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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

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

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

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca 
comunitară
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2013)0161),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 118 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0087/2013),

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

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

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

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

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

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

3. solicită Comisiei să ia măsuri pentru a codifica regulamentul după finalizarea procedurii 
legislative;

4. încredinţează Preşedintelui/Preşedintei sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, 
precum şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca o consecinţă a intrării în vigoare a (2) Ca o consecinţă a intrării în vigoare a 
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Tratatului de la Lisabona, terminologia din 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 ar trebui 
să fie actualizată. Aceasta implică 
înlocuirea termenului „marcă comunitară” 
cu termenul „marcă europeană”. În 
conformitate cu abordarea comună privind 
agenţiile descentralizate, asupra căreia au 
convenit Parlamentul European, Consiliul 
şi Comisia în iulie 2012, denumirea
„Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei 
Interne (mărci, desene şi modele 
industriale)” ar trebui să fie înlocuită cu
„Agenţia Uniunii Europene pentru mărci, 
desene şi modele industriale” (denumită în 
continuare „agenţia”).

Tratatului de la Lisabona, terminologia din 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 ar trebui 
să fie actualizată. Aceasta implică 
înlocuirea termenului „marcă comunitară” 
cu termenul „marcă a Uniunii Europene”.
În conformitate cu abordarea comună 
privind agenţiile descentralizate, asupra 
căreia au convenit Parlamentul European, 
Consiliul şi Comisia în iulie 2012, 
denumirea „Oficiul pentru Armonizare în 
cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi 
modele industriale)” ar trebui să fie 
înlocuită cu „Agenţia Uniunii Europene 
pentru drepturile de proprietate 
intelectuală” (denumită în continuare
„agenţia”).

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Experienţa dobândită de la instituirea 
sistemului mărcii comunitare a arătat că 
întreprinderile din Uniune şi din ţările terţe 
au acceptat sistemul, acesta devenind o 

(5) Experienţa dobândită de la instituirea 
sistemului mărcii comunitare a arătat că 
întreprinderile din Uniune şi din ţările terţe 
au acceptat sistemul, acesta devenind o 
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alternativă viabilă şi de succes faţă de 
protecţia mărcilor asigurată la nivelul 
statelor membre.

completare şi o alternativă viabilă şi de 
succes faţă de protecţia mărcilor asigurată 
la nivelul statelor membre.

Or. en

Justificare

Este important să se evidenţieze coexistenţa celor două niveluri de protecţie.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În scopul de a permite o flexibilitate 
sporită, asigurând, în acelaşi timp, o mai 
mare securitate juridică în ceea ce priveşte 
mijloacele de reprezentare a mărcilor, 
cerinţa privind reprezentarea grafică ar 
trebui să fie eliminată din definiţia mărcii 
europene. Ar trebui să se permită 
reprezentarea unui semn prin orice formă 
adecvată şi, prin urmare, nu neapărat prin 
mijloace grafice, cu condiţia ca 
reprezentarea să permită autorităţilor 
competente şi publicului să determine cu 
precizie şi claritate obiectul exact care 
beneficiază de protecţie.

(9) În scopul de a permite o flexibilitate 
sporită, asigurând, în acelaşi timp, o mai 
mare securitate juridică în ceea ce priveşte 
mijloacele de reprezentare a mărcilor, 
cerinţa privind reprezentarea grafică ar 
trebui să fie eliminată din definiţia mărcii 
Uniunii europene. Ar trebui să se permită 
reprezentarea unui semn în Registrul de 
mărci al Uniunii Europene sub orice 
formă adecvată şi, prin urmare, nu neapărat 
prin mijloace grafice, cu condiţia ca 
reprezentarea să folosească tehnologii 
universal disponibile şi să permită 
autorităţilor competente şi publicului să 
determine cu precizie şi claritate obiectul 
exact care beneficiază de protecţie.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că marca ar trebui să fie înregistrată în registru cu ajutorul unor 
tehnologii universal disponibile.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura securitatea 
juridică şi claritatea, este necesar să se 
precizeze faptul că nu doar în cazul 
similitudinii, ci şi în cazul utilizării unui 
semn identic pentru produse sau servicii 
identice, nu ar trebui să se acorde 
protecţie unei mărci europene decât dacă 
şi în măsura în care principala funcţie a 
mărcii europene, aceea de a garanta 
originea comercială a produselor sau 
serviciilor, este afectată în mod negativ.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament se leagă de textul eliminat la articolul 9.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a consolida protecţia mărcilor 
şi a combate în mod mai eficace 
contrafacerea, titularul unei mărci a 
Uniunii europene ar trebui să aibă dreptul 
de a împiedica părţile terţe să introducă 
produse pe teritoriul vamal al Uniunii, fără 
ca acestea să fie puse în liberă circulaţie pe 
acest teritoriu, în cazul în care aceste 
produse provin din ţări terţe şi poartă, fără 
a fi autorizate, o marcă în esenţă identică 
cu marca Uniunii Europene înregistrată 
pentru produsele respective. Pentru a nu 
îngreuna fluxul legitim de bunuri această 
normă ar trebui să se aplice numai în 
cazul în care proprietarul unei mărci a 
Uniunii Europene poate dovedi că marca 
respectivă este înregistrată în mod legal şi 
în ţara de destinaţie. Această normă nu ar 
trebui să aducă atingere dreptului Uniunii 
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de a promova accesul la medicamente 
pentru ţări terţe.

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru alinierea cu amendamentul la articolul 9 alineatul (5).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru alinierea cu amendamentul la articolul 9 alineatul (4).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru se promova convergenţa 
practicilor şi a se dezvolta instrumente 
comune, este necesar să se stabilească un 
cadru adecvat de cooperare între agenţie şi 
oficiile din statele membre, definindu-se în 
mod clar domeniile de cooperare şi 
permiţându-se agenţiei să coordoneze 
proiecte comune relevante de interes pentru 

(40) Pentru se promova convergenţa 
practicilor şi a se dezvolta instrumente 
comune, este necesar să se stabilească un 
cadru adecvat de cooperare între agenţie şi 
oficiile din statele membre, definindu-se 
domeniile de cooperare cheie şi 
permiţându-se agenţiei să coordoneze 
proiecte comune relevante de interes pentru 
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Uniune şi să finanţeze aceste proiecte 
comune, până la o sumă maximă, prin 
intermediul granturilor. Aceste activităţi de 
cooperare ar trebui să aducă beneficii 
întreprinderilor care utilizează sistemele 
mărcilor în Europa. Proiectele comune, în 
special bazele de date destinate cercetării 
şi consultării, ar trebui să ofere 
utilizatorilor sistemului instituit la nivelul 
Uniunii prin prezentul regulament
instrumente suplimentare, accesibile 
tuturor, eficiente şi gratuite, astfel încât să 
se asigure conformitatea cu cerinţele 
specifice care decurg din caracterul unitar 
al mărcii europene.

Uniune şi să finanţeze aceste proiecte 
comune, până la o sumă maximă, prin 
intermediul granturilor. Aceste activităţi de 
cooperare ar trebui să aducă beneficii 
întreprinderilor care utilizează sistemele 
mărcilor în Uniune. Proiectele comune, în 
special bazele de date utilizate pentru 
cercetare şi consultare, ar trebui să ofere
gratuit utilizatorilor sistemului instituit la 
nivelul Uniunii prin Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009 instrumente suplimentare, 
accesibile tuturor şi eficiente, astfel încât să 
se asigure conformitatea cu cerinţele 
specifice care decurg din caracterul unitar 
al mărcii Uniunii Europene. Totuşi, 
implementarea rezultatelor unor 
asemenea proiecte comune nu ar trebui să 
fie obligatorie pentru statele membre. Cu 
toate că este important că toate părţile să 
contribuie la succesul proiectelor comune, 
nu în ultimul rând prin schimbul de bune 
practici şi experienţă, obligaţia strictă 
impusă tuturor statelor membre de a 
implementa rezultatele proiectelor 
comune, chiar şi atunci când, de exemplu, 
un stat membru consideră că dispune deja 
de un instrument IT sau similar mai bun, 
nu ar fi nici proporţională, nici în 
interesul superior al utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Structura taxelor a fost stabilită 
prin Regulamentul (CE) nr. 2869/951 al 
Comisiei. Structura taxelor este însă un 
aspect central al funcţionării sistemului 
de mărci al Uniunii Europene, fiind 
revizuit doar de două ori de la înfiinţarea 
sa şi numai în urma unor aprige dezbateri 
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politice. Prin urmare, structura taxelor ar 
trebui să fie reglementată direct în 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009. Aşa că 
Regulamentul (CE) nr. 2869/95 ar trebui 
abrogat, iar dispoziţiile referitoare la 
structura taxelor cuprinse în 
Regulamentul (CE) nr. 2868/952 al 
Comisiei ar trebui eliminate.
___________
1 Regulamentul (CE) nr. 2869/95 al 
Comisiei din 13 decembrie 1995 privind 
taxele care trebuie plătite Oficiului pentru 
Armonizare în cadrul Pieţei Interne 
(mărci, desene şi modele industriale) (JO 
L 303, 15.12.1995, p. 33).
2 Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al 
Comisiei din 13 decembrie 1995 de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 40/94 al Consiliului privind marca 
comunitară,

Or. en

Justificare

Structura taxelor este un element central al sistemului de mărci al Uniunii Europene, motiv 
pentru care ar trebui reglementat direct în cadrul regulamentului şi nu prin acte delegate. 
Raportoarea relevă faptul că chestiunea celorlalte delegări de competenţe cuprinse în 
propunerea COM va fi abordată în cadrul procedurii în conformitate cu articolul 37a din 
Regulamentul de Procedură.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a se asigura o metodă eficace şi 
eficientă de soluţionare a litigiilor şi pentru 
a se garanta respectarea regimului 
lingvistic prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009, precum şi adoptarea rapidă a 
deciziilor în cauze simple şi organizarea 
eficace şi eficientă a camerelor de recurs,
pentru a se garanta un nivel adecvat şi 

(45) Pentru a se asigura o metodă eficace şi 
eficientă de soluţionare a litigiilor şi pentru 
a se garanta respectarea regimului 
lingvistic prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009, precum şi adoptarea rapidă a 
deciziilor în cauze simple şi organizarea 
eficace şi eficientă a camerelor de recurs, 
respectându-se, în acelaşi timp, principiile 
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realist al taxelor care urmează a fi 
percepute de agenţie, respectându-se, în 
acelaşi timp, principiile bugetare prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 207/2009, ar 
trebui să îi fie delegată Comisiei 
competenţa de a adopta, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, acte delegate în 
care să se precizeze detaliile privind 
limbile care trebuie utilizate în relaţiile cu 
agenţia, cazurile în care deciziile de 
opoziţie şi de anulare ar trebui să fie luate 
de către un singur membru, detaliile 
privind organizarea camerelor de recurs, 
valoarea taxelor care trebuie achitate 
agenţiei şi detaliile privind achitarea
acestora.

bugetare prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 207/2009, ar trebui să îi fie delegată 
Comisiei competenţa de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, 
acte delegate în care să se precizeze 
detaliile privind limbile care trebuie 
utilizate în relaţiile cu agenţia, cazurile în 
care deciziile de opoziţie şi de anulare ar 
trebui să fie luate de către un singur 
membru, detaliile privind organizarea 
camerelor de recurs şi detaliile privind 
achitarea taxelor.

