciun efect asupra procesului de înregistrare.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi, în 
special, articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi, în 
special, articolul 114 alineatul (1),

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă referire la temeiul juridic complet.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică mărcilor 
individuale, colective, de garantare sau de 
certificare de produse şi de servicii, care au 
făcut obiectul unei înregistrări sau al unei 
solicitări de înregistrare într-un stat 
membru sau pe lângă Oficiul Benelux de 
Proprietate Intelectuală sau care au făcut 
obiectul unei înregistrări internaţionale 
care produce efecte într-un stat membru.

Nu priveşte versiunea în limba română.

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că expresia „într-un stat membru” se referă atât la înregistrare, cât 
şi la solicitarea de înregistrare, aceasta trebuie să fie deplasată.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „agenţie” desemnează Agenţia Uniunii 
Europene privind mărcile, desenele şi 
modelele, instituită în conformitate cu 
articolul 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009;

(b) „agenţie” desemnează Agenţia Uniunii 
Europene pentru drepturile de proprietate 
intelectuală, instituită în conformitate cu 
articolul 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009;
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Amendament introdus pentru a specifica denumirea modificată a Agenţiei.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ca
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „mărci anterioare” înseamnă:

(i) mărcile a căror dată de depunere este 
anterioară celei a cererii de marcă, ţinând 
seama, dacă este cazul, de dreptul de 
prioritate invocat pentru susţinerea 
acestor mărci şi care aparţin categoriilor 
următoare:

 mărci ale Uniunii Europene;

 mărci înregistrate în statul membru sau, 
în ceea ce priveşte Belgia, Luxemburgul şi 
Ţările de Jos, la Oficiul Benelux de 
Proprietate Intelectuală;

 mărcile care au făcut obiectul unei 
înregistrări internaţionale care produce 
efecte în statul membru;
(ii) mărcile europene care îşi revendică în 
mod valabil senioritatea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009, în 
raport cu o marcă menţionată la punctul 
(i) a doua şi a treia liniuţă, chiar dacă 
această ultimă marcă a făcut obiectul 
unei renunţări sau a expirat;
(iii) cererile de mărci menţionate la 
punctele (i) şi (ii), sub rezerva înregistrării 
lor;
(iv) mărcile care, la data depunerii cererii 
de marcă sau, dacă este cazul, la data 
priorităţii invocate în sprijinul cererii de 
marcă, sunt „notorii” în statul membru, 
în sensul articolului 6a din Convenţia de 
la Paris.

Or. en

Justificare

Acest amendament este tehnic: pentru ca textul să fie mai bine structurat, definiţia care este 
propusă la articolul 5 alineatul (2) este transferată la articolul 2 dedicat definiţiilor.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) „marcă de garantare sau de 
certificare” înseamnă o marcă desemnată 
astfel la data depunerii cererii şi care este 
în măsură să facă distincţia între 
produsele sau serviciile pentru care 
originea geografică, materialul, modul de 
fabricare a produselor sau de prestare a 
serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte 
caracteristici ale produselor şi serviciilor 
sunt certificate de către titularul mărcii şi 
produsele şi serviciile care nu beneficiază 
de o astfel de certificare;

Or. en

Justificare

Acest amendament este tehnic: pentru ca textul să fie mai bine structurat, definiţiile propuse 
la articolul 28 sunt transferate la articolul 2 dedicat definiţiilor.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) „marcă colectivă” înseamnă o marcă 
desemnată astfel la data depunerii cererii 
şi care este în măsură să facă distincţia 
între produsele sau serviciile membrilor 
unei asociaţii care deţine drepturile 
asupra mărcii şi produsele sau serviciile 
altor întreprinderi.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este tehnic: pentru ca textul să fie mai bine structurat, definiţiile propuse 
la articolul 28 sunt transferate la articolul 2 dedicat definiţiilor.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să distingă produsele sau serviciile unei 
întreprinderi de cele ale altor întreprinderi;

(a) să distingă produsele sau serviciile unei 
întreprinderi de cele ale altor întreprinderi;
precum şi

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că trebuie îndeplinite atât condiţiile de la litera (a), cât şi cele 
de la litera (b).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie reprezentate într-un mod care să 
permită autorităţilor competente şi 
publicului să stabilească cu precizie 
obiectul protecţiei conferite titularului.

(b) să fie reprezentate în registru într-un 
mod care să permită autorităţilor 
competente şi publicului să stabilească cu 
precizie obiectul protecţiei conferite 
titularului.

