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PR_COD_1amCom

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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0161),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 118.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0087/2013),

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

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

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

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

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Exorta a Comissão a tomar medidas para codificar o Regulamento assim que o processo 
legislativo tiver chegado ao fim;

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em consequência da entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa, a terminologia do 

(2) Em consequência da entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa, a terminologia do 
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Regulamento (CE) n.º 207/2009 deve ser 
atualizada, o que implica a substituição da 
expressão «marca comunitária» por «marca 
europeia». Em consonância com a 
abordagem comum sobre as agências 
descentralizadas, acordada em julho de 
2012 pelo Parlamento Europeu, pelo 
Conselho e pela Comissão, a denominação 
«Instituto de Harmonização no Mercado 
Interno (marcas, desenhos e modelos)» 
deve ser substituída por «Agência das 
Marcas, Desenhos e Modelos da União 
Europeia» (a seguir designada por 
«Agência»).

Regulamento (CE) n.º 207/2009 deve ser 
atualizada, o que implica a substituição da 
expressão «marca comunitária» por «marca 
da União Europeia». Em consonância com 
a abordagem comum sobre as agências 
descentralizadas, acordada em julho de 
2012 pelo Parlamento Europeu, pelo 
Conselho e pela Comissão, a denominação 
«Instituto de Harmonização no Mercado 
Interno (marcas, desenhos e modelos)» 
deve ser substituída por «Agência da 
Propriedade Intelectual da União 
Europeia» (a seguir designada por 
«Agência»).

Or. en

Justificação

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A experiência adquirida desde a criação 
do sistema da marca comunitária 
demonstrou que as empresas da União e de 
países terceiros aceitaram o sistema, que se 
tornou uma alternativa viável e 
bem-sucedida à proteção das marcas a 

(5) A experiência adquirida desde a criação 
do sistema da marca comunitária 
demonstrou que as empresas da União e de 
países terceiros aceitaram o sistema, que se 
tornou um complemento e uma alternativa 
viáveis e bem-sucedidos à proteção das 



PR\944386PT.doc 7/66 PE516.715v01-00

PT

nível dos Estados-Membros. marcas a nível dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É importante salientar a coexistência dos dois níveis de proteção.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de permitir uma maior 
flexibilidade, assegurando ao mesmo 
tempo uma maior segurança jurídica no 
que diz respeito aos meios de 
representação das marcas, a exigência de 
possibilidade de representação gráfica deve 
ser suprimida da definição de marca 
europeia. Deve poder ser autorizado que 
um sinal seja representado sob qualquer 
forma adequada e, por conseguinte, não 
necessariamente através de meios gráficos, 
desde que a representação permita às 
autoridades competentes e ao público 
determinar com precisão e clareza o objeto 
da proteção.

(9) A fim de permitir uma maior 
flexibilidade, assegurando ao mesmo 
tempo uma maior segurança jurídica no 
que diz respeito aos meios de 
representação das marcas, a exigência de 
possibilidade de representação gráfica deve 
ser suprimida da definição de marca da 
União Europeia. Deve poder ser autorizado 
que um sinal seja representado no Registo 
de Marcas da União Europeia sob 
qualquer forma adequada e, por 
conseguinte, não necessariamente através 
de meios gráficos, desde que a 
representação utilize tecnologia 
geralmente disponível e permita às 
autoridades competentes e ao público 
determinar com precisão e clareza o objeto 
da proteção.

Or. en

Justificação

Esclarecimento de que a marca deve poder ser registada no registo, utilizando tecnologia 
geralmente disponível.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir a segurança 
jurídica e a clareza, é necessário 
esclarecer que não só em caso de 
semelhança, mas também em caso de 
utilização de um sinal idêntico para 
produtos ou serviços idênticos, a proteção 
deve ser conferida a uma marca europeia 
apenas se e na medida em que a função 
principal da marca europeia, que visa 
garantir a origem comercial dos produtos 
ou serviços, seja negativamente afetada.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a supressão no artigo 9.º.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Com o objetivo de reforçar a proteção 
das marcas e combater mais eficazmente a 
contrafação, o titular de uma marca da 
União Europeia deve poder impedir 
terceiros de introduzirem mercadorias no 
território aduaneiro da União, sem nele 
serem introduzidas em livre prática, se tais 
mercadorias forem provenientes de países 
terceiros e nelas tenha sido aposta sem 
autorização uma marca essencialmente 
idêntica à marca da União Europeia 
registada em relação a essas mercadorias.
A fim de não perturbar os fluxos legítimos 
de bens, esta norma só deve ser aplicada 
se o titular de uma marca da União 
Europeia conseguir demonstrar que a 
marca também está validamente registada 
no país de destino. Esta norma não deve 
afetar o direito da União de promover o 
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acesso a medicamentos por parte de 
países terceiros.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para manter a conformidade com a alteração ao artigo 9.º, 
n.º 5.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para manter a conformidade com a alteração ao artigo 9.º, 
n.º 4.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Com o objetivo de promover a 
convergência das práticas e de desenvolver 
instrumentos comuns, é necessário 
estabelecer um quadro adequado para a
cooperação entre a Agência e os institutos 
dos Estados-Membros, definindo 
claramente as áreas de cooperação e 

(40) Com o objetivo de promover a 
convergência das práticas e de desenvolver 
instrumentos comuns, é necessário 
estabelecer um quadro adequado para a 
cooperação entre a Agência e os institutos 
dos Estados-Membros, definindo as áreas 
principais de cooperação e permitindo à 
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permitindo à Agência coordenar os 
projetos comuns relevantes de interesse da 
União e financiar, até determinado limite, 
esses projetos comuns com base em 
subvenções. Essas atividades de 
cooperação devem beneficiar as empresas 
que utilizam sistemas de marcas na 
Europa. Para os utilizadores do regime da 
União estabelecido pelo presente
regulamento, os projetos comuns, em 
especial as bases de dados relativas à
pesquisa e consulta, devem permitir a 
disponibilização de instrumentos 
adicionais, integradores, eficientes e 
gratuitos para cumprir os requisitos 
específicos decorrentes do caráter unitário 
da marca europeia.

Agência coordenar os projetos comuns 
relevantes de interesse da União e 
financiar, até determinado limite, esses 
projetos comuns com base em subvenções.
Essas atividades de cooperação devem 
beneficiar as empresas que utilizam 
sistemas de marcas na União. Para os 
utilizadores do regime da União 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 207/2009, os projetos comuns, em 
especial as bases de dados utilizadas para
pesquisa e consulta, devem permitir a 
disponibilização gratuita de instrumentos 
adicionais, integradores e eficientes para
cumprir os requisitos específicos 
decorrentes do caráter unitário da marca da 
União Europeia. No entanto, não deve ser 
obrigatório para os Estados-Membros 
implementar os resultados desses projetos 
comuns. Embora seja importante que 
todas as partes contribuam para o sucesso 
dos projetos comuns, nomeadamente 
através da partilha de melhores práticas e 
de experiências, uma obrigação estrita 
que exija que todos os Estados-Membros 
implementem os resultados de projetos 
comuns, mesmo quando, por exemplo, um 
Estado-Membro acredita que já tem 
implementada uma ferramenta de TI 
melhor ou similar, não seria nem 
proporcional, nem no interesse dos 
utilizadores.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) A estrutura das taxas foi 
estabelecida pelo Regulamento (CE) 
n.º 2869/951 da Comissão. No entanto, a 
estrutura das taxas é um aspeto central do 
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funcionamento do sistema de marcas da 
União, tendo sido revisto apenas duas 
vezes desde a sua criação, e só depois de 
um debate político significativo. A 
estrutura das taxas deve ser, por 
conseguinte, regulada diretamente no 
Regulamento (CE) n.º 207/2009. O 
Regulamento (CE) n.º 2869/95 deve ser, 
por conseguinte, revogado, e as 
disposições relativas à estrutura das taxas 
previstas no Regulamento (CE) 
n.º 2868/952 da Comissão devem ser 
suprimidas.
___________
1 Regulamento (CE) n.º 2869/95 da 
Comissão, de 13 de dezembro de 1995, 
relativo às taxas a pagar ao Instituto de 
Harmonização do Mercado Interno 
(marcas, desenhos e modelos) (JO L 303 
de 15.12.1995, p. 33).
2 Regulamento (CE) n.º 2868/95 da 
Comissão, de 13 de dezembro de 1995, 
relativo à execução do Regulamento (CE) 
n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca 
comunitária (JO L 303 de 15.12.1995, 
p. 1).

Or. en

Justificação

A estrutura das taxas é um elemento importante do sistema de marcas da União Europeia, 
devendo, por conseguinte, ser diretamente regulado no Regulamento e não ser deixado para 
atos delegados. A relatora destaca que a questão das outras delegações de poder contidas na 
proposta COM será abordada no âmbito do procedimento, de acordo com a regra 37-A.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A fim de garantir um método eficiente 
para a resolução de litígios, a fim de
garantir a coerência com o regime 

(45) A fim de garantir um método eficiente 
para resolver litígios, garantir a coerência 
com o regime linguístico estabelecido no 
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linguístico estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 207/2009, a tomada rápida de 
decisões sobre uma dada questão e a 
organização eficiente das Câmaras de 
Recurso, bem como um nível realista e 
adequado de taxas a cobrar pela Agência,
em conformidade com os princípios 
orçamentais estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 207/2009, o poder de adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito à 
especificação das informações sobre as
línguas a utilizar junto da Agência, dos
casos em que as decisões de oposição e de 
cancelamento devem ser tomadas por um 
único membro, da organização das 
Câmaras de Recurso, do montante das 
taxas a pagar à Agência, bem como dos
pormenores relativos ao seu pagamento.

Regulamento (CE) n.º 207/2009, a tomada 
rápida de decisões em casos com uma dada 
questão e a organização eficiente das 
Câmaras de Recurso, em conformidade 
com os princípios orçamentais 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 207/2009, o poder de adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito à 
especificação das informações 
relativamente às línguas a utilizar junto da 
Agência, aos casos em que as decisões de 
oposição e de cancelamento devem ser 
tomadas por um único membro, à
organização das Câmaras de Recurso, bem 
como aos pormenores relativos ao 
pagamento de taxas.