Or. en

Justificare

Structura taxelor este un element central al sistemului de mărci al Uniunii Europene, motiv 
pentru care ar trebui reglementat direct în cadrul regulamentului şi nu prin acte delegate. 
Raportoarea relevă faptul că chestiunea celorlalte delegări de competenţe cuprinse în 
propunerea COM va fi abordată în cadrul procedurii în conformitate cu articolul 37a din 
Regulamentul de Procedură. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. în întregul regulament, cuvintele „marcă 
comunitară” se înlocuiesc cu „marcă 
europeană” şi se efectuează modificările 
gramaticale necesare;

2. în întregul regulament, cuvintele „marcă 
comunitară” se înlocuiesc cu „marcă a 
Uniunii Europene” şi se efectuează 
modificările gramaticale necesare;
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Cum accepţiunea termenului „european” depăşeşte teritoriul Uniunii Europene, ar fi mai 
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precis să se folosească termenul „marcă a Uniunii Europene”. În plus, termenul „european” 
este folosit în prezent (în special în protecţia brevetelor) pentru a desemna o protecţie care nu 
este unitară, ci se referă mai degrabă la un ansamblu de drepturi naţionale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. în întregul regulament, cuvintele 
„instanţă competentă în domeniul mărcilor 
comunitare” se înlocuiesc cu „instanţă 
competentă în domeniul mărcilor 
europene” şi se efectuează modificările 
gramaticale necesare;

3. în întregul regulament, cuvintele 
„instanţă competentă în domeniul mărcilor 
comunitare” se înlocuiesc cu „instanţă 
competentă în domeniul mărcilor Uniunii
Europene” şi se efectuează modificările 
gramaticale necesare;
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Cum accepţiunea termenului „european” depăşeşte teritoriul Uniunii Europene, ar fi mai 
precis să se folosească termenul „instanţă competentă în domeniul mărcilor Uniunii 
Europene”. În plus, reflectă numele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. în întregul regulament, cuvintele „marcă 
comunitară colectivă” se înlocuiesc cu 
„marcă europeană colectivă” şi se 
efectuează modificările gramaticale 
necesare;

4. în întregul regulament, cuvintele „marcă 
comunitară colectivă” se înlocuiesc cu 
„marcă colectivă a Uniunii Europene” şi 
se efectuează modificările gramaticale 
necesare;
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)
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Or. en

Justificare

Cum accepţiunea termenului „european” depăşeşte teritoriul Uniunii Europene, ar fi mai 
precis să se folosească termenul „marcă colectivă a Uniunii Europene”.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie o Agenţie a Uniunii 
Europene pentru mărci, desene şi modele 
industriale, denumită în continuare 
„agenţia”.

(1) Se instituie o Agenţie pentru drepturile 
de proprietate intelectuală, denumită în 
continuare „agenţia”.

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

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că trebuie îndeplinită numai una dintre condiţiile de la literele 
(a) şi (b).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

să fie reprezentate în Registrul mărcilor 
Uniunii Europene într-un mod care să 
permită autorităţilor competente şi 
publicului să stabilească cu precizie 
obiectul protecţiei conferite titularului.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că marca trebuie să fie înscrisă în registru.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) decât într-o parte a Uniunii; (a) decât într-o parte a Uniunii; sau

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că trebuie îndeplinită numai una dintre condiţiile de la literele 
(a) şi (b).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când este solicitată de agentul 
sau reprezentantul titularului mărcii, în 
numele său şi fără autorizaţia titularului, în 
afară de cazul în care acest reprezentant îşi 
justifică acţiunile;

(a) atunci când este solicitată de agentul 
sau reprezentantul titularului mărcii, în 
numele său şi fără autorizaţia titularului, în 
afară de cazul în care acest reprezentant îşi 
justifică acţiunile; sau

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că trebuie îndeplinită numai una dintre condiţiile de la literele 
(a) şi (b).

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) semnul este identic sau similar mărcii 
europene şi este utilizat pentru produse sau 
servicii identice cu cele pentru care este 
înregistrată marca europeană şi în cazul în 
care o astfel de utilizare afectează sau este 
susceptibilă să afecteze funcţia mărcii 
europene de a garanta consumatorilor 
originea produselor sau a serviciilor;

(a) semnul este identic sau similar mărcii 
Uniunii Europene şi este utilizat pentru 
produse sau servicii identice cu cele pentru 
care este înregistrată marca Uniunii 
Europene;

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul unei mărci europene are, de 
asemenea, dreptul de a interzice importul 
de produse menţionat la alineatul (3) 
litera (c) în cazul în care doar expeditorul 
produselor acţionează în scopuri 
comerciale.

Titularul unei mărci a Uniunii Europene 
are, de asemenea, dreptul de a interzice 
importul de produse în cazul în care doar 
expeditorul produselor acţionează în 
scopuri comerciale şi în cazul în care 
aceste produse, inclusiv ambalajul, poartă 
fără autorizaţie o marcă care este identică 
cu marca Uniunii Europene înregistrată 
pentru comercializarea produselor 
respective sau nu pot fi deosebite în 
aspectele lor esenţiale de marca 
respectivă..

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Titularul unei mărci europene este, de 
asemenea, îndreptăţit să interzică oricărui 
terţ să introducă produse pe teritoriul 

(5) Titularul unei mărci a Uniunii
Europene este, de asemenea, îndreptăţit să 
interzică oricărui terţ să introducă produse 
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vamal al Uniunii, în contextul unei 
activităţi comerciale, fără ca acestea să fie 
puse în liberă circulaţie pe acest teritoriu, 
în cazul în care aceste produse, inclusiv 
ambalajele lor, provin din ţări terţe şi 
poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică 
cu marca europeană înregistrată pentru 
aceste produse sau care nu poate fi 
deosebită, în aspectele sale esenţiale, de 
marca respectivă.

pe teritoriul vamal al Uniunii, în contextul 
unei activităţi comerciale, fără ca acestea 
să fie puse în liberă circulaţie pe acest 
teritoriu, în cazul în care aceste produse, 
inclusiv ambalajele lor, provin dintr-o ţară 
terţă şi poartă, fără a fi autorizate, o marcă 
identică cu marca Uniunii Europene
înregistrată în mod legal pentru aceste 
produse sau care nu poate fi deosebită, în 
aspectele sale esenţiale, de marca 
respectivă, cu condiţia ca proprietarul să 
dovedească că marca respectivă este, de 
asemenea, înregistrată;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 9a – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aplicarea în comerţ a unui semn identic 
sau similar cu marca europeană pe 
formele de prezentare, pe ambalaje sau pe 
alte suporturi pe care poate fi aplicată 
marca;

(a) aplicarea în comerţ a unui semn identic 
sau similar cu marca Uniunii Europene pe 
ambalaje, etichete, elemente de securitate, 
dispozitivele care atestă autenticitatea sau 
pe orice alte suporturi pe care poate fi 
aplicată marca;

Or. en

Justificare

Termenul „formă de prezentare” utilizat în această dispoziţie este un termen juridic din 
domeniul artei care nu este aplicabil în toate jurisdicţiile UE. Pentru a mări eficacitatea 
dispoziţiei, formularea folosită pentru a descrie etichetele, ambalajul sau alte elemente ar 
trebui clarificată pentru a fi siguri că cele mai frecvente elemente de ambalare şi componente 
folosite de falsificatori sunt cuprinse în dispoziţie.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 9a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferirea, introducerea pe piaţă sau 
deţinerea în aceste scopuri, importarea sau 
exportarea formelor de prezentare, a 
ambalajelor sau a altor suporturi pe care se 
aplică marca.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele 
„în Comunitate” se înlocuiesc cu „în 
Spaţiul Economic European”;

15. Articolul 13 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:

„(1) Dreptul conferit de marca Uniunii 
Europene nu permite titularului să 
interzică folosirea acesteia pentru produse 
care au fost introduse pe piaţă în Spaţiul 
Economic European sub această marcă 
de către titularul mărcii sau cu acordul 
său.
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Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 26 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) Cei care depun cereri pentru o marcă 
a Uniunii Europene trebuie să plătească o 
taxă de depunere. Taxa de depunere 
constă din:
(a) taxa de bază; 
(b) o taxă de clasă pentru fiecare clasă 
care depăşeşte clasa căreia îi aparţin 
bunurile sau serviciile în conformitate cu 
articolul 28;
(c) dacă este cazul, taxa de cercetare 
menţionată la articolul 38 alineatul (2).
Candidatul face un ordin de plată a taxei 
de depunere cel mai târziu la data 
depunerii cererii.

Or. en

Justificare

Structura taxelor este un element central al sistemului de mărci al Uniunii Europene, motiv 
pentru care ar trebui reglementat direct în cadrul regulamentului. De aceea, norma 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 2869/95 este incorporată în Regulamentul (CE) nr. 207/2009.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Data de depunere a cererii de înregistrare a 
mărcii Uniunii Europene este aceea la care 
solicitantul a prezentat la Oficiu documente 
care să conţină elementele menţionate la 
articolul 26 alineatul (1), sub rezerva
ordinului de plată a taxei de depunere În 
cazul unui ordin de plată întârziat, data 
depunerii se consideră a fi data efectuării 
ordinului de plată.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că, în cazul în care candidatul face ordinul de plată cu 
întârziere, data depunerii se consideră a fi data efectuării ordinului de plată.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 28
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care solicitantul cere 
înregistrarea în cadrul mai multor clase, 
produsele şi serviciile sunt grupate în 
funcţie de clasele din Clasificarea Nisa, 
fiecare grup de produse sau servicii fiind 
precedat de numărul clasei căreia îi 
aparţine, prezentarea grupurilor urmând
ordinea claselor.

(6) În cazul în care solicitantul cere 
înregistrarea în cadrul mai multor clase, 
candidatul grupează produsele şi serviciile 
în funcţie de clasele din Clasificarea Nisa, 
fiecare grup de produse sau servicii fiind 
precedat de numărul clasei căreia îi 
aparţine, şi le prezintă în ordinea claselor.