Or. en

Justificare

O marcă ar trebui să poată fi reprezentată nu doar la modul general, ci şi într-un registru 
care să fie accesibil şi altor părţi interesate pentru a asigura claritatea din punct de vedere 
juridic.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) mărcile care cuprind sau constau 
într-o denumire anterioară a soiului, 
înregistrată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al 
Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire 
a unui sistem de protecţie comunitară a 
soiurilor de plante1 cu privire la acelaşi 
tip de produs.
______
1 JO L 227, 1.9.1994, p. 1.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus la regulamentul privind mărcile prevede în prezent la articolul 7 
alineatul (1) litera (l) că protecţia comunitară a soiurilor de plante este un motiv absolut de 
refuz al înregistrării. Această normă nu este inclusă în directivă, dar pare să fie oportună 
introducerea ei pentru a asigura un cuprins echivalent cu cel al regulamentului.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică chiar dacă 
există motive de refuz:

eliminat

(a) în alte state membre decât cele în care 
a fost depusă cererea de înregistrare;
(b) numai în cazul în care o marcă într-o 
limbă străină este tradusă sau transcrisă 
într-un sistem de scriere sau în limba 
oficială a unui stat membru.

Or. en
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Justificare

Ar fi disproporţionat şi practic imposibil să se solicite oficiilor naţionale să examineze 
motivele absolute de refuz în toate jurisdicţiile naţionale şi în toate limbile Uniunii. Acest 
lucru ar fi, în plus, contrar principiului teritorialităţii drepturilor. Pentru utilizatori, valoarea 
adăugată este inexistentă dacă examinarea cererii se face cu scopul de a identifica eventuale 
obstacole în calea înregistrării în alte teritorii decât în cel în care înregistrarea va fi valabilă.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), prin „mărci 
anterioare” se înţelege:

eliminat

(a) mărcile a căror dată de depunere este 
anterioară celei a cererii de marcă, ţinând 
seama, dacă este cazul, de dreptul de 
prioritate invocat pentru susţinerea 
acestor mărci şi care aparţin categoriilor 
următoare;
(i) mărcile europene;
(ii) mărcile înregistrate în statul membru 
sau, în ceea ce priveşte Belgia, 
Luxemburgul şi Ţările de Jos, la Oficiul 
Benelux de Proprietate Intelectuală;
(iii) mărcile care au făcut obiectul unei 
înregistrări internaţionale care produce 
efecte în statul membru;
(b) mărcile europene care îşi revendică în 
mod valabil senioritatea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009, în 
raport cu o marcă menţionată la litera (a) 
punctele (ii) şi (iii), chiar dacă această 
ultimă marcă a făcut obiectul unei 
renunţări sau a expirat;
(c) cererile de mărci menţionate la literele 
(a) şi (b), sub rezerva înregistrării lor;
(d) mărcile care, la data depunerii cererii 
de marcă sau, dacă este cazul, la data 
priorităţii invocate în sprijinul cererii de 
marcă, sunt „notorii” în statul membru, 
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în sensul articolului 6a din Convenţia de 
la Paris.

Or. en

Justificare

Acest amendament este tehnic: pentru ca textul să fie mai bine structurat, definiţia care este 
propusă la articolul 5 alineatul (2) este transferată la articolul 2 dedicat definiţiilor.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă este identică sau similară unei 
mărci anterioare, indiferent dacă produsele 
sau serviciile pentru care aceasta este 
solicitată sau înregistrată sunt identice, 
similare sau nu sunt similare celor pentru 
care marca anterioară este înregistrată, 
atunci când marca anterioară se bucură de 
renume într-un stat membru sau, în cazul 
unei mărci europene, în Uniune şi 
utilizarea mărcii ulterioare ar obţine fără 
motiv justificat un profit necuvenit din 
caracterul distinctiv sau din renumele 
mărcii anterioare sau când ea le-ar aduce 
atingere;

(a) dacă este identică sau similară unei 
mărci anterioare, indiferent dacă produsele 
sau serviciile pentru care aceasta este 
solicitată sau înregistrată sunt identice, 
similare sau nu sunt similare celor pentru 
care marca anterioară este înregistrată, 
atunci când marca anterioară se bucură de 
renume în statul membru pentru care se 
cere înregistrarea sau în care este 
înregistrată marca sau, în cazul unei mărci 
a Uniunii Europene, în Uniune şi utilizarea 
mărcii ulterioare ar obţine fără motiv 
justificat un profit necuvenit din caracterul 
distinctiv sau din renumele mărcii 
anterioare sau când ea le-ar aduce atingere;