Or. en

Justificação

A estrutura das taxas é um elemento importante do sistema de marcas da União Europeia, 
devendo, por conseguinte, ser diretamente regulado no Regulamento e não ser deixado para 
atos delegados. A relatora destaca que a questão das outras delegações de poder contidas na 
proposta COM será abordada no âmbito do procedimento, de acordo com a regra 37-A. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em todo o regulamento, a expressão 
«marca comunitária» é substituída por 
«marca europeia», efetuando-se as 
alterações gramaticais necessárias;

(2) Em todo o regulamento, a expressão 
«marca comunitária» é substituída por 
«marca da União Europeia», efetuando-se 
as alterações gramaticais necessárias;
(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto. A sua aprovação exigirá que todo o 
texto seja alterado em consonância.)

Or. en
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Justificação
Dado que a palavra «europeia» é mais ampla do que o território da União Europeia, seria 
mais específico utilizar o termo «marca da União Europeia».
 Além disso, o termo «europeia» é usado atualmente (nomeadamente na proteção de 
patentes) para designar uma proteção que não é unitária, mas que se refere a um conjunto de 
direitos nacionais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em todo o regulamento, a expressão 
«tribunal de marcas comunitárias» é 
substituída por «tribunal de marcas 
europeias», efetuando-se as alterações 
gramaticais necessárias;

(3) Em todo o regulamento, a expressão 
«tribunal de marcas comunitárias» é 
substituída por «tribunal de marcas da 
União Europeia», efetuando-se as 
alterações gramaticais necessárias;
(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto. A sua aprovação exigirá que todo o 
texto seja alterado em consonância.)

Or. en

Justificação

Dado que a palavra «europeia» é mais ampla do que o território da União Europeia, seria 
mais específico utilizar o termo «tribunal de marcas da União Europeia». Além disso, reflete 
o nome do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em todo o regulamento, a expressão 
«marca comunitária coletiva» é substituída 
por «marca europeia coletiva», 
efetuando-se as alterações gramaticais 
necessárias;

(4) Em todo o regulamento, a expressão 
«marca comunitária coletiva» é substituída 
por «marca coletiva da União Europeia», 
efetuando-se as alterações gramaticais 
necessárias;
(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto. A sua aprovação exigirá que todo o 
texto seja alterado em consonância.)
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Or. en

Justificação

Dado que a palavra «europeia» é mais ampla do que o território da União Europeia, seria 
mais específico utilizar o termo «marca coletiva da União Europeia».

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada a Agência das Marcas, 
Desenhos e Modelos da União Europeia, a 
seguir designada por «Agência».

1. É criada a Agência da Propriedade 
Intelectual da União Europeia, a seguir 
designada por «Agência».
(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto. A sua aprovação exigirá que todo o 
texto seja alterado em consonância.)

Or. en

Justificação

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Distinguir os produtos ou serviços de 
uma empresa dos de outras empresas;

a) Distinguir os produtos ou serviços de 
uma empresa dos de outras empresas; e

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que apenas uma das condições estabelecidas nas alíneas a) e b) tem de ser 
cumprida.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 4.º – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Ser representados de forma que permita 
que as autoridades competentes e o público 
determinem de forma precisa o objeto da 
proteção assegurada ao seu titular.»;

Ser representados no Registo de Marcas 
da União Europeia de modo que permita 
que as autoridades competentes e o público 
determinem de forma precisa o objeto da 
proteção assegurada ao seu titular.»;

Or. en

Justificação

Esta é uma clarificação de que a marca tem de poder ser inserida no registo.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apenas numa parte da União; a) Apenas numa parte da União; ou

Or. en
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Justificação

Deve ficar claro que apenas uma das condições estabelecidas nas alíneas a) e b) tem de ser 
cumprida.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que tenha sido pedido por um agente ou 
por um representante do titular da marca, 
em seu próprio nome e sem o 
consentimento do titular, a menos que esse 
agente ou representante justifique a sua 
atuação;

a) Que tenha sido pedido por um agente ou 
por um representante do titular da marca, 
em seu próprio nome e sem o 
consentimento do titular, a menos que esse 
agente ou representante justifique a sua 
atuação; ou

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que apenas uma das condições estabelecidas nas alíneas a) e b) tem de ser 
cumprida.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O sinal seja idêntico à marca europeia e 
seja utilizado para produtos ou serviços 
idênticos àqueles para os quais a marca 
europeia foi registada e em que essa 
utilização afete ou seja suscetível de 
afetar a função da marca europeia de 
garantia para os consumidores da 
proveniência dos produtos ou serviços;

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

Or. en
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Justificação

Embora a proposta da Comissão pretenda criar clareza, parece antes criar uma maior 
incerteza jurídica.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

O titular de uma marca europeia tem 
igualmente o direito de impedir 
importações de mercadorias referidas no 
n.º 3, alínea c), em que apenas o expedidor 
das mercadorias age para fins comerciais.

O titular de uma marca da União Europeia 
tem igualmente o direito de impedir 
importações de mercadorias em que apenas 
o expedidor das mercadorias age para fins 
comerciais e se nessas mercadorias, 
incluindo na embalagem, tiver sido 
aposta, sem autorização, uma marca 
idêntica à marca da União Europeia 
registada em relação a essas mercadorias, 
ou que não possa ser distinguida nos seus 
aspetos essenciais da referida marca.

Or. en

Justificação

Apesar de ser necessário combater a contrafação, a disposição proposta vai demasiado 
longe, dado que também abrange a importação por cidadãos individuais de mercadorias que 
tenham sido legitimamente colocadas no mercado fora da UE. A disposição deve ser limitada 
a mercadorias de contrafação.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O titular de uma marca europeia fica 
igualmente habilitado a impedir que 
terceiros, no contexto da atividade 

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

atividade comercial, introduzam 
mercadorias no território aduaneiro da 
União, sem nele serem introduzidas em 
livre prática, se tais mercadorias, incluindo 
a embalagem, forem provenientes de um 
país terceiro e em que tenha sido aposta 
sem autorização uma marca idêntica à 
marca da União Europeia validamente
registada em relação a essas mercadorias 
ou que não possam ser distinguidas nos 
seus aspetos essenciais dessa marca, na 
condição de o titular provar que a marca 
também está validamente registada no 
país de destino.»;

Or. en

Justificação

Embora seja importante tomar medidas contra a contrafação, a proposta da Comissão sobre 
as mercadorias em trânsito vai demasiado longe, na medida em que iria limitar comércio 
internacional legítimo. Deve, por conseguinte, ser da responsabilidade do titular de uma 
marca registada provar que a marca também está validamente registada no país de destino.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 9-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aposição, no decurso de operações 
comerciais, de um sinal idêntico ou similar 
à marca europeia nos elementos de
apresentação, embalagens ou outros meios 
em que a marca possa ser aposta;

(a) Aposição, no decurso de operações 
comerciais, de um sinal idêntico ou similar 
à marca da União Europeia nas
embalagens, rótulos, etiquetas, 
características de segurança, dispositivos 
de autenticidade ou quaisquer outros 
meios em que a marca possa ser aposta;

Or. en

Justificação

A expressão «elementos de apresentação» utilizada na presente disposição é uma expressão 
técnica jurídica que não se aplica em todas as jurisdições da UE. A fim de melhorar a 
eficácia da disposição, os termos utilizados para descrever os rótulos, as embalagens e 
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outros itens devem ser clarificados para garantir que os elementos e componentes mais 
comuns das embalagens usados pelos falsificadores estão incluídos na disposição.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 9-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Oferta ou colocação no mercado, 
armazenamento para esses fins ou 
importação ou exportação, embalagens 
rótulos, etiquetas, características de 
segurança, dispositivos de autenticidade
ou quaisquer outros meios em que a marca 
seja aposta.

Or. en

Justificação

A expressão «elementos de apresentação» utilizada na presente disposição é uma expressão 
técnica jurídica que não se aplica em todas as jurisdições da UE. A fim de melhorar a 
eficácia da disposição, os termos utilizados para descrever os rótulos, as embalagens e 
outros itens devem ser clarificados para garantir que os elementos e componentes mais 
comuns das embalagens usados pelos falsificadores estão incluídos na disposição.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(15) No artigo 13.º, n.º 1, a expressão «na 
Comunidade» é substituída por «no 
Espaço Económico Europeu»;

(15) O artigo 13.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. «O direito conferido pela marca da 
União Europeia não permite ao seu 
titular proibir a sua utilização para 
produtos comercializados no Espaço 
Económico Europeu sob essa marca pelo 
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titular ou com o seu consentimento.»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 26 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:
«2. O pedido de marca da União Europeia 
dá lugar ao pagamento de uma taxa de 
depósito. A taxa de depósito inclui:
(a) Uma taxa de base;
(b) As taxas de classificação pelas classes 
acima de uma a que os produtos e 
serviços pertençam, em conformidade 
com o disposto no artigo 28.º;
(c) Quando aplicável, a taxa de 
investigação referida no artigo 38.º, n.º 2.
O requerente deve emitir a ordem de 
pagamento da taxa de depósito, o mais 
tardar na data em que deposita o seu 
pedido.»;

Or. en

Justificação

A estrutura das taxas é um elemento importante do sistema de marcas da União Europeia, 
devendo, por conseguinte, ser diretamente regulado no regulamento. A regra 4 do 
Regulamento (CE) n.º 2868/95 é, portanto, incorporada no Regulamento (CE) n.º 207/2009.