Or. en
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Justificare

Se clarifică faptul că gruparea claselor intră în sarcina candidatului.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 28
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 28 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declaraţia se depune la agenţie în termen 
de 4 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament şi precizează, în 
mod clar, precis şi specific, produsele şi 
serviciile, altele decât cele acoperite în 
mod clar de sensul literal al indicaţiilor 
oferite de titlul clasei, la care se referea 
iniţial intenţia titularului. Agenţia ia 
măsurile adecvate pentru a modifica 
registrul în mod corespunzător. Această 
posibilitate nu aduce atingere aplicării 
articolului 15, articolului 42 alineatul (2), 
articolului 51 alineatul (1) litera (a) şi 
articolului 57 alineatul (2).

Declaraţia se depune la agenţie în termen 
de şase luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament şi precizează, în 
mod clar, precis şi specific, produsele şi 
serviciile, altele decât cele acoperite în 
mod clar de sensul literal al indicaţiilor 
oferite de titlul clasei, la care se referea 
iniţial intenţia titularului. Agenţia ia 
măsurile adecvate pentru a modifica 
registrul în mod corespunzător. Această 
posibilitate nu aduce atingere aplicării 
articolului 15, articolului 42 alineatul (2), 
articolului 51 alineatul (1) litera (a) şi 
articolului 57 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este de presupus că acest lucru va da puţin de furcă utilizatorilor, motiv pentru care ar fi 
prudent să se extindă termenul, acordând utilizatorilor ceva mai mult timp pentru a analiza 
situaţia.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 29
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 29 – alineatul 5 – teza adăugată

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care este necesar, directorul 
executiv al agenţiei solicită Comisiei să ia 

În cazul în care este necesar, directorul 
executiv al agenţiei solicită Comisiei să  
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în calcul posibilitatea de a cerceta dacă un 
stat în sensul primei teze acordă
tratamentul reciproc respectiv.

cerceteze dacă un stat în sensul primei teze 
acordă tratamentul reciproc respectiv.

Or. en

Justificare

Formularea „să ia în calcul posibilitatea de a cerceta” este foarte slabă. Oricum, Comisia nu 
are obligaţia de a da curs cererii de începere a cercetărilor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

40. La articolul 42 alineatul (2) prima teză, 
segmentul de frază „în decursul a cinci 
ani ce precedă publicarea” se înlocuieşte 
cu „în decursul a cinci ani ce precedă 
data de depunere a cererii sau data de 
prioritate a”;

40. Articolul 42 alineatul (2) se înlocuieşte 
cu următorul text:

„(2) La cererea solicitantului, titularul 
unei mărci a Uniunii Europene 
anterioare care a formulat opoziţia, aduce 
dovada că, în decursul a cinci ani ce 
preced depunerea sau data de prioritate a 
cererii de înregistrare a mărcii Uniunii 
Europene, marca Uniunii Europene 
anterioară a făcut obiectul unei utilizări 
cu bună-credinţă în cadrul Comunităţii 
pentru produsele sau serviciile pentru 
care a fost înregistrată şi pe care se 
întemeiază opoziţia, sau că există motive 
întemeiate pentru neutilizare, deoarece la 
data respectivă marca Uniunii Europene 
anterioară fusese înregistrată cu cel puţin 
cinci ani în urmă. În absenţa unei astfel 
de dovezi, opoziţia se respinge. În cazul în 
care marca Uniunii Europene anterioară 
nu a fost utilizată decât pentru o parte 
dintre produsele sau serviciile pentru care 
a fost înregistrată, aceasta nu se 
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consideră înregistrată, în sensul 
examinării opoziţiei, decât pentru acea 
parte de produse sau servicii.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 43 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

43a. La articolul 47, se introduce 
următorul alineat:
„(1a) Taxa plătibilă pentru reînnoirea 
unei mărci a Uniunii Europene constă 
din:
(a) o taxă de bază;
(b) o taxă de clasă pentru fiecare clasă 
care depăşeşte clasa pentru care se 
solicită reînnoirea; şi
(c) dacă este cazul, o taxă suplimentară 
pentru întârzierea la plata taxei de 
reînnoire sau pentru depunerea cu 
întârziere a cererii de reînnoire în 
conformitate cu alineatul (3);

Or. en

Justificare

Structura taxelor este un element central al sistemului de mărci al Uniunii Europene, motiv 
pentru care ar trebui reglementat direct în cadrul regulamentului. De aceea, norma 30 
punctul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2869/95 este incorporată în Regulamentul (CE) nr. 
207/2009.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 46
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Renunţarea se declară în scris la agenţie 
de către titularul mărcii. Aceasta nu are 
efect decât după înregistrare. Valabilitatea 
renunţării la o marcă europeană care este 
declarată la agenţie ca urmare a depunerii 
unei cereri de decădere în temeiul 
articolului 56 alineatul (1) este condiţionată 
de respingerea finală sau de retragerea 
cererii de decădere.

(2) Renunţarea se declară în scris la agenţie 
de către titularul mărcii. Aceasta nu are 
efect decât după înregistrare. Valabilitatea 
renunţării la o marcă a Uniunii Europene
care este declarată la agenţie ca urmare a 
depunerii unei cereri de decădere sau a 
unei declaraţii de nulitate a mărcii 
respective în temeiul articolului 56 
alineatul (1) este condiţionată de 
respingerea finală sau de retragerea cererii 
de decădere sau a declaraţiei de nulitate;

Or. en

Justificare

Comisia a propus modificarea articolului 50 într-un sens care i-ar împiedica pe titularii de 
mărci ale Uniunii Europene atacaţi în acţiuni în anulare pentru neutilizare să ceară 
convertirea într-una sau mai multe mărci naţionale înainte de luarea unei decizii privind 
anularea. De fapt, o asemenea practică oferă o altă perioadă de 5 ani în timpul căreia 
titularul va putea în mod legal să nu folosească marca, eludând legea. Aceeaşi dispoziţie ar 
trebui extinsă la situaţiile în care o marcă a Uniunii Europene face obiectul unei acţiuni în 
nulitate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 48
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 54 – alineatele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. La articolul 54 alineatele (1) şi (2), 
cuvintele „şi nici să se opună utilizării 
mărcii ulterioare” se elimină;

48. La articolul 54, alineatele (1) şi (2) se 
înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Titularul unei mărci a Uniunii 
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Europene care a tolerat timp de cinci ani 
consecutivi utilizarea unei mărci a 
Uniunii Europene ulterioare în cadrul 
Comunităţii, având cunoştinţă despre 
această utilizare, nu mai poate solicita 
declararea nulităţii […] mărcii ulterioare 
pe baza respectivei mărci anterioare 
pentru produsele sau serviciile pentru 
care marca ulterioară a fost utilizată, cu 
excepţia cazului în care depunerea mărcii 
Uniunii Europene ulterioare a fost 
efectuată cu rea-credinţă.
(2) Titularul unei mărci naţionale 
anterioare menţionate la articolul 8 
alineatul (2) sau al unui alt semn anterior 
menţionat la articolul 8 alineatul (4), care 
a tolerat timp de cinci ani consecutivi 
utilizarea unei mărci a Uniunii Europene 
ulterioare în cadrul statului membru în 
care această marcă anterioară sau celălalt 
semn anterior este protejat, având 
cunoştinţă despre această utilizare, nu 
mai poate să solicite declararea nulităţii 
[...] mărcii ulterioare pe baza mărcii 
anterioare sau a celuilalt semn anterior 
pentru produsele sau serviciile pentru 
care marca ulterioară a fost utilizată, 
decât dacă depunerea mărcii Uniunii 
Europene ulterioare a fost efectuată cu 
rea-credinţă.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 50
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 57 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

50. La articolul 57 alineatul (2) a doua 
teză, „publicării cererii de înregistrare a 
mărcii comunitare” se înlocuieşte cu
„datei depunerii sau a datei de prioritate a 
cererii de înregistrare a mărcii 
europene”;

50. Articolul 57 alineatul (2) se înlocuieşte 
cu următorul text:

„(2) La cererea titularului mărcii Uniunii 
Europene, titularul unei mărci a Uniunii 
Europene anterioare, care este parte în 
procedura în nulitate, aduce dovada că, în 
cursul celor cinci ani care precedă data 
cererii de declarare a nulităţii, marca 
Uniunii Europene anterioară a făcut 
obiectul unei utilizări cu bună-credinţă în 
cadrul Uniunii pentru produsele sau 
serviciile pentru care a fost înregistrată şi 
pe care cererea de declarare a nulităţii se 
întemeiază ori că există motive întemeiate 
pentru neutilizare, atât timp cât la acea 
dată marca Uniunii Europene anterioară 
fusese înregistrată cu cel puţin cinci ani 
în urmă. În afară de aceasta, în cazul în 
care la data depunerii cererii pentru o 
marcă a Uniunii Europene sau la data 
prioritară a depunerii cererii pentru o
marcă a Uniunii Europene marca Uniunii 
Europene anterioară a fost  înregistrată 
cu cel puţin cinci ani înainte, titularul 
mărcii comunitare anterioare aduce, de 
asemenea, dovada îndeplinirii, până la 
acea dată, a condiţiilor prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2). În cazul 
neprezentării acestei dovezi, cererea de 
declarare a nulităţii se respinge. În cazul 
în care marca Uniunii Europene 
anterioară nu a fost utilizată decât pentru 
o parte dintre produsele sau serviciile 
pentru care a fost înregistrată, aceasta nu 
se consideră înregistrată decât pentru 
acea parte de produse sau servicii, în 
scopul examinării cererii de declarare a 
nulităţii.

Or. en
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Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

60. La articolul 67 alineatul (1), cuvintele 
„în termenul alocat” se înlocuiesc cu „în 
termenul alocat în conformitate cu 
articolul 74a”;

60. Articolul 67 alineatul (1) se înlocuieşte 
cu următorul text:

„(1) Solicitantul înregistrării unei mărci 
comunitare colective prezintă un 
regulament de utilizare în termenul alocat 
în conformitate cu articolul 74a.

Or. en

Justificare
Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 61 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

61a. Articolul 71 alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Se pot transmite observaţii scrise în 
conformitate cu articolul 69 şi în legătură 
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cu regulamentul de utilizare modificat;

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică semnificaţia textului „Articolul 69 se aplică regulamentului de 
utilizare modificat.” Amendamentul este corelat cu amendamentul la articolul 74f alineatul 
(3).

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 63
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 74f – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 74e se aplică regulamentului
de utilizare modificat.

(3) Se pot transmite observaţii scrise în 
conformitate cu articolul 74e şi în 
legătură cu regulamentul de utilizare 
modificat;

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică semnificaţia trimiterii la articolul 74e. Amendamentul este 
corelat cu amendamentul la articolul 71 alineatul (3).