Or. en

Justificare

Pare să existe o eroare de redactare, întrucât dispoziţia nu este compatibilă cu cea prevăzută 
la articolul 10 alineatul (2) litera (c). Redactarea ar fi presupus faptul că renumele pe care îl 
deţine o marcă într-un alt stat membru constituie un obstacol pentru înregistrarea acesteia în 
statul membru pentru care se depune cererea (chiar dacă această marcă nu se bucura de 
renume în statul membru în cauză). Acest amendament clarifică faptul că există doar un 
obstacol care se datorează renumelui pe care îl deţin mărcile naţionale din acelaşi stat 
membru.
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Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot permite ca, în 
circumstanţe corespunzătoare, să nu fie 
necesar să se refuze înregistrarea mărcii 
sau ca aceasta să fie declarată nulă atunci 
când titularul mărcii anterioare sau al 
dreptului anterior este de acord cu 
înregistrarea mărcii ulterioare.

(5) Statele membre permit ca, în 
circumstanţe corespunzătoare, să nu fie 
necesar să se refuze înregistrarea mărcii 
sau ca aceasta să fie declarată nulă atunci 
când titularul mărcii anterioare sau al 
dreptului anterior este de acord cu 
înregistrarea mărcii ulterioare.

Or. en

Justificare

Pare rezonabil să se permită înregistrarea pe baza absenţei unor motive relative de refuz în 
cazul în care titularul unui drept anterior este de acord cu înregistrarea mărcii. Nu pare să 
fie necesar caracterul opţional al acestei prevederi pentru statele membre.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 8 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care la baza cererii de 
declarare a nulităţii se află articolul 5 
alineatul (3), iar marca anterioară nu s-a 
bucurat de un renume în sensul articolului 
5 alineatul (3) la data depunerii cererii sau 
la data priorităţii mărcii înregistrate.

(c) în cazul în care la baza cererii de 
declarare a nulităţii se află articolul 5 
alineatul (3) litera (a), iar marca anterioară 
nu s-a bucurat de un renume în sensul 
articolului 5 alineatul (3) litera (a) la data 
depunerii cererii sau la data priorităţii 
mărcii înregistrate.

Or. en

Justificare

Întrucât această literă vizează renumele unei mărci, ar trebui să se facă referire doar la litera 
(a) de la articolul 5 alineatul (3).
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titularul unei mărci anterioare în 
temeiul articolului 5 alineatele (2) şi (3) , 
care a tolerat, într-un stat membru, 
folosirea unei mărci ulterioare înregistrate 
în acest stat membru timp de cinci ani 
consecutivi, având cunoştinţă despre 
această utilizare, nu mai este îndreptăţit să 
solicite declararea nulităţii pe baza 
respectivei mărci anterioare pentru 
produsele sau serviciile pentru care marca 
ulterioară a fost utilizată, cu excepţia 
cazului în care depunerea mărcii ulterioare 
a fost efectuată cu rea-credinţă.

(1) Titularul unei mărci anterioare în 
temeiul articolului 5 alineatul (2) şi al 
articolului 5 alineatul (3) litera (a), care a 
tolerat, într-un stat membru, folosirea unei 
mărci ulterioare înregistrate în acest stat 
membru timp de cinci ani consecutivi, 
având cunoştinţă despre această utilizare, 
nu mai este îndreptăţit să solicite 
declararea nulităţii pe baza respectivei 
mărci anterioare pentru produsele sau 
serviciile pentru care marca ulterioară a 
fost utilizată, cu excepţia cazului în care 
depunerea mărcii ulterioare a fost efectuată 
cu rea-credinţă.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă referire doar la litera (a) de la articolul 5 alineatul (3), întrucât sunt 
vizate mărcile anterioare care se bucură de renume.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) semnul este identic cu marca şi este 
utilizat pentru produse sau servicii identice 
cu cele pentru care aceasta este 
înregistrată şi în cazul în care o astfel de 
utilizare afectează sau poate afecta 
funcţia mărcii de a garanta pentru 
consumatori originea produselor sau a 
serviciilor;

(a) semnul este identic cu marca şi este 
utilizat pentru produse sau servicii identice 
cu cele pentru care aceasta este 
înregistrată;

Or. en
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Justificare

Cu toate că propunerea Comisiei urmăreşte să clarifice lucrurile, se pare că mai degrabă 
măreşte incertitudinea juridică.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Titularul unei mărci înregistrate este, de 
asemenea, îndreptăţit să interzică importul 
de produse în temeiul alineatului (3) litera 
(c) în măsura în care numai expeditorul de 
produse acţionează în scopuri comerciale.