PR\944386PT.doc 21/66 PE516.715v01-00

PT

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 27
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

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

A data de depósito dos pedidos de marca 
da União Europeia é a data em que os 
documentos que contêm as informações 
especificadas no artigo 26.º, n.º 1, são 
depositados na Agência pelo requerente, 
sob reserva da ordem de pagamento da 
taxa de depósito. No caso de uma ordem 
de pagamento atrasada, a data de depósito 
deve ser considerada a data em que a 
ordem de pagamento é emitida.»;

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que, se o requerente emitir uma ordem de pagamento 
atrasada, a data de depósito deve ser a data em que o requerente emite a ordem de 
pagamento.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 28
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o requerente solicitar o registo para 
mais do que uma classe, os produtos e 
serviços devem ser agrupados de acordo 
com as classes da classificação de Nice, 
sendo cada grupo precedido do número da 
classe a que esse grupo de produtos e 
serviços pertence e apresentado segundo a 
ordem das classes.

6. Se o requerente solicitar o registo para 
mais do que uma classe, deve agrupar os 
produtos e serviços de acordo com as 
classes da classificação de Nice, sendo 
cada grupo precedido do número da classe 
a que esse grupo de produtos e serviços 
pertence, e apresentá-los segundo a ordem 
das classes.
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Or. en

Justificação

Esclarecimento de que cabe ao requerente agrupar as classes.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 28
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 28 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É provável que isto vá dar bastante trabalho aos utilizadores, sendo, por conseguinte, 
prudente alargar um pouco o prazo para lhes dar mais algum tempo para analisar a 
situação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 29
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 29  n.º 5  período aditado
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Texto da Comissão Alteração

«Se necessário, o diretor executivo da 
Agência deve solicitar à Comissão que 
pondere a averiguação da eventual 
concessão por um Estado, na aceção do 
primeiro período, desse tratamento 
recíproco.»;

«Se necessário, o diretor executivo da 
Agência deve solicitar à Comissão que 
averigue a eventual concessão por um 
Estado, na aceção do primeiro período, 
desse tratamento recíproco.»;

Or. en

Justificação

A expressão «pondere a averiguação» é muito fraca. De qualquer forma, a Comissão não é 
obrigada a seguir um pedido de averiguação.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 40
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 42  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(40) No artigo 42.º, n.º 2, primeiro 
período, a expressão «nos cinco anos 
anteriores à publicação» é substituída por 
«nos cinco anos anteriores à data de 
depósito ou à data de prioridade»;

(40) O artigo 42.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

«2. A pedido do requerente, o titular de 
uma marca da União Europeia anterior 
que tenha deduzido oposição provará que, 
nos cinco anos anteriores à data de 
depósito ou à data de prioridade do pedido 
de marca da União Europeia, a marca da 
União Europeia anterior foi objeto de 
uma utilização séria na União em relação 
aos produtos ou serviços para que foi 
registada e em que se baseia a oposição, 
ou que existem motivos justificados para a 
sua não utilização, desde que, nessa data, 
a marca anterior esteja registada há, pelo 
menos, cinco anos. Na falta dessa prova, 
a oposição será rejeitada. Se a marca da 
União Europeia anterior tiver sido 
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utilizada apenas para uma parte dos 
produtos ou serviços para que foi 
registada, só se considera registada, para 
efeitos de análise da oposição, em relação 
a essa parte dos produtos ou serviços.»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1  ponto 43-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) No artigo 47.º é inserido o seguinte 
número:
«1-A. São as seguintes as taxas aplicáveis 
à renovação do registo de uma marca da 
União Europeia:
(a) Uma taxa de base;
(b) As taxas de classificação para as 
classes acima de uma em relação às quais 
seja requerida a renovação do registo da 
marca; e
(c) Quando aplicável, a sobretaxa pelo 
pagamento tardio da taxa de renovação 
ou pela apresentação tardia do pedido de 
renovação em conformidade com o 
n.º 3.»;

Or. en

Justificação

A estrutura das taxas é um elemento importante do sistema de marcas da União Europeia, 
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devendo, por conseguinte, ser diretamente regulado no regulamento. A regra 30, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 2868/95 é, portanto, incorporada no Regulamento (CE) n.º 207/2009.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 46
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. A renúncia deve ser declarada por 
escrito à Agência pelo titular da marca. Só 
produz efeitos após o respetivo registo. A 
validade da renúncia a uma marca 
europeia que é declarada à Agência após a 
apresentação de um pedido de extinção 
dessa marca, nos termos do artigo 56.º, n.º 
1, deve ser subordinada à recusa definitiva 
do pedido de extinção ou retirada do 
mesmo.»;

«2. A renúncia deve ser declarada por 
escrito à Agência pelo titular da marca. Só 
produz efeitos após o respetivo registo. A 
validade da renúncia a uma marca da 
União Europeia que é declarada à Agência 
após a apresentação de um pedido de 
extinção ou de anulação dessa marca, nos 
termos do artigo 56.º, n.º 1, deve ser 
subordinada à recusa definitiva do pedido 
de extinção ou de anulação ou retirada do 
mesmo.»;

Or. en

Justificação

A Comissão propôs alterar o artigo 50.º no sentido de impedir que os titulares de marcas da 
União Europeia visados por processos de cancelamento por não utilização peçam a sua 
transformação em uma ou várias marcas nacionais antes da tomada de decisão sobre o 
cancelamento. De facto, essa prática concede outro período de cinco anos, durante os quais o 
titular teria o direito legítimo de se abster de utilizar a marca, contornando a lei. A mesma 
disposição deve ser alargada aos casos em que a marca da União Europeia é objeto de uma 
ação de pedido de anulação.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 48
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 54  n.os 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

(48) No artigo 54.º, n.os 1 e 2, são 
suprimidas respetivamente as expressões 

(48) No artigo 54.º, os n.os 1 e 2, passam a 



PE516.715v01-00 26/66 PR\944386PT.doc

PT

«nem opor-se à utilização da marca 
posterior» e «ou opor-se à utilização da 
marca posterior»;

ter a seguinte redação:

«1. O titular de uma marca da União 
Europeia que tenha tolerado a utilização 
de uma marca da União Europeia
posterior na União durante cinco anos 
consecutivos, com conhecimento desse 
uso, não pode pedir a anulação […], com 
base nessa marca anterior, em relação 
aos produtos ou serviços para que foi 
utilizada a marca posterior, a não ser 
que o depósito da marca da União 
Europeia posterior tenha sido efetuado 
de má-fé.
2. O titular de uma marca nacional 
anterior referida no artigo 8.º, n.º 2, ou 
de outro sinal anterior referido no artigo 
8.º, n.º 4, que tenha tolerado a utilização 
de uma marca da União Europeia
posterior durante cinco anos 
consecutivos no Estado-Membro onde 
essa marca anterior ou outro sinal 
anterior se encontrem protegidos, com 
conhecimento dessa utilização, não pode 
pedir a anulação […], com base na 
marca anterior ou outro sinal anterior, 
para os produtos ou serviços para que 
foi utilizada a marca posterior, a não ser 
que o depósito da marca da União 
Europeia posterior tenha sido efetuado 
de má-fé.»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 50
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(50) No artigo 57.º, n.º 2, segundo período, 
os termos «à data de publicação do pedido 
de marca comunitária» são substituídos 
por «à data de depósito ou à data de 
prioridade do pedido de marca europeia»;

(50) O artigo 57.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

«2. A pedido do titular da marca da 
União Europeia, o titular de uma marca 
da União Europeia anterior, parte no
processo de anulação, terá de provar 
que, nos cinco anos anteriores à data do 
pedido de anulação, a marca da União 
Europeia anterior foi objeto de utilização 
séria na União em relação aos produtos 
ou serviços para que foi registada e em 
que se fundamenta o pedido de 
anulação, ou que existem justos motivos 
para a sua não utilização, desde que 
nessa data a marca da União Europeia 
anterior esteja registada há, pelo menos, 
cinco anos. Por outro lado, se a marca da 
União Europeia anterior estava 
registada há, pelo menos, cinco anos à 
data de depósito ou à data de prioridade 
do pedido de marca da União Europeia, o 
titular da marca da União Europeia 
anterior terá igualmente de provar que 
nessa data se encontravam preenchidas 
as condições enunciadas no artigo 42.º,
n.º 2. Na falta dessa prova, o pedido de 
anulação será rejeitado. Se a marca da 
União Europeia anterior só tiver sido 
utilizada em relação a uma parte dos 
produtos ou serviços para que foi 
registada, considera-se registada apenas 
em relação a essa parte para efeitos do 
exame do pedido de anulação.»;

Or. en
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Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 60
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 67  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(60) No artigo 67.º, n.º 1, as palavras «no 
prazo fixado» são substituídas por «no 
prazo fixado em conformidade com o 
artigo 74.º-A»;

(60) O artigo 67.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. O requerente de uma marca coletiva
da União Europeia deve apresentar um 
regulamento de utilização no prazo 
fixado em conformidade com o artigo 
74.º-A.»;

Or. en

Justificação
Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 61-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 71  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(61-A) O artigo 71.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:
«3. Também podem ser apresentadas 
observações escritas em conformidade 
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com o artigo 69.º relativamente ao 
regulamento de utilização alterado.»;

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica o significado da frase «O artigo 69.º é aplicável ao 
regulamento de utilização alterado». Está relacionada com a alteração ao artigo 74.º-F, 
n.º 3.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 63
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 74-F  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O artigo 74.º-E é aplicável ao 
regulamento de utilização alterado.

3. Também podem ser apresentadas 
observações escritas em conformidade 
com o artigo 74.º-E relativamente ao
regulamento de utilização alterado.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica o sentido da referência ao artigo 74.º-E. Está relacionada com 
a alteração ao artigo 71.º, n.º 3.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 68
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 79.º-D

Texto da Comissão Alteração

A Agência deve corrigir eventuais erros 
linguísticos, erros de transcrição e lapsos 
manifestos das decisões da Agência ou 
erros técnicos atribuíveis à Agência 
relativamente ao registo da marca ou à 

A Agência deve corrigir eventuais erros 
linguísticos, erros de transcrição e lapsos 
manifestos das decisões da Agência ou 
erros técnicos atribuíveis à Agência 
relativamente ao registo da marca ou à 
publicação do seu registo. A Agência deve 



PE516.715v01-00 30/66 PR\944386PT.doc

PT

publicação do seu registo. manter registos de tais correções.