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 68
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 79d

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia rectifică toate erorile lingvistice 
sau greşelile de transcriere şi omisiunile 
manifeste survenite în deciziile agenţiei sau 
erorile tehnice imputabile agenţiei produse 
la înregistrarea mărcii sau la publicarea 
înregistrării acesteia.

Agenţia rectifică toate erorile lingvistice 
sau greşelile de transcriere şi omisiunile 
manifeste survenite în deciziile agenţiei sau 
erorile tehnice imputabile agenţiei produse 
la înregistrarea mărcii sau la publicarea 
înregistrării acesteia. Agenţia păstrează 
înregistrări ale acestor rectificări.



PE516.715v01-00 30/68 PR\944386RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Posibilitatea corectării erorilor de către agenţia este un lucru bun, dar ar trebui să existe 
întotdeauna un registru cu rectificările făcute astfel încât să se poată merge pe urma lor.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 69 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (1) prima teză, expresia 
„decizie care conţine o eroare de procedură 
evidentă” se înlocuieşte cu „decizie care 
conţine o eroare evidentă”;

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul 
text:

„(1) Atunci când agenţia efectuează o 
înscriere în registru sau ia o decizie care 
conţine o eroare […] evidentă, care îi este 
imputabilă, agenţia asigură eliminarea 
înscrierii respective sau revocarea 
deciziei. În cazul în care există numai o 
singură parte la procedură ale cărei 
drepturi au fost încălcate prin înscriere 
sau prin act, eliminarea înscrierii sau 
revocarea deciziei este dispusă chiar dacă, 
pentru partea respectivă, eroarea nu a fost 
evidentă;

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 69 – litera b
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Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (2), a doua teză se 
înlocuieşte cu următorul text:

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Eliminarea înscrierii în registru sau 
revocarea deciziei se efectuează în termen 
de un an de la data înscrierii în registru sau 
de la adoptarea deciziei, după ce au fost 
consultate părţile la procedură, precum şi 
eventualii titulari de drepturi asupra mărcii 
europene în cauză care sunt înscrişi în 
registru.”;

„(2) Eliminarea înscrierii sau revocarea 
deciziei, prevăzute la alineatul (1), se 
dispun din oficiu sau la cererea uneia 
dintre părţile la procedură, de către 
instanţa care a făcut înscrierea sau care 
adoptă decizia. „Eliminarea înscrierii în 
registru sau revocarea deciziei se 
efectuează în termen de un an de la data 
înscrierii în registru sau de la adoptarea 
deciziei, după ce au fost consultate părţile 
la procedură, precum şi eventualii titulari 
de drepturi asupra mărcii Uniunii
Europene în cauză care sunt înscrişi în 
registru; Agenţia păstrează înregistrări ale 
acestor eliminări sau revocări.

Or. en

Justificare

Includerea primei propoziţii este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, 
înlocuirea unor unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai 
multor termeni (a se vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele 
implicate în procesul de redactare a legislaţiei). Ultima propoziţie: Eliminările şi revocările 
ar trebui înscrise în registru astfel încât să se poată merge pe urma lor.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 73
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

73. La articolul 85 alineatul (1), cuvintele 
„în condiţiile prevăzute de regulamentul 
de punere în aplicare” se înlocuiesc cu 
„în condiţiile prevăzute în conformitate cu 

73. Articolul 85 alineatul (1) se înlocuieşte 
cu următorul text:
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articolul 93a litera (j).”;
„(1) Partea care pierde într-o procedură 
de opoziţie, de decădere, în nulitate sau 
într-o cale de atac suportă taxele 
pretinse de cealaltă parte, precum şi, 
fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolului 119 alineatul (6), toate 
cheltuielile pretinse de aceasta 
indispensabile pentru desfăşurarea 
procedurilor, inclusiv cheltuielile de 
deplasare, de şedere şi remuneraţia unui 
agent, consilier sau avocat, în limita 
tarifelor stabilite pentru fiecare 
categorie de cheltuieli, în condiţiile 
prevăzute de regulamentul de punere în 
aplicare, în conformitate cu articolul 93a 
litera (j).

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 82 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1), textul „dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 44/2001” se 
înlocuieşte cu „normele Uniunii privind 
competenţa judiciară şi recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor în materie civilă şi 
comercială”;

(b) alineatul (1) se înlocuieşte cu
următorul text:

„(1) Dacă prezentul regulament nu 
prevede altfel, normele Uniunii în materie 
de jurisdicţie şi recunoaştere a executării 
hotărârilor judecătoreşti de drept civil şi 
comercial se aplică procedurilor privind 
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mărcile Uniunii Europene şi cererile de 
înregistrare a mărcii Uniunii Europene , 
precum şi procedurilor privind acţiunile 
simultane sau succesive intentate pe baza 
mărcilor Uniunii Europene şi a mărcilor 
naţionale.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 88
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 113 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

88. La articolul 113 alineatul (3), cuvintele 
„precum şi condiţiile formale prevăzute de 
regulamentul de aplicare” se înlocuiesc 
cu „precum şi condiţiile de formă 
prevăzute în conformitate cu articolul 
114a”;

88. Articolul 113 alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:

„(3) Agenţia verifică dacă transformarea 
solicitată îndeplineşte condiţiile 
prezentului regulament, în special ale 
articolului 112 alineatele (1), (2), (4), (5) 
şi (6) şi ale alineatului (1) din prezentul 
articol, precum şi condiţiile formale 
prevăzute în conformitate cu articolul 
114a. În cazul în care aceste condiţii sunt 
îndeplinite, Agenţia transmite cererea de 
transformare serviciilor din domeniul 
proprietăţii industriale din statele 
membre care sunt menţionate în aceasta.

Or. en
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Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 89
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 114 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

89. La articolul 114 alineatul (2), cuvintele 
„regulamentul de punere în aplicare” se 
înlocuiesc cu „actele delegate adoptate în 
conformitate cu prezentul regulament”;

89. Articolul 114 alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:

„(2) Cererea sau marca Uniunii 
Europene, transmisă în conformitate cu 
articolul 113, nu poate, în ceea ce 
priveşte forma sa, să fie supusă de 
legislaţia internă unor condiţii diferite 
de cele care sunt prevăzute de prezentul 
regulament ori de acte delegate adoptate 
în conformitate cu prezentul regulament”;

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 92
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 117



PR\944386RO.doc 35/68 PE516.715v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

92. La articolul 117, cuvântul „Oficiului” 
se înlocuieşte cu „agenţiei şi personalului 
acesteia”;

92. Articolul 117 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Agenţiei şi personalului acesteia li se 
aplică Protocolul privind privilegiile şi 
imunităţile Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 94
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 120 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

94. La articolul 120 alineatul (1), cuvintele 
„regulamentul de aplicare” se înlocuiesc 
cu „un act delegat adoptat în conformitate 
cu prezentul regulament”;

94. Articolul 120 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:

„(1) Cererea de înregistrare a mărcii 
Uniunii Europene, astfel cum este 
definită la articolul 26 alineatul (1), şi 
toate celelalte informaţii a căror 
publicare este prevăzută de prezentul 
regulament sau de un act delegat adoptat 
în conformitate cu prezentul regulament 
se publică în toate limbile oficiale ale 
Comunităţilor Europene”.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
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unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 98
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 123c – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această cooperare acoperă următoarele 
domenii de activitate:

Această cooperare acoperă, printre altele,
următoarele domenii de activitate:

Or. en

Justificare

Această listă nu ar trebui să fie exhaustivă, întrucât aceasta ar putea limita posibilitatea de a 
lansa în mod flexibil proiecte utile în viitor.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 98
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 123c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenţia defineşte, elaborează şi 
coordonează proiecte comune de interes 
pentru Uniune în ceea ce priveşte 
domeniile menţionate la alineatul (1). 
Definiţia proiectului cuprinde obligaţiile şi 
responsabilităţile specifice ale fiecărui 
serviciu din domeniul proprietăţii 
industriale participant din statele membre
şi ale Oficiului Benelux de proprietate 
intelectuală.

(2) Agenţia defineşte, elaborează şi 
coordonează proiecte comune de interes 
pentru Uniune în ceea ce priveşte 
domeniile menţionate la alineatul (1). 
Definiţia proiectului stabileşte obligaţiile şi 
responsabilităţile specifice ale fiecărui 
serviciu din domeniul proprietăţii 
industriale participant din statele membre 
şi ale Oficiului Benelux de proprietate 
intelectuală. Pe parcursul tuturor fazelor 
proiectelor comune, Agenţia se consultă 
cu reprezentanţii utilizatorilor.

Or. en
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Justificare

Cum proiectele comune sunt menite să ofere beneficii suplimentare pentru utilizatori, pare 
rezonabil să fie incluşi în proces. Aceasta ar reflecta, de altfel, practica actuală.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 98
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 123c – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Serviciile din domeniul proprietăţii 
industriale din statele membre şi Oficiul 
Benelux de proprietate intelectuală 
participă efectiv la proiectele comune 
menţionate la alineatul (2) cu scopul de a 
asigura dezvoltarea, funcţionarea, 
interoperabilitatea şi actualizarea acestora.

(3) Serviciile din domeniul proprietăţii 
industriale din statele membre şi Oficiul 
Benelux de proprietate intelectuală 
participă efectiv la proiectele comune 
menţionate la alineatul (2) cu scopul de a 
asigura dezvoltarea, funcţionarea, 
interoperabilitatea şi actualizarea acestora. 
Participarea la astfel de proiecte comune 
nu implică nicio obligaţie din partea 
statelor membre de a implementa 
rezultatele acestora pe teritoriile lor.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 98
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 123c – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenţia asigură sprijin financiar pentru 
proiectele comune de interes pentru Uniune 
menţionate la alineatul (2) în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru a 
asigura participarea efectivă a serviciilor 
din domeniul proprietăţii industriale din 
statele membre şi a Oficiului Benelux de 
proprietate intelectuală la aceste proiecte în 
sensul alineatului (3). Sprijinul financiar 
respectiv poate fi acordat sub formă de 
granturi. Valoarea totală a finanţării nu 
trebuie să depăşească 10 % din venitul 
anual al agenţiei. Beneficiarii granturilor 
sunt serviciile din domeniul proprietăţii 
industriale din statele membre şi Oficiul 
Benelux de proprietate intelectuală.
Granturile pot fi acordate fără cereri de 
propuneri, în conformitate cu normele 
financiare aplicabile agenţiei şi cu 
principiile procedurilor de acordare de 
granturi cuprinse în Regulamentul 
financiar (UE) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului
(***) şi în Regulamentul delegat (UE) nr. 
1268/2012 al Comisiei.