(4) Titularul unei mărci înregistrate este, de 
asemenea, îndreptăţit să interzică importul 
de produse în măsura în care numai 
expeditorul de produse acţionează în 
scopuri comerciale şi în cazul în care 
aceste produse, inclusiv ambalajul, poartă 
fără autorizaţie o marcă care este identică 
cu marca înregistrată pentru 
comercializarea produselor respective sau 
care nu poate fi diferenţiată, în aspectele 
sale esenţiale, de marca respectivă.

Or. en

Justificare

Deşi contrafacerea de produse ar trebui combătută, dispoziţia propusă merge prea departe 
acoperind şi importul de către persoane fizice de bunuri care au fost introduse în mod legal 
pe o piaţă din afara UE. Dispoziţia ar trebui limitată la produsele contrafăcute.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptăţit să împiedice toate părţile terţe 
să introducă, în contextul unei activităţi 
comerciale, produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, fără a le pune în liberă circulaţie în 
statul respectiv, atunci când acele produse, 
inclusive ambalajele, provin din ţări terţe

(5) Titularul unei mărci înregistrate este 
îndreptăţit să împiedice toate părţile terţe 
să introducă, în contextul unei activităţi 
comerciale, produse pe teritoriul vamal al 
statului membru în care este înregistrată 
marca, fără a le pune în liberă circulaţie în 
statul respectiv, atunci când acele produse, 
inclusive ambalajele, provin dintr-o ţară 
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şi poartă, fără a fi autorizate, o marcă 
identică cu marca înregistrată pentru 
respectivele produse sau care nu poate fi 
diferenţiată, în aspectele sale esenţiale, de 
acea marcă.

terţă şi poartă, fără a fi autorizate, o marcă 
identică cu marca înregistrată în mod legal
pentru respectivele produse sau care nu 
poate fi diferenţiată, în aspectele sale 
esenţiale, de acea marcă, cu condiţia ca 
titularul să dovedească faptul că marca 
respectivă este înregistrată în mod legal şi 
în ţara de destinaţie;

Or. en

Justificare

Deşi este important să se ia măsuri împotriva contrafacerii, propunerea Comisiei privind 
bunurile aflate în tranzit merge prea departe, întrucât ar limita comerţul internaţional 
legitim. Ar trebui să intre în sarcina titularului unei mărci înregistrate furnizarea de probe 
care să dovedească că marca este, de asemenea, înregistrată legal în ţara de destinaţie.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 11 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aplicarea, în cursul schimburilor 
comerciale, a unui semn identic sau similar 
mărcii pe prezentare, pe ambalaj sau pe 
alte suporturi pe care poate fi aplicată 
marca;

(a) aplicarea, în cursul schimburilor 
comerciale, a unui semn identic sau similar 
mărcii pe ambalaj, pe etichete, pe 
elementele de securitate, pe dispozitivele 
care atestă autenticitatea sau pe orice alte 
suporturi pe care poate fi aplicată marca;

Or. en

Justificare

Termenul „prezentare” utilizat în această dispoziţie este un termen juridic din domeniul artei 
care nu este aplicabil în toate jurisdicţiile UE. Pentru a mări eficacitatea dispoziţiei, 
formularea folosită pentru a descrie etichetele, ambalajul sau alte elemente ar trebui 
clarificată pentru a garanta că cele mai frecvente elemente de ambalare şi componente 
folosite de falsificatori sunt cuprinse în dispoziţie.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 11 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferirea, introducerea pe piaţă sau 
deţinerea în aceste scopuri a prezentărilor,
ambalajelor sau a altor suporturi pe care se 
aplică marca, precum şi importul sau 
exportul acestor suporturi.

(b) oferirea, introducerea pe piaţă sau 
deţinerea în aceste scopuri a ambalajelor, 
etichetelor, elementelor de securitate, 
dispozitivelor care atestă autenticitatea
sau a oricăror alte suporturi pe care se 
aplică marca, precum şi importul sau 
exportul acestor suporturi.

Or. en

Justificare

Termenul „prezentare” utilizat în această dispoziţie este un termen juridic din domeniul artei 
care nu este aplicabil în toate jurisdicţiile UE. Pentru a mări eficacitatea dispoziţiei, 
formularea folosită pentru a descrie etichetele, ambalajul sau alte elemente ar trebui 
clarificată pentru a garanta că cele mai frecvente elemente de ambalare şi componente 
folosite de falsificatori sunt cuprinse în dispoziţie.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Data de începere a perioadei de cinci 
ani menţionată la alineatele (1), (2) şi (3) 
este înscrisă în registru.