Or. en

Justificação

A possibilidade de a agência corrigir erros é útil, mas deve haver sempre um registo das 
correções efetuadas para que estas possam ser rastreadas.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 69 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 1, primeira frase, os termos 
«decisão que enferme de um erro 
processual manifesto» são substituídos 
por «decisão que enferme de um erro 
óbvio»;

(a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. Sempre que a Agência efetue uma 
inscrição no registo ou profira uma 
decisão que enferme de um erro [...] 
óbvio, imputável à Agência, esta procede 
ao cancelamento dessa inscrição ou à 
revogação dessa decisão. Sempre que 
exista uma única parte no processo e a 
inscrição ou o ato lesem os direitos da 
mesma, proceder-se-á ao cancelamento da 
inscrição ou à revogação da decisão ainda 
que o erro não seja manifesto para a 
parte.»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 69 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 2, a segunda frase passa a ter a 
seguinte redação:

(b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«Procede-se ao cancelamento da inscrição 
no registo ou à revogação da decisão no 
prazo de um ano a contar da data da 
inscrição no registo ou da adoção da 
decisão, depois de ouvidas as partes no 
processo e os eventuais titulares de direitos 
da marca europeia em questão que estejam 
inscritos no registo.»;

«2. O cancelamento da inscrição ou a 
revogação da decisão a que se refere o 
n.º 1 serão promovidos, oficiosamente ou 
por iniciativa de uma das partes no 
processo, pela instância que efetuou a 
inscrição ou proferiu a decisão.
Procede-se ao cancelamento da inscrição 
no registo ou à revogação da decisão no 
prazo de um ano a contar da data da 
inscrição no registo ou da adoção da 
decisão, depois de ouvidas as partes no 
processo e os eventuais titulares de direitos 
da marca da União Europeia em questão 
que estejam inscritos no registo. A Agência 
deve manter registos de tal cancelamento 
ou revogação.»;

Or. en

Justificação

A inclusão da primeira frase trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma 
alteração de fundo. Para uma maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é 
preferível à substituição de apenas uma ou mais frases (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático 
Comum para as pessoas que contribuem para a redação de textos legislativos). Adicionada 
uma frase no final: estes cancelamentos/estas revogações devem ser inseridos(as) no registo, 
de forma a poderem ser rastreados(as).

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 73
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 85 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

(73) No artigo 85.º, n.º 1, os termos «nas 
condições previstas no regulamento de 
execução» são substituídos por «nas 
condições estabelecidas em conformidade 
com o artigo 93.º-A, alínea j)»;

(73) O artigo 85.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. A parte vencida num processo de 
oposição, de extinção, de anulação ou de 
recurso suportará as taxas da outra 
parte, bem como, sem prejuízo do 
disposto no artigo 119.º, n.º 6, todas as 
custas a cargo desta, indispensáveis para 
efeitos processuais, incluindo as despesas 
de deslocação e estadia e a remuneração 
de um agente, consultor ou advogado, 
até ao limite das tarifas fixadas para 
cada categoria de custas nas condições 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 93.º-A, alínea j).»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 82 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 1, os termos «do Regulamento 
(CE) n.º 44/2001» são substituídos por 
«das normas da União em matéria de 
competência judiciária e de 
reconhecimento e aplicação de acórdãos 
em matéria civil e comercial»;

(b) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

«1. Salvo se o presente regulamento 



PR\944386PT.doc 33/66 PE516.715v01-00

PT

dispuser em contrário, são aplicáveis aos 
processos relativos a marcas da União 
Europeia e a pedidos de marca da União 
Europeia, assim como aos processos 
relativos a ações simultâneas ou 
sucessivas instauradas com base em 
marcas da União Europeia e em marcas 
nacionais, as disposições das normas da 
União em matéria de competência 
judiciária e de reconhecimento e 
aplicação de acórdãos em matéria civil e 
comercial.»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 88
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 113 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(88) No artigo 113.º, n.º 3), os termos 
«bem como as condições formais previstas 
no regulamento de execução» são 
substituídos por «bem como as condições 
formais estabelecidas em conformidade 
com o artigo 114.º-A»;

(88) O artigo 113.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:

«3. A Agência verifica se a 
transformação requerida preenche as 
condições previstas no presente 
regulamento, nomeadamente no artigo 
112.º, n.os 1, 2, 4, 5 e 6, e no n.º 1 do 
presente artigo, bem como as condições 
formais estabelecidas em conformidade 
com o artigo 114.º-A. Se estas condições 
estiverem preenchidas, a Agência
transmitirá o requerimento de 
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transformação aos serviços da 
propriedade industrial dos 
Estados-Membros que nele venham 
mencionados.».

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 89
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 114 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(89) No artigo 114.º, n.º 2, os termos «no 
regulamento de execução» são 
substituídos por «nos atos delegados 
adotados em conformidade com o 
presente regulamento»;

(89) O artigo 114.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

«2. O pedido ou a marca da União 
Europeia transmitidos nos termos do 
artigo 113.º, não podem, quanto à forma, 
ser sujeitos pela lei nacional a condições 
diferentes das previstas no presente 
regulamento ou nos atos delegados 
adotados em conformidade com o 
presente regulamento, nem a condições 
suplementares.»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 92
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 117

Texto da Comissão Alteração

(92) No artigo 117.º, os termos «ao 
Instituto» são substituídos por «à Agência 
e ao seu pessoal»;

(92) O artigo 117.º passa a ter a seguinte 
redação:

«O Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Europeias 
é aplicável à Agência e ao seu pessoal.»;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 94
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 120 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(94) No artigo 120.º, n.º 1, os termos «no 
regulamento de execução serão» são 
substituídos por «num ato delegado 
adotado ao abrigo do presente 
regulamento são»;

(94) O artigo 120.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Os pedidos de marca da União 
Europeia, tal como descritos no artigo 
26.º, n.º 1, e todas as outras informações 
cuja publicação se encontre prevista no 
presente regulamento ou num ato 
delegado adotado ao abrigo do presente 
regulamento são publicados em todas as 
línguas oficiais da União Europeia.»;
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Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 98
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 123-C – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esta cooperação deve abranger os 
seguintes domínios de atividade:

Esta cooperação deve abranger, 
nomeadamente, os seguintes domínios de 
atividade:

Or. en

Justificação

Esta lista não deve ser exaustiva, pois isso poderia limitar a possibilidade de iniciar, de 
forma flexível, projetos úteis no futuro.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 98
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 123-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência deve definir, elaborar e 
coordenar projetos comuns do interesse da 
União no que diz respeito aos domínios 
referidos no n.º 1. A definição dos projetos 
deve incluir as obrigações e 
responsabilidades específicas de cada 
instituto da propriedade industrial 
participante dos Estados-Membros e do 
Instituto Benelux da Propriedade 

2. A Agência deve definir, elaborar e 
coordenar projetos comuns do interesse da 
União no que diz respeito aos domínios 
referidos no n.º 1. A definição dos projetos 
deve estabelecer as obrigações e 
responsabilidades específicas de cada 
instituto da propriedade industrial 
participante dos Estados-Membros e do 
Instituto Benelux da Propriedade 
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Intelectual. Intelectual. A Agência deve consultar os 
representantes dos utilizadores ao longo 
de todas as fases dos projetos comuns. 

Or. en

Justificação

Dado que os projetos comuns se destinam a fornecer valor adicional aos utilizadores, parece 
razoável incluí-los no processo. Esta situação reflete igualmente a prática atual.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 98
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 123-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os institutos da propriedade industrial 
dos Estados-Membros e o Instituto 
Benelux da Propriedade Intelectual devem 
participar efetivamente nos projetos 
comuns referidos no n.º 2, a fim de 
assegurar o seu desenvolvimento, 
funcionamento, interoperabilidade e 
atualização.

3. Os institutos da propriedade industrial 
dos Estados-Membros e o Instituto 
Benelux da Propriedade Intelectual devem 
participar efetivamente nos projetos 
comuns referidos no n.º 2, a fim de 
assegurar o seu desenvolvimento, 
funcionamento, interoperabilidade e 
atualização. A participação em tais 
projetos comuns não implica qualquer 
obrigação por parte dos Estados-Membros 
de implementar os resultados nos seus 
respetivos territórios.

Or. en

Justificação

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 98
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 123-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência deve prestar apoio financeiro 
aos projetos comuns do interesse da União 
referidos no n.º 2, na medida em que tal 
seja necessário para assegurar a 
participação efetiva dos institutos da 
propriedade industrial dos 
Estados-Membros e do Instituto Benelux 
da Propriedade Intelectual nos projetos, na 
aceção do n.º 3. O apoio financeiro pode 
assumir a forma de subvenções. O 
montante total do financiamento não pode 
ser superior a 10 % do rendimento anual da 
Agência. Os beneficiários das subvenções 
devem ser os institutos da propriedade 
industrial dos Estados-Membros e o 
Instituto Benelux da Propriedade 
Intelectual. As subvenções podem ser 
atribuídas sem convite à apresentação de 
propostas, em conformidade com as regras 
financeiras aplicáveis à Agência, bem 
como com os princípios dos procedimentos 
de concessão de subvenções estabelecidos 
no Regulamento Financeiro (UE) 
n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e no Regulamento delegado (UE) 
n.º 1268/2012 da Comissão.

4. A Agência deve prestar apoio financeiro 
aos projetos comuns do interesse da União 
referidos no n.º 2 para assegurar a 
participação efetiva dos institutos da 
propriedade industrial dos 
Estados-Membros e do Instituto Benelux 
da Propriedade Intelectual nos projetos, na 
aceção do n.º 3. O apoio financeiro pode 
assumir a forma de subvenções. O 
montante total do financiamento não pode 
ser superior a 20 % do rendimento anual da 
Agência. Os beneficiários das subvenções 
devem ser os institutos da propriedade 
industrial dos Estados-Membros e o 
Instituto Benelux da Propriedade 
Intelectual. As subvenções podem ser 
atribuídas sem convite à apresentação de 
propostas, em conformidade com as regras 
financeiras aplicáveis à Agência, bem 
como com os princípios dos procedimentos 
de concessão de subvenções estabelecidos 
no Regulamento Financeiro (UE) 
n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e no Regulamento delegado (UE) 
n.º 1268/2012 da Comissão.