(4) Agenţia asigură sprijin financiar pentru 
proiectele comune de interes pentru Uniune 
menţionate la alineatul (2) pentru a asigura 
participarea efectivă a serviciilor din 
domeniul proprietăţii industriale din statele 
membre şi a Oficiului Benelux de 
proprietate intelectuală la aceste proiecte în 
sensul alineatului (3). Sprijinul financiar 
respectiv poate fi acordat sub formă de 
granturi. Valoarea totală a finanţării nu 
trebuie să depăşească 20 % din venitul 
anual al agenţiei. Beneficiarii granturilor 
sunt serviciile din domeniul proprietăţii 
industriale din statele membre şi Oficiul 
Benelux de proprietate intelectuală.
Granturile pot fi acordate fără cereri de
propuneri, în conformitate cu normele 
financiare aplicabile agenţiei şi cu 
principiile procedurilor de acordare de 
granturi cuprinse în Regulamentul 
financiar (UE) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi 
în Regulamentul delegat (UE) nr. 
1268/2012 al Comisiei.

Or. en

Justificare

Amendamentul încearcă să clarifice şi mai bine sistemul propus de granturi pentru 
participarea la proiecte de cooperare. Ar fi, de asemenea, rezonabil să se mărească 
„plafonul” fondurilor posibile pentru aceste proiecte.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administraţie este alcătuit 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 

(1) Consiliul de administraţie este alcătuit 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
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membru şi doi reprezentanţi ai Comisiei, 
precum şi din supleanţii acestora.

membru, doi reprezentanţi ai Comisiei şi 
un reprezentant al Parlamentului 
European, precum şi din supleanţii 
acestora.

Or. en

Justificare

La punctul 10 din Abordarea comună privind agenţiile stă scris că „componenţa consiliului 
ar trebui să fie următoarea: [...] - după caz, un membru desemnat de către Parlamentul 
European, fără a aduce atingere acordurilor relevante privind agenţiile existente, Drept 
urmare, pare natural să se includă în consiliul de administraţie cel puţin un membru 
desemnat de către Parlamentul European.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 127 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de administraţie se reuneşte în 
sesiune ordinară o dată pe an. În plus, se 
întruneşte la iniţiativa preşedintelui sau la 
cererea Comisiei sau a unei treimi din 
numărul statelor membre.

(3) Consiliul de administraţie se reuneşte în 
sesiune ordinară de două ori pe an. În plus, 
se întruneşte la iniţiativa preşedintelui sau 
la cererea Comisiei, a Parlamentului 
European sau a unei treimi din numărul 
statelor membre.

Or. en

Justificare

Ar fi rezonabil ca toate cele trei instituţii să aibă dreptul de a convoca consiliul de 
administraţie. De asemenea, consiliul de administraţie ar trebui să se reunească în 
continuare de două ori pe an, aşa cum este practica actuală pentru consiliile de 
administraţie. Modificarea mai este recomandată şi de faptul că comitetul executiv se 
propune a fi eliminat.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 127 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul de administraţie adoptă 
decizii cu majoritatea absolută a membrilor 
săi. Cu toate acestea, deciziile pe care 
consiliul de administraţie este competent să 
le adopte în temeiul articolului 124 
alineatul (1) literele (a) şi (b), al articolului 
126 alineatul (1) şi al articolului 129 
alineatele (2) şi (4) impun o majoritate de 
două treimi a membrilor săi. În ambele 
cazuri, fiecare membru dispune de un 
singur vot.

(5) Consiliul de administraţie adoptă 
decizii cu majoritatea absolută a membrilor 
săi. Cu toate acestea, deciziile pe care 
consiliul de administraţie este competent să 
le adopte în temeiul articolului 124 
alineatul (1) literele (a) şi (b), al articolului 
126 alineatul (1) şi al articolului 129 
alineatele (2) şi (3) impun o majoritate de 
două treimi a membrilor săi. În ambele 
cazuri, fiecare membru dispune de un 
singur vot.

Or. en

Justificare

Consecinţă a amendamentului la articolul 129 alineatele (3) şi (4).

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Titlul XII – secţiunea 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECŢIUNEA 2a eliminat
Comitetul executiv
Articolul 127a
Înfiinţare
Consiliul de administraţie poate înfiinţa 
un comitet executiv.
Articolul 127b
Funcţii şi organizare
(1) Comitetul executiv asistă consiliul de 
administraţie.
(2) Comitetul executiv are următoarele 
funcţii:
(a) să pregătească deciziile care urmează 
să fie adoptate de consiliul de 
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administraţie;
(b) se asigură, împreună cu consiliul de 
administraţie, că se dă curs concluziilor şi 
recomandărilor care decurg din
rapoartele de audit şi evaluările interne 
sau externe, precum şi din investigaţiile 
efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF); 
(c) să acorde asistenţă şi consiliere 
directorului executiv, fără a aduce 
atingere funcţiilor directorului executiv, 
astfel cum sunt prevăzute la articolul 128, 
la punerea în aplicare a deciziilor 
consiliului de administraţie, în vederea 
consolidării supravegherii gestiunii 
administrative.
(3) Atunci când este necesar, din motive 
de urgenţă, comitetul executiv poate lua 
anumite decizii provizorii în numele 
consiliului de administraţie, în special cu 
privire la aspecte legate de gestiunea 
administrativă, inclusiv suspendarea 
delegării competenţelor de autoritate 
împuternicită să facă numiri.
(4) Comitetul executiv este alcătuit din 
preşedintele consiliului de administraţie, 
un reprezentant al Comisiei în cadrul 
consiliului de administraţie şi alţi trei 
membri desemnaţi de consiliul de 
administraţie din rândul membrilor săi. 
Preşedintele consiliului de administraţie 
este şi preşedintele comitetului executiv. 
Directorul executiv ia parte la sesiunile 
comitetului executiv, dar nu are drept de 
vot.
(5) Durata mandatului membrilor 
comitetului executiv este de patru ani. 
Durata mandatului membrilor comitetului 
executiv se încheie atunci când aceştia îşi 
pierd calitatea de membri ai consiliului de 
administraţie.
(6) Comitetul executiv se reuneşte în cel 
puţin o sesiune ordinară la fiecare trei 
luni. În plus, acesta se reuneşte la 
iniţiativa preşedintelui său sau la cererea 
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membrilor săi.
(7) Comitetul executiv respectă normele 
de procedură stabilite de consiliul de 
administraţie.

Or. en

Justificare

Declaraţia comună (punctul 10) precizează că o structură de guvernanţă pe două niveluri ar 
trebui introdusă în cazul în care ar putea aduce mai multă eficienţă. Nu pare să fie nicio 
dovadă convingătoare cum că un astfel de Comitet executiv ar creşte eficienţa agenţiei, 
existând mai degrabă riscul de a aduce un nou nivel de birocraţie şi mai puţină transparenţă 
pentru cei care nu sunt membri ai acestui Comitet executiv, precum şi pentru utilizatori.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de 
consiliul de administraţie pe baza unei liste 
de candidaţi propuse de Comisie, în urma 
unei proceduri de selecţie deschise şi 
transparente. Înainte de a fi numit în 
funcţie, candidatul selecţionat de către 
consiliul de administraţie poate fi invitat să 
facă o declaraţie în faţa oricărei comisii 
competente a Parlamentului European şi să 
răspundă întrebărilor adresate de membrii 
acesteia. În scopul încheierii contractului 
cu directorul executiv, agenţia este 
reprezentată de preşedintele consiliului de 
administraţie.

(2) Directorul executiv este numit de 
consiliul de administraţie pe baza unei liste 
de trei candidaţi propuse de un comitet de 
preselecţie a Consiliului de administraţie 
compusă din reprezentanţi ai statelor 
membre, Comisiei şi Parlamentului 
European, în urma unei proceduri de 
selecţie deschise şi transparente şi a 
publicării unei invitaţii la depunerea de 
candidaturi în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi în alte publicaţii. Înainte de a 
fi numit în funcţie, candidatul selecţionat 
de către consiliul de administraţie poate fi 
invitat să facă o declaraţie în faţa oricărei 
comisii competente a Parlamentului 
European şi să răspundă întrebărilor 
adresate de membrii acesteia. În scopul 
încheierii contractului cu directorul 
executiv, agenţia este reprezentată de 
preşedintele consiliului de administraţie.

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv poate fi revocat din 
funcţie numai prin decizia consiliului de 
administraţie care acţionează la propunerea 
Comisiei Europene.

Directorul executiv poate fi revocat din 
funcţie numai prin decizia consiliului de 
administraţie care acţionează la propunerea 
Comisiei Europene, a Parlamentului 
European sau a unei treimi din statele 
membre.

Or. en

Justificare

Demisia directorului executiv ar trebui să poată fi cerută şi de Parlamentul European sau de 
o parte însemnată a statelor membre. Acest amendament subliniază responsabilitatea comună 
a celor trei instituţii pentru Agenţie.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 129 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Durata mandatului directorului executiv 
este de cinci ani. Până la sfârşitul acestei 
perioade, Comisia realizează o evaluare 

(3) Durata mandatului directorului executiv 
este de cinci ani. Până la sfârşitul acestei 
perioade, Consiliul de administraţie 
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bazată pe o analiză a activităţii directorului 
executiv, precum şi sarcinile şi provocările 
viitoare ale agenţiei.

realizează o evaluare bazată pe o analiză a 
activităţii directorului executiv, precum şi 
sarcinile şi provocările viitoare ale 
agenţiei. Mandatul directorului executiv 
poate fi prelungit o singură dată, cu cel 
mult cinci ani de către consiliul de 
administraţie, în urma unei evaluări 
pozitive din partea acestuia. Consiliul de 
administraţie consultă Comisia înainte de 
luarea unei decizii de prelungire a 
mandatului directorului executiv.

Or. en

Justificare

În abordarea comună se precizează clar (punctul 13) că directorul executiv răspunde în 
primul rând şi mai presus de orice în faţa consiliului de administraţie. Ar fi deci incoerent să 
se dea Comisiei drepturi de veto în ceea ce priveşte rămânerea în funcţie a unui director 
executiv. Dreptul de veto ar pune, totodată, serios în pericol independenţa directorului 
executiv şi a agenţiei. Este rezonabil ca acelaşi consiliu în faţa căruia răspunde directorul 
executiv să efectueze evaluarea performanţelor şi să deţină competenţa de a renumi în 
funcţie.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 129 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La propunerea Comisiei, care ia în 
considerare evaluarea menţionată la 
alineatul (3), Consiliul de administraţie 
poate reînnoi mandatul directorului 
executiv o singură dată, cu cel mult cinci 
ani.

eliminat

Or. en

Justificare

Această modificare este necesară ca urmare a modificărilor aduse articolului 129 alineatul 
(3).
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 99
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 129 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Directorul executiv adjunct sau 
directorii executivi adjuncţi sunt numiţi sau 
revocaţi din funcţie, astfel cum se prevede 
la alineatul (2), după consultarea 
directorului executiv şi, după caz, a 
directorului executiv care a fost numit dar 
care nu şi-a început mandatul. Directorul 
executiv adjunct este numit pentru un 
mandat de cinci ani. Acesta poate fi 
reînnoit o singură dată, pentru maximum 
cinci ani, de către consiliul de administraţie
pe baza unei propuneri din partea 
Comisiei, astfel cum se prevede la alineatul
(4), după consultarea directorului executiv.