Or. en

Justificare

Modalităţile diferite de calculare a datei de începere a perioadei de cinci ani pot crea 
dificultăţi altor utilizatori în determinarea duratei acestei perioade. Înscrierea în registru a 
datei de debut a perioadei ar asigura un acces mai simplu al utilizatorilor la această 
informaţie.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
cesiunea mărcii se face în scris şi necesită 
semnătura părţilor contractante, în afară 
de cazul în care rezultă dintr-o hotărâre 
judecătorească; în caz contrar, cesiunea 
este nulă.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se introducă o cerinţă privind forma pe care trebuie să o îmbrace cesiunea 
mărcii, iar această dispoziţie nu aduce valoare adăugată. Această dispoziţie ar aduce 
atingere libertăţii părţilor de a alege forma în care doresc să realizeze această operaţiune. 
Deşi, în practică, este foarte probabil că se va opta pentru această modalitate de cesiune, 
impunerea cerinţei ar crea un impediment inutil în cazul comerţului electronic. De asemenea, 
în legislaţia naţională a numeroase state membre, stabilirea unor cerinţe detaliate pentru 
transferurile de proprietate este foarte puţin întâlnită.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La cererea uneia dintre părţi, transferul 
se înscrie în registru şi se publică.

(4) La cererea uneia dintre părţi, transferul 
se înscrie în registru şi se publică, în cazul 
în care partea solicitantă a furnizat 
oficiului probe documentare care atestă 
transferul.

Or. en

Justificare

Pare justificat să se permită oficiului să solicite anumite probe documentare.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până când transferul nu este înscris în 
registru, succesorul în drepturi nu poate să 
invoce drepturile care decurg din 
înregistrarea mărcii împotriva terţilor.

(5) Până când cererea de înregistrare a 
transferului nu a fost primită de oficiu, 
succesorul în drepturi nu poate să invoce 
drepturile care decurg din înregistrarea 
mărcii împotriva terţilor.

Or. en

Justificare

Nu pare a fi corect ca noul titular al mărcii să fie dependent de viteza cu care oficiul va 
înscrie transferul în registru. În urma achiziţiei drepturilor asupra mărcii şi a completării 
unei cereri corespunzătoare la oficiul pentru mărci, noul titular al mărcii ar trebui să fie, 
totodată, în măsură să îşi invoce drepturile împotriva terţilor.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 28 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Definiţii

În sensul prezentei secţiuni, se aplică 
următoarele:
1. „marcă de garantare sau de certificare” 
înseamnă o marcă desemnată astfel la 
data depunerii cererii şi care este în 
măsură să facă distincţia între produsele 
sau serviciile pentru care originea 
geografică, materialul, modul de 
fabricare a produselor sau de prestare a 
serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte 
caracteristici ale produselor şi serviciilor 
sunt certificate de către titularul mărcii şi 
produsele şi serviciile care nu beneficiază 
de o astfel de certificare;
2. „marcă colectivă” înseamnă o marcă 
desemnată astfel la data depunerii cererii 
şi care este în măsură să facă distincţia 
între produsele sau serviciile membrilor 
unei asociaţii care deţine drepturile 
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asupra mărcii şi produsele sau serviciile 
altor întreprinderi.

Or. en

Justificare

Acest amendament este tehnic: pentru ca textul să fie mai bine structurat, definiţiile propuse 
la articolul 28 sunt transferate la articolul 2 dedicat definiţiilor.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care solicitantul solicită 
înregistrarea pentru mai multe clase, 
produsele şi serviciile sunt grupate în 
funcţie de clasele cuprinse în Clasificarea 
Nisa, fiecare grup fiind precedat de 
numărul clasei căreia îi aparţine respectivul 
grup de produse sau servicii şi prezentat în 
ordinea claselor.

(6) În cazul în care solicitantul solicită 
înregistrarea pentru mai multe clase, acesta 
grupează produsele şi serviciile în funcţie 
de clasele cuprinse în Clasificarea Nisa, 
fiecare grup fiind precedat de numărul 
clasei căreia îi aparţine respectivul grup de 
produse sau servicii şi le prezintă în 
ordinea claselor.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că responsabilitatea de a grupa produsele şi serviciile în funcţie de clase îi 
revine solicitantului, nu oficiului.

Amendamentul 34

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 absenţa 
motivelor absolute de refuz prevăzute la 
articolul 4.