Or. en

Justificação

A alteração tenta clarificar o sistema de subvenções proposto para a participação em 
projetos de cooperação. Parece igualmente razoável aumentar o «teto» do possível 
financiamento para esses projetos.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O ponto 10 da abordagem comum sobre as Agências afirma que «O Conselho de 
Administração deverá ser composto por: [...] - Se for caso disso, um membro designado pelo 
Parlamento Europeu, sem prejuízo das disposições pertinentes relativas às agências 
existentes». Por conseguinte, parece natural incluir, pelo menos, um membro do conselho de 
administração designado pelo Parlamento Europeu.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 127 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se 
em sessão ordinária uma vez por ano. 
Além disso, pode também reunir-se por 
iniciativa do seu presidente ou a pedido da 
Comissão ou de um terço dos 
Estados-Membros.

3. O Conselho de Administração reúne-se 
em sessão ordinária duas vezes por ano. 
Além disso, pode também reunir-se por 
iniciativa do seu presidente ou a pedido da 
Comissão, do Parlamento Europeu ou de 
um terço dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Parece razoável que as três instituições tenham o direito de convocar o Conselho de 
Administração. Além disso, o Conselho de Administração deve continuar a reunir-se duas 
vezes por ano, tal como é a prática atual para o Conselho de Administração correspondente. 
Esta mudança é ainda sugerida uma vez que se propõe excluir a comissão executiva.
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 127 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração delibera 
por maioria absoluta dos seus membros. 
Contudo, é exigida uma maioria de dois 
terços dos seus membros para as decisões 
que o Conselho de Administração é 
competente para tomar nos termos do 
artigo 124.º, n.º 1, alíneas a) e b), do artigo 
126.º, n.º 1, e do artigo 129.º, n.os 2 e 4. Em 
ambos os casos, cada membro dispõe de 
um único voto.

5. O Conselho de Administração delibera 
por maioria absoluta dos seus membros. 
Contudo, é exigida uma maioria de dois 
terços dos seus membros para as decisões 
que o Conselho de Administração é 
competente para tomar nos termos do 
artigo 124.º, n.º 1, alíneas a) e b), do artigo 
126.º, n.º 1, e do artigo 129.º, n.os 2 e 3. Em 
ambos os casos, cada membro dispõe de 
um único voto.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração do artigo 129.º, n.os 3 e 4.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Título XII – Secção 2-A

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 2A Suprimido
Comissão Executiva
Artigo 127.º-A
Estabelecimento
O Conselho de Administração pode 
estabelecer uma comissão executiva.
Artigo 127.º-B
Competências e organização
1. A Comissão Executiva presta 
assistência ao Conselho de 
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Administração.
2. A Comissão Executiva exerce as 
seguintes competências:
(a) Elaboração de decisões a aprovar pelo 
Conselho de Administração;
(b) Seguimento adequado, juntamente 
com o Conselho de Administração, das 
conclusões e recomendações decorrentes 
dos relatórios e avaliações de auditoria 
interna ou externa, bem como dos 
inquéritos do Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF); 
(c) Assistência e aconselhamento do 
diretor executivo em matéria de aplicação 
das decisões do Conselho de 
Administração, a fim de reforçar a 
supervisão da gestão administrativa sem 
prejuízo das funções do diretor executivo, 
previstas no artigo 128.º.
3. Se necessário, em caso de urgência, a 
Comissão Executiva pode tomar 
determinadas decisões provisórias em 
nome do Conselho de Administração, em 
especial sobre questões de gestão 
administrativa, incluindo a suspensão da 
delegação dos poderes da autoridade 
investida do poder de nomeação.
4. A Comissão Executiva é composta pelo 
presidente do Conselho de Administração, 
um representante da Comissão no 
Conselho de Administração e três outros 
membros nomeados pelo Conselho de 
Administração de entre os seus membros. 
O presidente do Conselho de 
Administração preside igualmente à 
Comissão Executiva. O diretor executivo 
participa nas reuniões da Comissão 
Executiva, mas sem direito de voto.
5. A duração dos mandatos dos membros 
da Comissão Executiva é de quatro anos. 
A duração do mandato dos membros da 
Comissão Executiva termina com a 
cessação da sua qualidade de membros do 
Conselho de Administração.
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6. A Comissão Executiva reúne-se em 
sessão ordinária, pelo menos, uma vez por 
trimestre. Além disso, pode reunir-se por 
iniciativa do seu presidente ou a pedido 
dos seus membros.
7. A Comissão Executiva deve respeitar as 
regras processuais estabelecidas pelo 
Conselho de Administração.

Or. en

Justificação

A declaração conjunta (ponto 10) afirma que deverá ser introduzida uma estrutura de 
governação a dois níveis, «se tal for suscetível de aumentar a eficiência». No entanto, não 
parece haver qualquer prova concreta de que tal Comissão Executiva fosse aumentar a 
eficiência nesta agência, em vez disso, correr-se-ia o risco de se adicionar uma nova camada 
burocrática, levando a uma menor transparência para os não membros da Comissão 
Executiva, bem como para os utilizadores.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo deve ser nomeado 
pelo Conselho de Administração a partir de 
uma lista de candidatos proposta pela
Comissão, na sequência de um processo de 
seleção aberto e transparente. Antes da sua 
nomeação, o candidato selecionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a efetuar uma declaração 
perante qualquer comissão competente do 
Parlamento Europeu e a responder a 
questões colocadas pelos seus membros. 
Na celebração do contrato do diretor 
executivo, a Agência deve ser representada 
pelo presidente do Conselho de 
Administração.

2. O diretor executivo deve ser nomeado 
pelo Conselho de Administração a partir de 
uma lista de, pelo menos, três candidatos 
proposta por uma comissão de pré-seleção 
do Conselho de Administração composta 
por representantes dos Estados-Membros, 
da Comissão e do Parlamento Europeu, 
na sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente e da publicação de 
um convite a manifestações de interesse 
no Jornal Oficial da União Europeia e 
noutros lugares. Antes da sua nomeação, o 
candidato selecionado pelo Conselho de 
Administração pode ser convidado a 
efetuar uma declaração perante qualquer 
comissão competente do Parlamento 
Europeu e a responder a questões 
colocadas pelos seus membros. Na 
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celebração do contrato do diretor 
executivo, a Agência deve ser representada 
pelo presidente do Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O diretor executivo só pode ser destituído 
por decisão do Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão 
Europeia.

O diretor executivo só pode ser destituído 
por decisão do Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão 
Europeia, do Parlamento Europeu ou de 
um terço dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu ou uma parte substancial dos Estados-Membros deve igualmente 
poder pedir a destituição do diretor executivo. Isso destaca ainda mais a responsabilidade 
conjunta das três instituições relativamente à Agência.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 129 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O mandato do diretor executivo tem uma 
duração de cinco anos. No final desse 
período, a Comissão deve proceder a uma 
avaliação que tenha em conta a avaliação 
do desempenho do diretor executivo e as 
futuras atribuições e desafios da Agência.

3. O mandato do diretor executivo tem uma 
duração de cinco anos. No final desse 
período, o Conselho de Administração
deve proceder a uma avaliação que tenha 
em conta a avaliação do desempenho do 
diretor executivo e as futuras atribuições e 
desafios da Agência. O mandato do diretor 
executivo pode ser renovado uma vez, por 
um período não superior a cinco anos, 
pelo Conselho de Administração, depois 
de uma avaliação positiva por parte do 
mesmo. Antes de tomar uma decisão que 
renove o mandato do diretor executivo, o 
Conselho de Administração deve 
consultar a Comissão.

Or. en

Justificação

A abordagem comum afirma claramente (ponto 15) que o diretor executivo é, em primeiro 
lugar e sobretudo, responsável perante o Conselho de Administração. Seria, portanto, 
incoerente dar à Comissão direitos de veto sobre a renomeação de um diretor executivo. Este 
poder de veto também prejudicaria seriamente a independência do diretor executivo e a 
Agência. É razoável que o conselho perante o qual o diretor executivo é responsável realize a 
avaliação de desempenho e detenha o poder de renomear.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 129 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando por proposta da Comissão 
que tenha em conta a avaliação referida 
no n.º 3, pode prorrogar uma vez o 
mandato do diretor executivo, por um 
período não superior a cinco anos.

Suprimido

Or. en
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Justificação
A presente alteração é necessária em consequência da alteração ao artigo 129.º, n.º 3.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 99
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 129 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os diretores executivos adjuntos devem 
ser nomeados ou destituídos das suas 
funções, nos termos do n.º 2, após consulta 
do diretor executivo e, se for caso disso, do 
diretor executivo eleito. O mandato do 
diretor executivo adjunto tem uma duração 
de cinco anos. Esse mandato pode ser 
renovado uma vez, por um período não 
superior a cinco anos, pelo Conselho de 
Administração, deliberando sob proposta 
da Comissão nas condições estabelecidas 
no n.º 4, após consulta do diretor 
executivo.»;

6. Os diretores executivos adjuntos devem 
ser nomeados ou destituídos das suas 
funções, nos termos do n.º 2, após consulta 
do diretor executivo e, se for caso disso, do 
diretor executivo eleito. O mandato do 
diretor executivo adjunto tem uma duração 
de cinco anos. Esse mandato pode ser 
renovado uma vez, por um período não 
superior a cinco anos, pelo Conselho de 
Administração, nas condições 
estabelecidas no n.º 3, após consulta do 
diretor executivo.»;

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha a proposta com o procedimento previsto para a renomeação do 
diretor executivo prevista no artigo 129.º, n.º 3.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 108
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 139 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência elabora, numa base bianual, 
um relatório dirigido à Comissão sobre a 
sua situação financeira. Com base neste
relatório, a Comissão analisa a situação 
financeira da Agência.»;

4. A Agência elabora, numa base bianual, 
um relatório dirigido ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão sobre 
a sua situação financeira. Com base nesse
relatório, a Comissão analisa a situação 
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financeira da Agência.»;

Or. en

Justificação

Seria razoável afirmar claramente que este relatório deve ser igualmente transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 108
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 139 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Agência prevê um fundo de 
reserva que abranja um exercício das 
suas despesas operacionais, a fim de 
assegurar a continuidade das suas 
operações.