(6) Directorul executiv adjunct sau 
directorii executivi adjuncţi sunt numiţi sau 
revocaţi din funcţie, astfel cum se prevede 
la alineatul (2), după consultarea 
directorului executiv şi, după caz, a 
directorului executiv care a fost numit dar 
care nu şi-a început mandatul. Directorul 
executiv adjunct este numit pentru un 
mandat de cinci ani. Acesta poate fi 
reînnoit o singură dată, pentru maximum 
cinci ani, de către consiliul de 
administraţie, astfel cum se prevede la 
alineatul (3), după consultarea directorului 
executiv.”;

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază propunerea la procedura avută în vedere pentru renumirea în 
funcţie a directorului executiv de la articolul 129 alineatul (3).

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 108
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 139 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenţia pregăteşte semestrial un raport 
asupra situaţiei sale financiare destinat 
Comisiei. Pe baza acestui raport, Comisia 
examinează situaţia financiară a agenţiei.

(4) Agenţia pregăteşte semestrial un raport 
asupra situaţiei sale financiare destinat 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei. Pe baza raportului respectiv, 
Comisia examinează situaţia financiară a 
agenţiei.

Or. en
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Justificare

Ar fi normal să se menţioneze clar că acest raport ar trebui transmis şi Parlamentului 
European şi Consiliului.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 108
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 139 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Agenţia constituie o rezervă 
financiară care să corespundă unui an de 
cheltuieli operaţionale pentru a-şi asigura 
continuitatea operaţiilor.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 110
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 144 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea taxelor menţionate la alineatul 
(1) se stabileşte astfel încât veniturile 
corespunzătoare să permită asigurarea, în 
principiu, a echilibrului bugetului agenţiei, 
evitându-se în acelaşi timp acumularea de 

(2) Valoarea taxelor menţionate la alineatul 
(1) se stabileşte la nivelurile stabilite în 
anexa -I astfel încât veniturile 
corespunzătoare să permită asigurarea, în 
principiu, a echilibrului bugetului agenţiei, 
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excedente semnificative. Fără a aduce 
atingere articolului 139 alineatul (4), în 
cazul în care excedentele semnificative 
devin recurente, Comisia reexaminează 
nivelul taxelor. Dacă această reexaminare 
nu conduce la o reducere sau la o 
modificare a nivelului taxelor care să 
împiedice acumularea în continuare a 
unor excedente semnificative, excedentele 
acumulate după reexaminare se transferă 
la bugetul Uniunii.

evitându-se în acelaşi timp acumularea de 
excedente semnificative.

Or. en

Justificare

Structura taxelor este un element central al sistemului de mărci al Uniunii Europene, motiv 
pentru care ar trebui reglementat direct în cadrul regulamentului şi nu prin acte delegate. 
Aceasta înseamnă că Comisia nu va putea ea însăşi să revizuiască şi să modifice nivelul 
taxelor. Ar trebui, de asemenea, notat că nicio sumă de bani nu ar trebui să fie canalizată 
înapoi de la Agenţie către bugetul UE sau către bugetele generale ale statelor membre sau 
birourile naţionale ale acestora, cu excepţia granturilor destinate proiectelor în domeniul 
cooperării şi convergenţei.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 111
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 144 a – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sistemul de taxe şi tarife datorate 
agenţiei în conformitate cu articolul 144, 
inclusiv valoarea taxelor, metodele de 
plată, monedele, scadenţa taxelor şi 
tarifelor, data la care plata se consideră 
efectuată şi consecinţele neefectuării plăţii 
sau ale plăţii efectuate cu întârziere, ale 
plăţilor situate sub sau peste valoarea 
cuvenită, precum şi criteriile conform 
cărora directorul executiv îşi poate exercita 
competenţele stabilite la articolul 144 
alineatele (3) şi (4).

(d) sistemul de taxe şi tarife datorate 
agenţiei în conformitate cu articolul 144, 
inclusiv metodele de plată, monedele, 
scadenţa taxelor şi tarifelor, data la care 
plata se consideră efectuată şi consecinţele 
neefectuării plăţii sau ale plăţii efectuate cu 
întârziere, ale plăţilor situate sub sau peste 
valoarea cuvenită, precum şi criteriile 
conform cărora directorul executiv îşi 
poate exercita competenţele stabilite la 
articolul 144 alineatele (3) şi (4).”;

Or. en
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Justificare

Structura taxelor este un element central al sistemului de mărci al Uniunii Europene, motiv 
pentru care ar trebui reglementat direct în cadrul regulamentului şi nu prin acte delegate. 
Raportoarea relevă faptul că chestiunea celorlalte delegări de competenţe cuprinse în 
propunerea COM va fi abordată în cadrul procedurii în conformitate cu articolul 37a din 
Regulamentul de Procedură. 

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 112
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 145

Textul propus de Comisie Amendamentul

112. La articolul 145, cuvintele 
„regulamentele sale de aplicare” se 
înlocuiesc cu „actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament”;

112. Articolul 145 se înlocuieşte cu
următorul text:

Cu excepţia cazului în care se prevede 
altfel în prezentul titlu, prezentul 
regulament şi actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament se aplică 
oricărei cereri de înregistrare internaţională 
depuse în temeiul Protocolului referitor la 
Aranjamentul de la Madrid privind 
înregistrarea internaţională a mărcilor, 
adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 
(denumite în continuare "cerere 
internaţională" şi "Protocolul de la 
Madrid") şi întemeiate pe o cerere de 
marcă a Uniunii Europene sau pe o marcă 
a Uniunii Europene, precum şi 
înregistrării în registrul internaţional ţinut 
de Biroul Internaţional al Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
(denumite în continuare "înregistrare 
internaţională" şi "Birou Internaţional"), a 
mărcilor ce desemnează Uniunea
Europeană.

Or. en
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Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 119 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 156 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2), cuvintele „şase luni” se 
înlocuiesc cu cuvintele „o lună”;

(a) alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) Opoziţia se formulează într-un 
termen de trei luni care începe să curgă 
după o lună de la data publicării 
prevăzute la articolul 152 alineatul (1). 
Opoziţia se consideră formulată numai 
după achitarea taxei de opoziţie”.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 121 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 159 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (2), cuvintele „sau la 
Aranjamentul de la Madrid” se elimină;

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) Cererea de marcă naţională sau 
desemnarea unui stat membru parte la 
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Protocolul de la Madrid […] rezultată 
din transformarea desemnării Uniunii
Europene operată prin intermediul unei 
înregistrări internaţionale beneficiază, 
în statul membru respectiv, de data 
înregistrării internaţionale prevăzute la 
articolul 3 alineatul (4) din Protocolul de 
la Madrid, de data extinderii la Uniunea
Europeană în temeiul articolului 3b 
alineatul (2) din Protocolul de la 
Madrid, în cazul în care aceasta este 
posterioară înregistrării internaţionale, 
sau de data de prioritate a acestei 
înregistrări şi, după caz, de senioritatea 
unei mărci a acestui stat, revendicată în 
conformitate cu articolul 153”.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică, nu una de fond. În interesul clarităţii, înlocuirea unor 
unităţi de text complete este de preferat înlocuirii numai unuia sau mai multor termeni (a se 
vedea punctul 18.12.1 din Ghidul practic comun pentru persoanele implicate în procesul de 
redactare a legislaţiei).

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 114
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 148 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci ani de la data 
înregistrării internaţionale, agenţia notifică 
Biroului internaţional faptele şi deciziile 
care afectează validitatea cererii de 
înregistrare a unei mărci europene sau a 
înregistrării unei mărci europene pe care se 
baza înregistrarea internaţională.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani de 
la data înregistrării internaţionale, agenţia 
notifică Biroului internaţional toate faptele 
şi deciziile care afectează validitatea cererii 
de înregistrare a unei mărci a Uniunii
Europene sau a înregistrării unei mărci a 
Uniunii Europene pe care se baza 
înregistrarea internaţională.”;

Or. en
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Justificare

Acest amendament clarifică faptul că perioada de cinci ani nu este o limită de timp, ci 
perioada pe parcursul căreia trebuie notificate toate faptele şi deciziile relevante.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 127 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

127a. Se introduce următoarea anexă:
„Anexa -I

Cuantumul taxelor
Taxele ce urmează a fi plătite Agenţiei în 
conformitate cu prezentul regulament şi 
cu Regulamentul (CE) nr. 2869/95 sunt 
după cum urmează:
1. Taxă de bază 
pentru depunerea 
unei cereri de 
marcă 
individuală 
[articolul 26 
alineatul (2) 
norma 4 litera 
(a)]

925 EUR

1a. Taxă de 
cercetare pentru 
o cerere de 
marcă a Uniunii 
Europene 
[articolul 38 
alineatul (2) 
norma 4 litera 
(c)]

Suma de 12 
EUR, înmulţită 
cu numărul de 
oficii centrale 
pentru 
proprietatea 
industrială 
menţionate la 
articolul 38 
alineatul (2); 
Agenţia publică 
suma respectivă, 
precum şi 
modificările 
ulterioare în 
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Jurnalul Oficial 
al Agenţiei

1b. Taxă de bază 
pentru depunerea 
unei cereri de 
marcă 
individuală prin 
mijloace 
electronice 
[articolul 26 
alineatul (2) 
norma 4 litera 
(a)]

775 EUR

1c. Taxă de bază 
pentru depunerea 
unei cereri de 
marcă 
individuală prin 
mijloace 
electronice, 
folosind baza de 
date de 
clasificare online 
[articolul 26 
alineatul (2) 
norma 4 litera 
(a)]

725 EUR

2. Taxă pentru a 
doua clasă de 
produse şi 
servicii pentru o 
marcă 
individuală 
[articolul 26 
alineatul (2) 
norma 4 litera 
(b)]

50 EUR

2a. Taxă pentru 
a treia clasă de 
produse şi 
servicii pentru o 
marcă 
individuală 
[articolul 26 
alineatul (2) 
norma 4 litera 