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 absenţa 
motivelor absolute de refuz prevăzute la 
articolul 4. Această dispoziţie nu aduce 
atingere posibilităţii ca oficiile să 
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furnizeze, pe o bază pur informativă, 
căutări ale unor drepturi anterioare şi 
notificări referitoare la drepturi 
anterioare, cu condiţia ca respectivele 
căutări şi notificări să nu confere un 
caracter obligatoriu procesului ulterior de 
înregistrare şi nici procedurilor ulterioare 
de opoziţie.

Or. en

Justificare

Această propunere include o clarificare, precum şi o modificare substanţială şi ar trebui să 
fie interpretată în paralel cu considerentul (34). Deşi ar trebui să fie abolită examinarea ex 
officio dacă aceasta se bazează pe motive relative, ar fi rezonabil să se permită oficiilor să 
furnizeze căutări ale unor drepturi anterioare solicitanţilor şi notificări privind drepturi 
anterioare titularilor, atât ex officio, cât şi la cerere. Aceste căutări şi notificări ar trebui 
totuşi să fie pur informative şi să nu aibă niciun efect asupra procesului de înregistrare.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedura administrativă menţionată la 
alineatul (1) prevede că cel puţin titularul 
unuia dintre drepturile anterioare 
enumerate la articolul 5 alineatele (2) şi 
(3) trebuie să fie în măsură să prezinte un 
act de opoziţie.

(2) Procedura administrativă menţionată la 
alineatul (1) prevede că cel puţin titularul 
unuia dintre drepturile anterioare 
enumerate la articolul 5 alineatul (2) şi la 
articolul 5 alineatul (3) litera (a) trebuie 
să fie în măsură să prezinte un act de 
opoziţie. Un act de opoziţie poate fi 
prezentat pe baza unuia sau mai multor 
drepturi anterioare, cu condiţia ca toate 
acestea să aparţină aceluiaşi titular, 
precum şi pe baza totalităţii produselor 
sau serviciilor sau a unei părţi a 
produselor sau serviciilor pentru care 
dreptul anterior a fost înregistrat sau 
solicitat, şi poate fi exercitat împotriva 
totalităţii produselor sau serviciilor sau a 
unei părţi a produselor sau serviciilor 
pentru care a fost solicitată marca 
contestată.
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Or. en

Justificare

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 
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.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd o procedură 
administrativă de decădere din drepturi sau 
de declarare a nulităţii unei mărci la oficiile 
lor.

(1) Statele membre prevăd o procedură 
administrativă eficientă şi rapidă de 
decădere din drepturi sau de declarare a 
nulităţii unei mărci la oficiile lor.

Or. en

Justificare

Această modificare punctuală reflectă dispoziţia de la articolul 45 şi solicită să se aplice o 
„procedură administrativă eficientă şi rapidă”.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O cerere de decădere din drepturi sau 
de declarare a nulităţii unei mărci poate fi 
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depusă împotriva totalităţii produselor sau 
serviciilor sau a unei părţi a produselor 
sau serviciilor pentru care a fost 
înregistrată marca contestată.

Or. en

Justificare

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 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) O cerere de declarare a nulităţii unei 
mărci poate fi depusă pe baza unuia sau 
mai multor drepturi anterioare, cu 
condiţia ca toate acestea să aparţină 
aceluiaşi titular.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În procedurile administrative de 
declarare a nulităţii pe baza existenţei unei 
mărci înregistrate cu o dată de depunere 
sau cu o dată de prioritate anterioară, în 
cazul în care titularul mărcii ulterioare 
solicită acest lucru, titularul mărcii 
anterioare prezintă dovada că, în perioada 
de cinci ani care precedă data cererii de 
declarare a nulităţii, marca anterioară a fost 
utilizată în mod efectiv, astfel cum se 
prevede la articolul 16, pentru produsele 
sau serviciile pentru care marca este 
înregistrată şi pe care titularul le invocă 
drept justificare pentru cererea sa sau că 
există motive întemeiate pentru neutilizare, 
cu condiţia ca perioada de cinci ani în care 
marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată 
în mod efectiv să fi expirat la data cererii 
de declarare a nulităţii.

(1) În procedurile de declarare a nulităţii pe 
baza existenţei unei mărci înregistrate cu o 
dată de depunere sau cu o dată de prioritate 
anterioară, în cazul în care titularul mărcii 
ulterioare solicită acest lucru, titularul 
mărcii anterioare prezintă dovada că, în 
perioada de cinci ani care precedă data 
cererii de declarare a nulităţii, marca 
anterioară a fost utilizată în mod efectiv, 
astfel cum se prevede la articolul 16, 
pentru produsele sau serviciile pentru care 
marca este înregistrată şi pe care titularul le 
invocă drept justificare pentru cererea sa 
sau că există motive întemeiate pentru 
neutilizare, cu condiţia ca perioada de cinci 
ani în care marca anterioară ar fi trebuit să 
fie utilizată în mod efectiv să fi expirat la 
data cererii de declarare a nulităţii.