Or. en

Justificação

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 110
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 144 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Os montantes das taxas referidas no n.º 1 
devem ser fixados nos níveis estabelecidos 
no anexo -I para assegurar que as receitas 
resultantes são, em princípio, suficientes 
para o orçamento da Agência, que deve 
estar em equilíbrio, evitando a acumulação 
de excedentes importantes.

Or. en

Justificação

A estrutura das taxas é um elemento importante do sistema de marcas da União Europeia, 
devendo, por conseguinte, ser diretamente regulado no Regulamento e não ser deixado para 
atos delegados. Isto implica que a Comissão não poderia analisar e modificar o nível das 
taxas por si própria. Deve ainda ser salientado que não deve haver qualquer fluxo de 
dinheiro da Agência para o orçamento da União Europeia ou para os orçamentos gerais dos 
Estados-Membros, ou os seus institutos nacionais, à exceção das subvenções relacionadas 
com a cooperação e os projetos de convergência.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 111
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 144-A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O sistema de taxas e encargos a pagar à 
Agência, em conformidade com o 
artigo 144.º, incluindo o montante das 
taxas, os métodos de pagamento, as 
moedas, os prazos de pagamento de taxas e 
encargos, a data-valor de pagamento, as 
consequências do não-pagamento ou do 

(d) O sistema de taxas e encargos a pagar à 
Agência, em conformidade com o 
artigo 144.º, incluindo os métodos de 
pagamento, as moedas, os prazos de 
pagamento de taxas e encargos, a data-
valor de pagamento, as consequências do 
não-pagamento ou do seu atraso e do 
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seu atraso e do pagamento por excesso ou 
defeito, os serviços que podem ser 
gratuitos e os critérios com base nos quais 
o diretor executivo pode exercer os poderes 
estabelecidos no artigo 144.os n.º 3 e 4.»;

pagamento por excesso ou defeito, os 
serviços que podem ser gratuitos e os 
critérios com base nos quais o diretor 
executivo pode exercer os poderes 
estabelecidos no artigo 144.º, n.os 3 e 4.»;

Or. en

Justificação

A estrutura das taxas é um elemento importante do sistema de marcas da União Europeia, 
devendo, por conseguinte, ser diretamente regulado no Regulamento e não ser deixado para 
atos delegados. A relatora destaca que a questão das outras delegações de poder contidas na 
proposta COM será abordada no âmbito do procedimento, de acordo com a regra 37-A. 

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 112
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 145

Texto da Comissão Alteração

(112) No artigo 145.º, os termos «seus 
regulamentos de execução» são 
substituídos por «atos delegados adotados 
em conformidade com o presente 
regulamento»;

(112) O artigo 145.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Salvo disposição em contrário do 
presente título, o presente regulamento e 
os atos delegados adotados em 
conformidade com o presente 
regulamento aplicar-se-ão aos pedidos de 
registo internacional ao abrigo do 
Protocolo referente ao Acordo de 
Madrid relativo ao registo internacional 
de marcas, aprovado em Madrid em 27 
de junho de 1989 (a seguir designados, 
respetivamente, por "pedidos 
internacionais" e por "Protocolo de 
Madrid"), com base num pedido de 
marca da União Europeia ou numa 
marca da União Europeia, bem como aos 
registos de marcas no registo 
internacional mantido pelo secretariado 
internacional da Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual (a seguir 
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designados, respetivamente, por 
"registos internacionais" e 
"Secretariado Internacional") que 
designem a União Europeia.»

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 119 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 156 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 2, os termos «seis meses» são 
substituídos por «um mês»;

(a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O ato de oposição deverá ser 
apresentado num prazo de três meses 
com início um mês a contar da data de 
publicação nos termos do artigo 152.º, 
n.º 1. Só se considerará que a oposição 
deu entrada em devida forma quando 
tiver sido paga a taxa de oposição».

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 121 – alínea b)
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Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 159 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 2, são suprimidos os termos «ou 
no Acordo de Madrid»;

(b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. O pedido de marca nacional ou a 
designação de um Estado-Membro que 
seja parte contratante no Protocolo de 
Madrid [...] resultantes da 
transformação da designação da União
Europeia através de um registo 
internacional beneficiará, relativamente 
ao Estado-Membro em questão, da data 
do registo internacional nos termos do 
artigo 3.º, n.º 4, do Protocolo de Madrid, 
da data da extensão à União Europeia 
nos termos do artigo 3.º-B, n.º 2, do 
Protocolo de Madrid, se esta for 
posterior ao registo internacional, ou da 
data de prioridade desse registo e, 
quando aplicável, da antiguidade de 
uma marca desse Estado reivindicada 
nos termos do artigo 153.º».

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração de caráter técnico e não de uma alteração de fundo. Para uma 
maior clareza, a substituição de segmentos de texto inteiros é preferível à substituição de 
apenas um ou mais termos (ver ponto 18.12.1 do Guia Prático Comum para as pessoas que 
contribuem para a redação de textos legislativos).

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 114
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 148-A

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos a contar da data do 
registo internacional, a Agência deve 
notificar o secretariado internacional dos

Durante um prazo de cinco anos a contar 
da data do registo internacional, a Agência 
deve notificar o secretariado internacional 
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factos e decisões que afetam a validade do 
pedido ou registo de marca europeia em 
que o registo internacional se baseou.»;

de quaisquer factos e decisões que afetam 
a validade do pedido ou registo de marca 
da União Europeia em que o registo 
internacional se baseou.»;

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que o prazo de cinco anos não é um limite temporal, mas o 
período durante o qual quaisquer factos e decisões relevantes devem ser notificados.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 127-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Anexo -I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(127-A) É aditado o seguinte anexo:
«Anexo -I

Montante das taxas
São as seguintes as taxas a pagar à 
Agência nos termos do presente 
regulamento e do Regulamento (CE) 
n.º 2868/95:
1. Taxa de base 
relativa à 
apresentação de 
um pedido de uma 
marca individual 
(artigo 26.º, n.º 2, 
regra 4, alínea a))

925 EUR

1-A. Taxa de 
investigação para 
o pedido de marca 
da União 
Europeia (artigo 
38.º, n.º 2, regra 4, 
alínea c))

O montante de 
12 euros 
multiplicado 
pelo número de 
serviços centrais 
da propriedade 
industrial, 
referidos no 
artigo 38.º, 
n.º 2); este 
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montante e as 
subsequentes 
alterações serão 
publicados pela 
Agência no 
jornal oficial da 
Agência.

1-B. Taxa de base 
relativa à 
apresentação de 
um pedido de uma 
marca individual 
por via eletrónica 
(artigo 26.º, n.º 2, 
regra 4, alínea a))

775 EUR

1-C. Taxa de base 
relativa à 
apresentação de 
um pedido de uma 
marca individual 
por via eletrónica, 
utilizando a base 
de dados de 
classificação em 
linha (artigo 26.º, 
n.º 2, regra 4, 
alínea a))

725 EUR

2. Taxa relativa à 
segunda classe de 
produtos e de 
serviços para uma 
marca individual 
(artigo 26.º, n.º 2, 
regra 4, alínea b))

50 EUR

2-A. Taxa relativa 
à terceira classe 
de produtos e de 
serviços para uma 
marca individual 
(artigo 26.º, n.º 2, 
regra 4, alínea b))

75 EUR

2-B. Taxa por 
classe para cada 
classe de produtos 
e de serviços que 
exceda as três 

150 EUR
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classes para uma 
marca individual 
(artigo 26.º, n.º 2, 
regra 4, alínea b))
3. Taxa de base 
relativa à 
apresentação de 
um pedido de uma 
marca coletiva 
(artigo 26.º, n.º 2, 
e artigo 66.º, n.º 3, 
regra 4, alínea a), 
e regra 42)

1 000 EUR

3-A. Taxa de base 
relativa à 
apresentação de 
um pedido de uma 
marca coletiva por 
via eletrónica, 
utilizando a base 
de dados de 
classificação em 
linha (artigo 26.º, 
n.º 2, e artigo 66.º, 
n.º 3, regra 4, 
alínea a), e regra 
42)

950 EUR

4. Taxa relativa à 
segunda classe de 
produtos e de 
serviços para uma 
marca coletiva 
(artigo 26.º, n.º 2, 
e artigo 66.º, n.º 3, 
regra 4, alínea b), 
e regra 42)

50 EUR

4-A. Taxa relativa 
à terceira classe 
de produtos e de 
serviços para uma 
marca coletiva 
(artigo 26.º, n.º 2, 
e artigo 66.º, n.º 3, 
regra 4, alínea b), 
e regra 42)

75 EUR
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4-B. Taxa por 
classe para cada 
classe de produtos 
e de serviços que 
exceda as três 
classes para uma 
marca coletiva 
(artigo 26.º, n.º 2, 
e artigo 66.º, n.º 3, 
regra 4, alínea b), 
e regra 42)

150 EUR

5. Taxa de 
oposição (artigo 
41.º, n.º 3; regra 
17, n.º 1)

350 EUR

7. Taxa de base 
relativa ao registo 
de uma marca 
individual (artigo 
45.º)

0 EUR

8. Taxa por classe 
para cada classe 
de produtos e de 
serviços que 
exceda as três 
classes para uma 
marca individual 
(artigo 45.º)

0 EUR

9. Taxa de base 
relativa ao registo 
de uma marca 
coletiva (artigo 
45.º e artigo 66.º, 
n.º 3)

0 EUR

10. Taxa por 
classe para cada 
classe de produtos 
e de serviços que 
exceda as três 
classes para uma 
marca coletiva 
(artigo 45.º e 
artigo 64.º, n.º 3)