75 EUR
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(b)]
2b. Taxă pentru 
fiecare clasă de 
produse şi 
servicii mai mare 
de trei pentru o 
marcă 
individuală 
[articolul 26 
alineatul (2) 
norma 4 litera 
(b)]

150 EUR

3. Taxă de bază 
pentru depunerea 
unei cereri de 
marcă colectivă 
[articolul 26 
alineatul (2) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 
norma 4 litera (a) 
şi norma 42]

1 000 EUR

3a. Taxă de bază 
pentru depunerea 
unei cereri de 
marcă colectivă 
prin mijloace 
electronice, 
folosind baza de 
date de 
clasificare online 
[articolul 26 
alineatul (2) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 
norma 4 litera (a) 
şi norma 42]

950 EUR

4. Taxă pentru 
clasa a doua de 
bunuri şi servicii, 
pentru o marcă 
colectivă 
[articolul 26 
alineatul (2) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 

50 EUR
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norma 4 litera (b) 
şi norma 42]”
4a. Taxă pentru 
clasa a treia de
bunuri şi servicii, 
pentru o marcă 
colectivă 
[articolul 26 
alineatul (2) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 
norma 4 litera (b) 
şi norma 42]”

EUR 75 

4b. Taxă pentru 
fiecare clasă de 
bunuri şi servicii, 
peste clasa a 
treia, pentru o 
marcă colectivă 
[articolul 26 
alineatul (2) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 
norma 4 litera (b) 
şi norma 42] 

150 EUR

5. Taxă de 
opoziţie (articolul 
41 alineatul (3) 
norma 17 
punctul 1)

350 EUR

7. Taxă de bază 
pentru 
înregistrarea 
unei mărci 
individuale 
(articolul 45)

0 EUR

8. Taxă pentru 
fiecare clasă de 
produse şi 
servicii mai mare 
de trei pentru o 
marcă 
individuală 
(articolul 45)

0 EUR

9. Taxă de bază 0 EUR
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pentru 
înregistrarea 
unei mărci 
colective 
[articolul 45 şi 
articolul 66 
alineatul (3)];
10. Taxă pentru 
fiecare clasă de 
bunuri şi servicii, 
peste clasa a 
treia, pentru o 
marcă colectivă 
[articolul 45 şi 
articolul 64 
alineatul (3);

0 EUR

11. Taxă 
suplimentară 
pentru plata cu 
întârziere a taxei 
de înregistrare 
(articolul 162 
alineatul (2) al 
doilea paragraf)

0 EUR

12. Taxă de bază 
pentru reînnoirea 
unei mărci 
individuale 
[articolul 47 
alineatul (1); 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (a)]

1 150 EUR

12a. Taxă de 
bază pentru 
reînnoirea unei 
mărci individuale 
prin mijloace 
electronice 
[articolul 47 
alineatul (1); 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (a)]

1 000 EUR

13. Taxă de 
reînnoire pentru 

100 EUR
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a doua clasă de 
produse şi 
servicii pentru o 
marcă 
individuală 
[articolul 47 
alineatul (1) 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (b)]
13a. Taxă de 
reînnoire pentru 
a treia clasă de 
produse şi 
servicii pentru o 
marcă 
individuală 
[articolul 47 
alineatul (1) 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (b)]

150 EUR

13b. Taxă pentru 
reînnoirea 
fiecărei clase de 
bunuri şi servicii, 
peste clasa a 
treia, pentru o 
marcă 
individuală 
[articolul 47 
alineatul (1) 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (b)]

300 EUR

14. Taxă de bază 
pentru reînnoirea 
unei mărci 
colective 
[articolul 47 
alineatul (2) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 
norma 30 litera 
(a) şi norma 42]

1 275 EUR

15. Taxă de 100 EUR
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reînnoire pentru 
clasa a doua de 
bunuri şi servicii, 
pentru o marcă 
colectivă 
[articolul 47 
alineatul (1) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (b) şi 
norma 42]”
15a. Taxă de 
reînnoire pentru 
clasa a treia de 
bunuri şi servicii, 
pentru o marcă 
colectivă 
[articolul 47 
alineatul (1) şi 
articolul 66 
alineatul (3) 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (b) şi 
norma 42]”

150 EUR

15b. Taxă de 
reînnoire pentru 
fiecare clasă de 
bunuri şi servicii 
mai mare de trei, 
pentru o marcă 
colectivă 
[articolul 47 
alineatul (1) şi 
articolul 66
alineatul (3) 
norma 30 
alineatul (2) 
litera (b) şi 
norma 42]

300 EUR

16. Taxă 
suplimentară 
pentru 
întârzierea la 
plata taxei de 

25% din taxa de 
reînnoire 
întârziată la 
plată, supusă 
unui plafon 
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reînnoire sau 
pentru depunerea 
cu întârziere a 
cererii de 
reînnoire 
[articolul 47 
alineatul (3) 
norma 30 
alineatul (2)  
litera (c)]

maxim de 1 150 
EUR

17. Taxă pentru 
o cerere de 
revocare sau 
pentru o 
declaraţie de 
nulitate (articolul 
56 alineatul (2), 
norma 19 
alineatul (1))

700 EUR

18. Taxă de apel 
(articolul 60 
norma 49 
alineatul (3))

800 EUR

19. Taxă pentru 
cererea de 
restitutio in 
integrum 
(articolul 81 
alineatul (3))

200 EUR

20. Taxă pentru 
cererea de 
convertire a unei 
cereri pentru o 
marcă a Uniunii 
Europene sau a 
unei mărci a 
Uniunii 
Europene 
(articolul 113 
alineatul (1), în 
conjuncţie şi cu 
articolul 159 
alineatul (1)); 
Norma 45 
alineatul (2), de 
asemenea, în 

200 EUR
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conjuncţie cu 
norma 123 
alineatul (2))
(a) într-o cerere 
de marcă 
naţională
(b) într-o 
desemnare de 
state membre, în 
conformitate cu 
Acordul de la 
Madrid
21. Taxă pentru 
continuarea 
procedurilor 
[articolul 82 
alineatul (1)]

400 EUR

22. Taxă pentru 
declaraţia de 
divizare a unei 
mărci 
înregistrate a 
Uniunii 
Europene 
[articolul 49 
alineatul (4)] sau 
a unei cereri 
pentru o marcă a 
Uniunii 
Europene:

250 EUR

Taxă pentru 
cererea de 
înregistrare a 
unei licenţe sau a 
unui alt drept 
privind o marcă a 
Uniunii 
Europene 
înregistrată 
[articolul 162 
alineatul (2) 
litera (c), norma 
33 alineatul (2)] 
sau privind o 
cerere de 
înregistrare a 

200 EUR pe 
înregistrare dar, 
dacă se prezintă 
mai multe cereri 
în acelaşi dosar 
sau în acelaşi 
timp, fără a 
depăşi 1 000 
EUR
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unei mărci a 
Uniunii 
Europene 
[articolul 157 
alineatul (2) 
litera (d), norma 
33 alineatul (4)]:
(a) acordarea 
unei licenţe;
(b) transferul 
unei licenţe;
(c) crearea unui 
drept real;
(d) transferul 
unui drept real;
(e) executare 
silită;
24. Taxă pentru 
anularea 
înregistrării unei 
licenţe sau a altui 
drept [articolul 
162 alineatul (2) 
litera (e), norma 
30 alineatul (3)]

200 EUR per 
anulare dar, dacă 
se prezintă mai 
multe cereri în 
acelaşi dosar sau 
în acelaşi timp, 
fără a depăşi un 
total de 1 000 
EUR

25. Taxă pentru 
modificarea unei 
mărci a Uniunii 
Europene 
[articolul 162 
alineatul (2) 
litera (f), norma 
25 alineatul (2)]

200 EUR

26. Taxă pentru 
emiterea unei 
copii după 
cererea pentru o 
marcă a Uniunii 
Europene 
[articolul 162 
alineatul (2) 
litera (j), norma 
89 alineatul (5)], 
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o copie după 
certificatul de 
înregistrare 
[articolul 162 
alineatul (2) 
litera (b), norma 
24 alineatul (2)] 
sau un extras din 
registru [articolul 
162 alineatul (2) 
litera (g), norma 
84 alineatul (6)]:
(a) copie sau 
extras 
neautentificat;

10 EUR

(b) copie sau 
extras 
autentificat;

30 EUR

27. Taxă pentru 
analizarea 
dosarelor 
[articolul 162 
alineatul (2) 
litera (h), norma 
89 alineatul (1)]

30 EUR

28. Taxă pentru 
eliberarea unor 
copii ale unor 
documente din 
dosare
[articolul 162 
alineatul (2) 
litera (i), norma 
89 alineatul (5)]:
(a) copie 
neautentificată;

10 EUR

(b) copie 
autentificată;

30 EUR

suplimentar 
pentru fiecare 
pagină, atunci 
când se depăşesc 
10 pagini

1 EUR
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29. Taxă pentru 
comunicarea de 
informaţii 
referitoare la un 
dosar [articolul 
162 alineatul (2) 
litera (k), norma 
90]

10 EUR

30. Taxă pentru 
reanalizarea 
modului de 
determinare a 
costurilor 
procedurale ce 
urmează a fi 
rambursate 
[articolul 162 
alineatul (2) 
litera (l), norma 
94 alineatul (4)]

100 EUR

31. Taxă pentru 
depunerea unei 
cereri 
internaţionale la 
Agenţie

300 EUR

Or. en

Justificare

Structura taxelor este un element important al sistemului de mărci al Uniunii Europene. De 
aceea, tabelul cuprins în Regulamentul (CE) nr. 2869/95 (inclusiv propunerile Comisiei de 
modificări şi actualizare a referinţelor) este incorporat în Regulamentul (CE) nr. 207/2009. 
Decizia de a încorpora sau nu şi alte dispoziţii cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 2869/95 în 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 sau de a le reglementa prin acte delegate va fi luată în 
cadrul procedurii în conformitate cu articolul 37a din Regulamentul de procedură. 

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 127
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 
Articolul 165 a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2019, şi ulterior la fiecare cinci 
ani, Comisia efectuează o evaluare a 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Până în 2019, şi ulterior la fiecare cinci 
ani, Comisia evaluează punerea în aplicare 
a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să fie responsabilă pentru evaluare şi să poată alege dacă să efectueze 
evaluarea singură sau să o comande altcuiva.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2868/95

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Regulamentul (CE) nr. 2868/95 se 
modifică după cum urmează:
(1) Norma 4 se elimină;
(2) Norma 30 alineatul (2) se elimină.