Or. en

Justificare

Se urmăreşte clarificarea faptului că motivele care justifică neutilizarea unei mărci pot fi 
prezentate fie într-o procedură administrativă, fie într-o procedură judiciară.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Capitolul 3 – secţiunea 3 a (nouă) – articolul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECŢIUNEA 3a 

COMUNICAREA CU OFICIUL

Articolul 51 a
Comunicarea cu oficiul
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Părţile la procedură sau, dacă sunt 
desemnaţi, reprezentanţii acestora, 
desemnează o adresă oficială pe teritoriul 
unuia dintre statele membre pentru toate 
comunicările oficiale cu oficiul.

Or. en

Justificare

Practica anumitor state membre de a solicita stabilirea unei adrese de serviciu pe teritoriul 
lor pentru primirea notificărilor de la oficiu constituie o sursă inutilă de întârzieri şi costuri, 
ca urmare a necesităţii de a identifica, desemna şi remunera un reprezentant local. 
Complexitatea acestei proceduri ar putea crea un obstacol în calea depunerii mărcilor 
naţionale şi ar putea împiedica stabilirea unui echilibru între nivelul unitar şi cel naţional al 
sistemului european al mărcilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Mult aşteptata propunere de revizuire a sistemului de mărci în Europa a fost prezentată de 
Comisie în ultima parte a lunii martie 2013, după ce aceasta a lucrat la propunere timp de mai 
mulţi ani. Raportoarea este hotărâtă să depună eforturi susţinute pentru adoptarea acestor 
propuneri în cursul actualei legislaturi, dar doreşte să reamintească că nu va fi o sarcină 
uşoară, dat fiind că timpul rămas la dispoziţie este limitat. Calitatea procesului legislativ nu 
poate fi compromisă, iar ocazia oferită de această revizuire de a moderniza actualul sistem de 
mărci din Europa nu ar trebui irosită pentru a ajunge la un acord pripit între instituţii. Cu toate 
acestea, raportoarea a beneficiat de multă susţinere din partea Comisiei pentru afaceri juridice 
pentru a se conforma acestui calendar ambiţios. Timpul limitat avut la dispoziţie pentru 
redactarea prezentului raport prin prisma calendarului amintit face ca raportul să acopere cele 
mai multe chestiuni în cazul cărora se impun modificări ale propunerii Comisiei. Raportoarea 
îşi rezervă însă dreptul de a reveni ulterior cu amendamente şi propuneri suplimentare asupra 
chestiunilor care nu au fost cuprinse în acest raport. 

Rezumat şi introducere

Directiva care armonizează anumite aspecte ale legislaţiei în domeniul mărcilor a statelor 
membre ale Uniunii Europene există de peste 20 de ani. Prezenta revizuire oferă oportunitatea 
de a învăţa din bunele practici identificate şi de a consolida în continuare măsurile de 
armonizare adoptate de oficiile naţionale pentru mărci în ceea ce priveşte aspectele de drept 
material şi aspectele procedurale ale legislaţiei privind mărcile. 

Raportoarea ar dori să clarifice de la început faptul că această revizuire ar trebui să fie ghidată 
de principiul conservării şi consolidării sistemului de protecţie a mărcilor din Europa, bazat pe 
două niveluri. Comunitatea de afaceri din Uniunea Europeană cuprinde peste 20 de milioane 
de întreprinderi care au nevoi extrem de diferite. Sistemul mărcilor ar trebui să fie suficient de 
simplu şi de flexibil pentru a oferi utilizatorilor săi acces la o protecţie care răspunde nevoilor 
lor. 

Unii utilizatori doresc să obţină protecţie doar într-un stat membru, în timp ce alţii doresc să 
îşi asigure o protecţie unitară în toate cele 28 de state membre ale Uniunii. Ar trebui remarcat, 
de asemenea, faptul că există mulţi utilizatori care depind de sistemul naţional pentru a-şi 
asigura protecţia în diferite state membre. Acesta ar putea fi, de exemplu, cazul utilizatorilor 
care nu sunt în măsură să obţină drepturile asupra unei mărci a UE datorită drepturilor 
anterioare existente în unul sau mai multe state membre. Aceasta ar putea fi, de asemenea, şi 
opţiunea voluntară a unei companii active într-un număr restrâns de ţări sau într-o regiune de 
frontieră. 