0 EUR

11. Sobretaxa pelo 
pagamento tardio 

0 EUR
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da taxa de registo 
(ponto 2 do artigo 
162.º, n.º 2)
12. Taxa de base 
para a renovação 
de uma marca 
individual (artigo 
47.º, n.º 1, regra 
30, n.º 2, alínea 
a))

1 150 EUR

12-A. Taxa de 
base para a 
renovação de uma 
marca individual 
por via eletrónica 
(artigo 47.º, n.º 1, 
regra 30, n.º 2, 
alínea a))

1 000 EUR

13. Taxa para a 
renovação da 
segunda classe de 
produtos e de 
serviços para uma 
marca individual 
(artigo 47.º, n.º 1, 
regra 30, n.º 2, 
alínea b))

100 EUR

13-A. Taxa para a 
renovação da 
terceira classe de 
produtos e de 
serviços para uma 
marca individual 
(artigo 47.º, n.º 1, 
regra 30, n.º 2, 
alínea b))

150 EUR

13-B. Taxa por 
classe para a 
renovação de cada 
classe de produtos 
e de serviços que 
exceda as três 
classes, para uma 
marca individual 
(artigo 47.º, n.º 1, 
regra 30, n.º 2, 

300 EUR
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alínea b))
14. Taxa de base 
para a renovação 
de uma marca 
coletiva (artigo 
47.º, n.º 1, e artigo 
66.º, n.º 3, regra 
30, n.º 2, alínea a), 
e regra 42)

1 275 EUR

15. Taxa para a 
renovação da 
segunda classe de 
produtos e de 
serviços para uma 
marca coletiva 
(artigo 47.º, n.º 1, 
e artigo 66.º, n.º 3, 
regra 30, n.º 2, 
alínea b), e regra 
42)

100 EUR

15-A. Taxa para a 
renovação da 
terceira classe de 
produtos e de 
serviços para uma 
marca coletiva 
(artigo 47.º, n.º 1, 
e artigo 66.º, n.º 3, 
regra 30, n.º 2, 
alínea b), e regra 
42)

150 EUR

15-B. Taxa por 
classe para a 
renovação de cada 
classe de produtos 
e de serviços que 
exceda as três 
classes, para uma 
marca coletiva 
(artigo 47.º, n.º 1, 
e artigo 66.º, n.º 3, 
regra 30, n.º 2, 
alínea b), e regra 
42)

300 EUR

16. Sobretaxa pelo 
pagamento tardio 

25 % da taxa de 
renovação em 
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da taxa de 
renovação ou pela 
apresentação 
tardia do pedido 
de renovação 
(artigo 47.º, n.º 3, 
regra 30, n.º 2, 
alínea c))

atraso, mas não 
excedendo um 
total de 
1 150 EUR

17. Taxa relativa 
ao pedido de 
declaração de 
extinção ou de 
nulidade (artigo 
56.º, n.º 2, regra 
39, n.º 1)

700 EUR

18. Taxa de 
recurso (artigo 
60.º, regra 49, 
n.º 3)

800 EUR

19. Taxa do 
pedido de 
restitutio in 
integrum (artigo 
81.º, n.º 3)

200 EUR

20. Taxa relativa 
ao pedido de 
transformação de 
um pedido de 
marca da União 
Europeia ou de 
uma marca da 
União Europeia 
(artigo 113.º, n.º 1, 
também em 
conjugação com o 
artigo 159.º, n.º 1; 
regra 45, n.º 2, 
também em 
conjugação com a 
regra 123, n.º 2)

200 EUR

(a) num pedido de 
marca nacional
(b) numa 
designação dos 
Estados-Membros, 
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ao abrigo do 
Acordo de Madrid
21. Taxa de 
continuação do 
processo (artigo 
82.º, n.º 1)

400 EUR

22. Taxa de 
declaração de 
divisão de uma 
marca da União 
Europeia 
registada (artigo 
49.º, n.º 4) ou de 
um pedido de 
divisão de uma 
marca da União 
Europeia (artigo 
44.º, n.º 4):

250 EUR

taxa de 
apresentação do 
registo de uma 
licença ou de 
outro direito sobre 
uma marca da 
União Europeia 
registada (artigo 
162.º, n.º 2, alínea 
c), regra 33, n.º 2), 
ou sobre um 
pedido de marca 
da União 
Europeia (artigo 
157.º, n.º 2, alínea 
d), regra 33, 
n.º 4):

200 EUR por 
registo, mas 
caso sejam 
apresentados 
vários
requerimentos 
no
mesmo pedido 
ou ao mesmo 
tempo, não 
excedendo um 
total 
de 1 000 EUR

(a) Concessão de 
uma licença;
(b) Transmissão 
de uma licença;
(c) Constituição de 
um direito real;
(d) Transmissão 
de um direito real;
(e) Execução 
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forçada;
24. Taxa de 
extinção do registo 
de uma licença ou 
de outro direito 
(artigo 162.º, n.º 2, 
alínea e), regra 
35, n.º 3)

200 EUR por 
extinção mas, 
caso sejam 
apresentados 
vários 
requerimentos
no mesmo 
pedido ou ao 
mesmo tempo, 
não excedendo 
um total 
de 1 000 EUR

25. Taxa de 
modificação de 
uma marca da 
União Europeia 
registada (artigo 
162.º, n.º 2, alínea 
f), regra 25, n.º 2)

200 EUR

26. Taxa de 
fornecimento de 
uma cópia do 
pedido de marca 
da União 
Europeia (artigo 
162.º, n.º 2, alínea 
j), regra 89, n.º 5), 
de uma cópia do 
certificado de 
registo (artigo 
162.º, n.º 2, alínea 
b), regra 24, n.º 2), 
ou de um extrato
do registo (artigo 
162.º, n.º 2, alínea 
g), regra 84, 
n.º 6):
(a) Cópia ou 
extrato não 
autenticado;

10 EUR

(b) Cópia ou 
extrato 
autenticado

30 EUR
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27. Taxa de exame 
dos processos 
(artigo 162, n.º 2, 
alínea h), regra 
89, n.º 1)

30 EUR

28. Taxa de 
fornecimento de 
cópias de 
documentos 
constantes dos 
processos
(artigo 162, n.º 2, 
alínea i, regra 89, 
n.º 5):
(a) Cópia não 
autenticada;

10 EUR

(b) Cópia 
autenticada,

30 EUR

acréscimo por 
cada página acima 
de 10

1 EUR

29. Taxa de 
comunicação de 
informações 
contidas nos 
processos (artigo 
162.º, n.º 2, alínea 
k), regra 90)

10 EUR

30. Taxa de 
revisão do cálculo 
dos custos 
processuais a 
reembolsar (artigo 
162, n.º 2, alínea 
l), regra 94, n.º 4)

100 EUR

31. Taxa de 
apresentação de 
um pedido 
internacional na 
Agência (artigo 
147.º, n.º 5)

300 EUR

Or. en
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Justificação

A estrutura das taxas é um elemento importante do sistema de marcas da União Europeia. O 
quadro constante do Regulamento (CE) n.º 2869/95 (incluindo as propostas da Comissão 
para alterações e referências atualizadas) é, assim, incorporado no Regulamento (CE) 
n.º 207/2009. A decisão sobre se as demais disposições contidas no Regulamento (CE) 
n.º 2869/95 devem ser incorporadas no Regulamento (CE) n.º 207/2009, ou reguladas por 
atos delegados, será tomada no âmbito do procedimento de acordo com a regra 37-A. 

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 127
Regulamento (CE) n.º 207/2009 
Artigo 165-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 2019 e, posteriormente, de cinco em 
cinco anos, a Comissão deve encomendar 
uma avaliação da execução do presente 
regulamento.

1. Até 2019 e, posteriormente, de cinco em 
cinco anos, a Comissão deve avaliar a
execução do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A Comissão deve ser responsável pela avaliação e deve poder escolher se quer realizar a 
avaliação por si própria ou se encomenda essa avaliação.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 2868/95

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
O Regulamento (CE) n.º 2868/95 é 
alterado do seguinte modo:
(1) A regra 4 é suprimida;
(2) A regra 30, n.º 2, é suprimida.

Or. en
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Justificação

Dado que a estrutura das taxas deve ser regulada diretamente no regulamento, as regras 
pertinentes do Regulamento (CE) n.º 2869/95 sobre as taxas têm de ser revogadas. Alteração 
relacionada com as alterações ao artigo 26.º, n.º 2, e ao artigo 47.º, n.º 1-A).

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 2869/95

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
O Regulamento (CE) n.º 2869/95 é 
revogado.
As referências ao regulamento revogado 
devem entender-se como referências ao 
presente regulamento e devem ser lidas de 
acordo com o quadro de correspondência 
em anexo.

Or. en

Justificação

Dado que a estrutura das taxas deve ser regulada diretamente no regulamento, o 
Regulamento (CE) n.º 2869/95 sobre as taxas tem de ser revogado. A decisão sobre se as 
disposições contidas no Regulamento (CE) n.º 2869/95 que não dizem respeito ao montante 
das taxas devem ser incorporadas no Regulamento (CE) n.º 207/2009, ou reguladas por atos 
delegados, será tomada no âmbito do procedimento de acordo com a regra 37-A.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A tão aguardada proposta para a revisão do sistema de marcas na Europa foi apresentada pela 
Comissão no final de março de 2013, após um trabalho de vários anos. A relatora está 
empenhada em trabalhar muito para aprovar estas propostas durante a atual legislatura, mas 
gostaria de lembrar que o pouco tempo disponível não vai facilitar essa tarefa. A qualidade do 
processo legislativo não pode ser comprometida, e a oportunidade que esta revisão representa 
para a modernização do sistema de marcas na Europa não deve ser desperdiçada com o intuito 
de se chegar a um acordo conveniente entre as instituições. No entanto, a relatora recebeu um 
grande apoio da Comissão dos Assuntos Jurídicos para um calendário ambicioso. O tempo 
limitado disponível para elaborar este relatório à luz desse calendário implica que este 
relatório abranja a maioria das questões principais em que existe a necessidade de alterações à 
proposta da Comissão. Contudo, a relatora reserva-se o direito de, numa fase posterior, sugerir 
mais alterações e propostas sobre temas que não foram incluídos no presente relatório. 