Or. en

Justificare

Cum structura taxelor urmează să fie reglementată direct în regulament, Normele de aplicare 
ale Regulamentului (CE) nr. 2868/95 referitoare la taxe trebuie să fie abrogate.
Amendamentul este corelat cu amendamentele la articolul 26 alineatul (2) şi la articolul 47 
alineatul (1a).

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 1 b (nou)
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Regulamentul (CE) nr. 2869/95

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
Regulamentul (CE) nr. 2869/95 se 
abrogă.
Trimiterile la regulamentul abrogat se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament şi se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondenţă din anexă.

Or. en

Justificare

Cum structura taxelor urmează să fie reglementată direct în regulament, Regulamentul (CE) 
nr. 2868/95 referitor la taxe trebuie să fie abrogat.  Decizia de a încorpora sau nu dispoziţiile 
cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 2869/95 care nu se referă la taxe în Regulamentul (CE) nr. 
207/2009 sau de a le reglementa prin acte delegate va fi luată în cadrul procedurii în 
conformitate cu articolul 37a din Regulamentul de procedură.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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

Sinteză

Sistemul mărcii comunitare şi OAPI există de 15 ani aşa că este rezonabil să se facă o 
revizuire a normelor actuale pentru a îmbunătăţi un sistem care s-a dovedit un mare succes. În 
timpul acestor ani, OAPI a ajuns la maturitatea unei agenţii funcţionale şi performante, cu o 
viziune clară a misiunii sale de a asista comunitatea mărcilor şi design-ului în Europa. 
Adăugarea de noi sarcini, precum Observatorul privind încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală şi bazele de date privind operele orfane este o dovadă a încrederii de care se 
bucură Agenţia, atât din partea forurilor co-legiuitoare, cât şi din partea Comisiei. 

Actuala revizuire impune, în opinia raportoarei, efectuarea unor schimbări în guvernanţa 
OAPI pentru a-i garanta în continuare independenţa, disponibilitatea faţă de utilizatori şi 
competenţa care au caracterizat-o până acum. 

Este important de notat că Agenţia nu este o agenţie a unui stat membru, a Comisiei sau 
Parlamentului, ci o agenţie a Uniunii Europene. În consecinţă, ar trebui făcute unele schimbări 
de guvernanţă, îndeosebi prin intermediul orientărilor oferite de abordarea comună privind 
agenţiile descentralizate.

Chestiunea taxelor aferente mărcilor europene este strâns legată de capacitatea Agenţiei de a-
şi îndeplini sarcinile. În acest punct, raportoarea susţine că această problemă este atât de 
strâns legată de fondul guvernanţei Agenţiei şi de capacitatea Agenţiei de a-şi îndeplini 
sarcinile că trebuie reglementată printr-un act de bază, mai degrabă decât printr-un act 
delegat. 

În privinţa chestiunilor juridice de fond, Comisia a propus o serie de modificări, cu 
majoritatea cărora raportoarea este de acord, deşi este încă loc de mai bine. 

Numele Agenţiei

Raportoarea constată că numele actual al Agenţiei, „Oficiul pentru Armonizare în cadrul 
Pieţei Interne” este bine cunoscut şi consacrat în rândul comunităţii mărcilor din Europa şi nu 
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numai. Cu toate acestea, nu este un nume foarte logic pentru cineva care nu cunoaşte dinainte 
oficiul şi doreşte să înregistreze o marcă sau un design. Actuala revizuire ar fi deci o bună 
ocazie pentru a redenumi Agenţia. Numele propus de Comisie „Agenţia Uniunii Europene 
privind mărcile, desenele şi modelele,” nu acoperă însă gama largă de sarcini încredinţate 
Agenţiei. Agenţia găzduieşte deja Observatorul privind încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală şi registrul privind operele orfane recunoscute. În viitor se pot avea în vedere 
funcţii noi, precum înregistrarea indicatorilor geografici şi posibile sarcini legate de viitoarea 
propunere legislativă privind protecţia secretelor comerciale, care să se adauge sarcinilor 
Agenţiei. De aceea, ar fi utilă găsirea unui nume adecvat pe termen lung pentru Agenţie care 
să reziste în timp, oferind utilizatorilor o imagine clară a sarcinilor sale. De aceea, raportoarea 
propune ca Agenţia să fie redenumită „Agenţia Uniunii Europene pentru drepturile de 
proprietate intelectuală”. 

Definiţii

Raportoarea sugerează o mică modificare a propunerii Comisiei privind terminologia folosită 
în definiţii. În loc să se schimbe termenul „mărci comunitare” cu „mărci europene”, ele ar 
trebui să se numească mai degrabă „mărci ale Uniunii Europene”. Principalul motiv este că 
termenul „ale Uniunii Europene” descrie mai exact zona teritorială protejată. Este de notat, de 
asemenea, că termenul „european” (în special în protecţia brevetelor) se referă la un ansamblu 
de drepturi naţionale (extinse acum la brevete europene cu efect unitar). Cum marca 
comunitară este un titlu al UE, ar fi recomandat să fie numită ca atare.

Chestiuni de guvernanţă

Guvernanţa Agenţiei care se ocupă de înregistrarea mărcilor este fără îndoială o parte foarte 
importantă a pachetului legislativ. Deşi Comisia a înaintat în general propuneri bune în acest 
domeniu, o serie de aspecte necesită o serioasă recalibrare.

- Componenţa consiliului de administraţie

Abordarea comună prevede reprezentanţi ai statelor membre, Comisiei şi Parlamentului 
European în cadrul consiliilor de administraţie ale agenţiilor. Cu toate acestea, în propunerea 
sa Comisia a omis Parlamentul European din consiliul de administraţie. Raportoarea 
sugerează rectificarea situaţiei în conformitate cu dispoziţiile abordării comune.

- Comitetul executiv

Abordarea comună dă posibilitatea includerii unui comitet executiv în consiliul de 
administraţie al agenţiilor în cazul în care ar putea aduce mai multă eficienţă. Totuşi, nu pare 
să fie nicio dovadă concretă cum că un astfel nivel suplimentar de birocraţie administrativă ar 
creşte eficienţa agenţiei. De aceea, raportoarea sugerează eliminarea comitetului executiv.

- Selecţionarea directorului executiv al agenţiei (şi al adjuncţilor)

Comisia a propus ca directorul executiv să fie ales de consiliul de administraţie dintr-o listă de 
candidaţi propusă de Comisie. Raportoarea nu este de acord cu acordarea unui drept de veto 
Comisiei în privinţa niciunui nume propus şi consideră că consiliul de administraţie ar trebui 
să aibă propriul comitet de preselecţie intern compus din membri ai tuturor celor trei instituţii 
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care să prezinte o listă de cel puţin trei candidaţi plenului consiliului. În mod similar, 
raportoarea propune abolirea dreptului de veto al Comisiei în ceea ce priveşte rămânerea în 
funcţie a unui director executiv.

Proiecte de cooperare între Agenţie şi statele membre

Raportoarea este de acord în principiu cu propunerile Comisiei în acest domeniu, cu o serie de 
modificări pentru a creşte flexibilitatea. De exemplu, lista domeniilor în care pot fi făcute 
proiecte nu ar trebui să fie exhaustivă, ci deschisă pentru a permite lansarea unor proiecte în 
domenii care nu au fost prevăzute în timpul procesului de elaborare a legii. Participarea activă 
a utilizatorilor ar trebui, de asemenea, garantată în mod clar. Deşi de acord cu Comisia că 
toate statele membre ar trebui să participe la proiecte, ar părea rezonabil ca statele membre să 
nu fie forţate să adopte rezultatele proiectelor comune, în cazul în care statele membre 
consideră că au deja în funcţiune sisteme sau măsuri mai bune. De fapt, această abordare 
poate avea ca efect reducerea numărului de proiecte de cooperare posibile, dacă statele 
membre ar bloca participarea altora la proiecte, de teamă să trebuiască să adopte rezultatul. 

Taxe

Comisia a propus reglementarea taxelor prin acte delegate. În regulamentul actual, ele sunt 
fixate printr-un regulament de punere în aplicare al Comisiei adoptat prin comitologie. 
Structura taxelor aplicate este însă un aspect central al funcţionării întregului sistem de mărci 
al Uniunii Europene. De la începutul funcţionării sistemului, aceste taxe au fost revizuite doar 
de două ori, după aprige dezbateri politice. Ar fi deci inacceptabil să se stabilească aceste taxe 
printr-un act delegat sau un act de punere în aplicare, raportoarea ajungând la concluzia că ar 
trebui stabilite printr-un act de bază. Pentru a face această modificare destul de complexă a 
propunerii, raportoarea a inclus actualul regulament de punere în aplicare împreună cu 
propunerile de modificare a acestui act propuse în procedura de comitologie de către Comisie 
în cadrul regulamentului. Aceasta nu trebuie interpretată ca o aprobare implicită a tuturor 
aspectelor acestei propuneri, raportoarea rezervându-şi dreptul de a reveni ulterior cu 
amendamente specifice în această privinţă.

Tot legat de taxe, raportoarea consideră că taxele colectate de Agenţiei nu ar trebui nici să 
servească la finanţarea sistemului naţional (de fapt a bugetelor generale) ale statelor membre, 
nici a bugetului general al Uniunii Europene. Veniturile Agenţiei ar trebui mai curând 
reinvestite pentru a garanta excelenţa Agenţiei şi, în al doilea rând, pentru a lansa proiecte 
care să promoveze armonizarea, convergenţa şi excelenţa protejării drepturilor intelectuale în 
Europa.

Acte delegate 

Raportoarea remarcă există un număr mare de acte delegate în propunerea Comisiei. Pare 
destul de clar că unele dintre acestea depăşesc cadrul acceptabil al actelor delegate, ţinând 
cont nu în ultimul rând de faptul că subiectul şi domeniul de aplicare al multora dintre 
delegările propuse se referă la elemente esenţiale şi conferă Comisiei o marjă prea largă de 
apreciere. Este vorba de considerentele 24-26, 29, 31-34, 36, 38 şi 44-46, şi de articolele 24a, 
35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a şi 
163a.
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În loc să trateze aceste aspecte în cadrul prezentului raport, raportoarea sugerează să fie tratate 
în conformitate cu procedura de la articolul 37a, potrivit căreia Comisia pentru afaceri juridice 
va pregăti un aviz privind obiectivele, conţinutul, domeniul de aplicare şi durata delegărilor şi 
condiţiilor aferente acestora. Un astfel de aviz ar trebui să analizeze, de asemenea, 
consecinţele transferării dispoziţiilor principale ale regulamentului de punere în aplicare al 
Comisiei referitor la taxe, precum şi a altor măsuri de aplicare luate anterior pe baza 
regulamentului.

Măsuri de executare

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

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