Cu scopul de a oferi asistenţă acestor utilizatori care se bazează pe serviciile oferite de mai 
multe oficii naţionale pentru a beneficia de protecţie, este oportun să se armonizeze 
procedurile, astfel încât utilizatorii să nu fie nevoiţi să folosească abordări procedurale 
complet diferite în diferitele state membre în care aceştia încearcă să obţină protecţie. Cu toate 
că un element important care determină alegerea unei strategii privind locul de înregistrare a 
unei mărci îl constituie taxele care trebuie achitate la OHIM, există mulţi alţi factori care intră 
în joc, de asemenea. 
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Scopul urmărit atunci când se pun în aplicare cele mai bune practici în materie de proceduri şi 
de drept material ar trebui să fie creşterea atractivităţii pe care o au sistemele mărcilor 
naţionale pentru utilizatori. Din acest motiv, ar fi, de asemenea, rezonabil să se armonizeze o 
serie de aspecte procedurale suplimentare care ar ameliora situaţia utilizatorilor care îşi 
protejează mărcile prin intermediul mai multor oficii naţionale. 

Fără a ignora aspectele pozitive generale ale armonizării, trebuie remarcat, de asemenea, că 
unele dintre propunerile Comisiei merg prea departe, întrucât nu ţin seama de natura 
teritorială a protecţiei oferite. În cazul altor propuneri, sunt necesare clarificări pentru a 
garanta că anumite caracteristici importante, în special în ceea ce priveşte IMM-urile, sunt 
păstrate. 

Examinarea motivelor absolute de refuz, articolul 4 alineatul (2)

Acesta este unul dintre cele mai evidente cazuri în care propunerea Comisiei îşi depăşeşte 
obiectivele stabilite, iar raportoarea sugerează eliminarea completă a acestei dispoziţii. În 
cazul în care este menţinută această dispoziţie, rezultatul ar fi că examinarea realizată de către 
un oficiu naţional nu ar fi diferită de cea realizată în cadrul Agenţiei. Întrucât drepturile 
conferite de către un oficiu naţional vizează doar teritoriul statului membru respectiv, nu ar fi 
oportun să se solicite examinarea motivelor absolute de refuz cu privire la teritorii care nu vor 
fi, oricum, acoperite de marca în cauză.  

Examinarea ex officio a motivelor relative de refuz

Anumite oficii naţionale din Uniunea Europeană realizează, în continuare, examinări ex 
officio ale motivelor relative de refuz. Comisia a prezentat argumente convingătoare care 
subliniază complicaţiile pe care le presupune această procedură pentru solicitanţii care se 
adresează sistemului, datorate, de exemplu, întârzierilor considerabile. Ar trebui observat 
totuşi faptul că numeroase oficii care au abolit practica examinărilor ex officio a motivelor 
relative de refuz furnizează în continuare (ex officio) solicitanţilor căutări şi rezultate ale 
căutărilor privind drepturile anterioare, precum şi notificări către titularii unor drepturi
anterioare, prin care îi informează pe aceştia privind cereri care ar putea intra în conflict cu 
drepturile lor. Raportoarea consideră că este cu siguranţă posibil să se păstreze opţiunea de a 
efectua în continuare această examinare în cadrul oficiilor naţionale, combinând-o cu 
propunerea întemeiată a Comisiei de a nu permite acestor examinări să blocheze procedura 
cererii de înregistrare pentru solicitant. 

Măsuri de executare

Comisia a propus introducerea unei dispoziţii referitoare la importuri în cazul în care numai 
expeditorul de produse acţionează în scopuri comerciale şi în care destinatarul este, de 
exemplu, o persoană fizică. Având în vedere necesitatea de a combate produsele contrafăcute, 
dispoziţia este binevenită, dar ar trebui limitată la produsele contrafăcute. 

Comisia a mai propus o dispoziţie referitoare la produsele aflate în tranzit. În ciuda nevoii de 
a stopa produsele contrafăcute care intră pe piaţa internă a Europei, propunerea ar îngreuna, 
totodată, comerţul internaţional legitim. De aceea, raportoarea ar sugera o serie de modificări 
care să asigure o poziţie mai echilibrată.
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Simplificarea administrativă

În opinia raportoarei, se mai pot încă prezenta propuneri suplimentare pentru a spori 
atractivitatea sistemelor mărcilor naţionale prin simplificarea unor norme procedurale. Părţile 
la o procedură desfăşurată în cadrul unui oficiu naţional nu ar trebui, spre exemplu, să fie 
obligate să specifice o adresă oficială pe teritoriul statului membru respectiv.