Síntese

O sistema da marca comunitária e o IHMI já existem há mais de 15 anos e é razoável 
proceder a uma revisão das regras existentes para melhorar um sistema que tem tido um 
grande sucesso. Durante estes anos, o IHMI cresceu, tendo-se tornado uma agência eficaz que 
funciona bem e possui uma visão clara da sua missão de ajudar a comunidade das marcas, 
desenhos e modelos na Europa. As novas tarefas a seu cargo, tais como o Observatório 
Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual e as bases de dados sobre obras 
órfãs, são uma prova da confiança depositada na Agência, tanto pelos colegisladores como 
pela Comissão. 

Na opinião da relatora, a revisão atual exige que sejam feitas alterações na governação do 
IHMI, com vista a garantir a sua independência permanente, a facilidade de utilização e a 
competência que tem caracterizado a Agência até agora.

É importante salientar que não se trata apenas de uma agência de um Estado-Membro, da 
Comissão ou do Parlamento, mas de uma agência da União Europeia. Como tal, devem ser 
feitas algumas mudanças na sua governação, nomeadamente através da orientação oferecida 
pela abordagem comum sobre as agências descentralizadas. 

A questão das taxas para as marcas europeias está estreitamente relacionada com a capacidade 
da Agência para desempenhar as suas funções. Por isso, a relatora defende que esta é uma 
questão tão relacionada com a governação central da Agência e com a sua capacidade para 
desempenhar as suas tarefas, que deve ser regulada no ato de base e não através de um ato 
delegado. 

Relativamente às questões do direito substantivo, a Comissão propôs uma série de alterações, 
sendo que a relatora concorda com a maioria delas, embora ainda haja espaço para melhorias. 

O nome da Agência

A relatora salienta que o nome atual da agência, «Instituto de Harmonização no Mercado 
Interno», é bem conhecido e está bem estabelecido entre a comunidade das marcas na Europa 
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e para além dela. No entanto, não é um nome que seja particularmente lógico para as pessoas
que não conhecem a agência e que desejam registar uma marca, um desenho ou um modelo. 
A revisão atual seria, portanto, uma boa oportunidade para mudar o nome da Agência. O 
nome proposto pela Comissão («Agência das Marcas, Desenhos e Modelos da União 
Europeia») não abrange, contudo, a vasta gama de tarefas confiadas à Agência, que já acolhe 
o Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual, bem como o 
registo de obras órfãs reconhecidas. No futuro, poder-se-á igualmente considerar funções 
adicionais, tais como o registo de indicadores geográficos e possíveis tarefas relacionadas 
com a futura proposta legislativa relativa à proteção dos segredos comerciais, que poderão ser 
adicionadas às tarefas da Agência. Seria, por isso, útil encontrar um nome adequado para a 
Agência a longo prazo, que possa resistir ao teste do tempo, ao mesmo tempo que torna mais 
claro para os utilizadores quais são as suas tarefas. A relatora propõe, por conseguinte, mudar 
o nome da Agência para «Agência da Propriedade Intelectual da União Europeia». 

Definições

A relatora sugere uma ligeira alteração à proposta da Comissão relativamente à terminologia 
nas definições. Em vez de mudar o nome de marcas «comunitárias» para marcas «europeias», 
estas deveriam chamar-se marcas «da União Europeia». A principal razão para tal é que a 
expressão «União Europeia» descreve com mais precisão a área territorial da proteção. Deve 
também ser salientado que a utilização do termo «europeia», por exemplo, no domínio das 
patentes, se refere a um conjunto de direitos nacionais (agora alargado às patentes europeias 
com efeito unitário). Como a marca comunitária é um título da UE, seria aconselhável 
denominá-la em conformidade.

Questões associadas à governação

A governação da Agência responsável pelo registo de marcas é, obviamente, uma parte muito 
importante deste pacote legislativo. Embora a Comissão tenha, de uma forma geral, 
apresentado boas propostas nesta área, é necessário fazer ajustes importantes em vários 
pontos.

- Composição do Conselho de Administração

A abordagem comum prevê representantes dos Estados-Membros, da Comissão e do 
Parlamento Europeu nos conselhos de administração das agências. No entanto, na sua 
proposta, a Comissão omitiu o Parlamento Europeu do Conselho de Administração. A relatora 
sugere corrigir essa questão em conformidade com as disposições da abordagem comum.

- Comissão Executiva

A abordagem comum oferece a possibilidade de incluir uma comissão executiva nos 
conselhos de administração das agências se tal for suscetível de aumentar a sua eficiência. No 
entanto, não parece haver qualquer prova concreta de que um tal nível extra de burocracia 
administrativa fosse aumentar a eficiência neste caso. A relatora sugere, assim, a eliminação 
da adição de uma comissão executiva.

- Seleção do diretor executivo da Agência (e adjuntos)
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A Comissão propôs que o diretor executivo fosse eleito pelo Conselho de Administração a 
partir de uma lista de candidatos proposta pela Comissão. A relatora não concorda com a 
atribuição à Comissão de um poder de veto sobre os nomes a propor para o cargo, e considera 
que o Conselho de Administração deve ter a sua comissão de pré-seleção interna, composta 
por membros das três instituições, para apresentar uma lista de, pelo menos, três candidatos a 
toda a administração. Da mesma forma, propõe que o direito de veto proposto para a 
Comissão relativamente à renomeação do diretor executivo seja abolido.

Projetos de cooperação entre a Agência e os Estados-Membros

A relatora concorda, em princípio, com as propostas da Comissão nesta área, com várias 
alterações para aumentar a flexibilidade. Por exemplo, a lista das áreas que podem ser 
abrangidas pelos projetos não deve ser exaustiva, mas ficar em aberto para permitir projetos 
em áreas não previstas durante o processo de elaboração. A participação ativa dos utilizadores 
também deve ser claramente garantida. Apesar de partilhar do ponto de vista da Comissão de 
que todos os Estados-Membros devem participar nos projetos, parece razoável não os obrigar 
a adotarem os resultados de projetos comuns nos casos em que estes considerem que já 
possuem sistemas ou medidas melhores em vigor. Na verdade, essa abordagem pode reduzir o 
número de possíveis projetos de cooperação se os Estados-Membros impedirem outros de 
participar em projetos, com receio de ter de adotar os seus resultados. 

Taxas

A Comissão propôs que as taxas sejam reguladas através da utilização de atos delegados. De 
acordo com o regulamento em vigor, estas são definidas num regulamento de execução da 
Comissão adotado através do procedimento de comitologia. As taxas aplicadas ao sistema da 
marca da União representam um aspeto central para o funcionamento de todo o sistema da 
marca europeia. Desde o início do sistema, estas taxas só foram revistas duas vezes, após 
debates políticos significativos. Não seria, portanto, apropriado estabelecer essas taxas num 
ato delegado ou fazê-lo num ato de execução, o que leva a relatora à conclusão de que as 
taxas devem ser fixadas no ato de base. Para proceder a esta alteração bastante complexa à 
proposta, a relatora incluiu o atual regulamento de execução juntamente com as propostas de 
alteração a este ato propostas no procedimento de comitologia pela Comissão no regulamento. 
Tal não deve ser visto como um aval implícito a todos os aspetos da proposta e a relatora 
reserva-se o direito de, posteriormente, propor alterações específicas a este respeito.

Além disso, em relação às taxas, a relatora considera que as taxas cobradas pela Agência não 
devem servir para financiar o sistema nacional (ou mesmo orçamentos gerais) dos 
Estados-Membros nem o orçamento geral da União Europeia. Em vez disso, as receitas da 
Agência devem ser reinvestidas para garantir a excelência da mesma e, em segundo lugar, 
para fomentar projetos que promovam a harmonização, a convergência e a excelência da 
proteção da propriedade intelectual na Europa.

Atos delegados

A relatora salienta que existe um grande número de atos delegados na proposta da Comissão. 
Parece bastante claro que muitos deles vão além do que deve ser aceitável para atos 
delegados, sobretudo tendo em conta que os assuntos e o âmbito de muitas das delegações 
sugeridas abordam elementos essenciais e dão à Comissão uma margem demasiado ampla 
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para apreciação. Tal diz respeito aos considerandos 24-26, 29, 31-34, 36, 38 e 44-46, e aos 
artigos 24.º-A, 35.º-A, 39.º, 45.º-A, 49.º-A, 57.º-A, 65.º-A, 74.º-A, 74.º-K, 79.º, 79.º-A, 83.º, 
89.º, 93.º-A, 114.º, 114.º-A, 128.º, 144.º-A, 145.º, 161.º-A e 163.º-A propostos.

Em vez de abordar já essas questões no presente relatório, a relatora sugere tratá-las de acordo 
com o procedimento da regra 37-A, segundo a qual a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
prepara um parecer sobre os objetivos, o conteúdo, o âmbito e o período de vigência das 
delegações, bem como as condições a que as mesmas ficam sujeitas. O referido parecer deve 
igualmente analisar as consequências da transferência da substância do regulamento de 
execução da Comissão relativo às taxas para o ato de base, como descrito acima, bem como 
outras medidas de execução tomadas anteriormente com base no regulamento.

Aplicação efetiva

A Comissão propôs a introdução de uma disposição sobre as importações em que apenas o 
expedidor atua para fins comerciais e em que o destinatário é, por exemplo, um cidadão 
individual. Dada a necessidade de acabar com a contrafação, a disposição é bem-vinda, mas 
deve ser limitada aos produtos de contrafação. 

A Comissão propôs ainda uma disposição sobre mercadorias em trânsito. Embora haja uma 
necessidade de impedir que os produtos de contrafação entrem no mercado interno, a proposta 
também dificulta o comércio internacional legítimo. A relatora sugere, por conseguinte, uma 
série de alterações para garantir uma proposta mais equilibrada.


