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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1807/2012, adresată de Dino Guido Rinoldi, Bisio Alessandra și 
Fabrizio Baldizzone, de cetățenie italiană, în numele Asociației LETA, privind 
abuzurile în domeniul mărcilor comerciale pe piața internă

1. Rezumatul petiției

În petiție se precizează faptul că protecția mărcilor în cazul bunurilor comercializate în statele 
membre ale UE sau în statele SEE este în primul rând reglementată prin acte ale UE.

În această privință, făcând trimitere la Rezoluția Parlamentului European din 
3 octombrie 2001 (A5-0311/2001) în care se solicită Comisei să prezinte un raport privind 
cazurile de abuz asupra drepturilor asociate mărcilor comerciale în legătură cu care primește 
notificări și să identifice orice deficiențe ale dispozițiilor legale în vigoare, în petiție se solicită 
ca principiul epuizării la nivel internațional a drepturilor asupra mărcilor comerciale să se 
aplice și pe piața internă a UE și în Spațiul Economic European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Principiul epuizării la nivel internațional a fost evaluat de către Comisia Europeană în cadrul 
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unui studiu (denumit în continuare „studiul NERA”)1. În continuare, a fost supus unei 
consultări a părților interesate, examinând posibile abuzuri asupra mărcilor comerciale, sub 
rezerva principiului epuizării la nivelul întregii Uniuni2. Printre altele, au fost formulate 
următoarele constatări.

Studiul NERA a avut ca scop examinarea impactului economic pe care l-ar fi avut 
introducerea principiului epuizării la nivel internațional. Ca eventual beneficiu, este 
prezentată reducerea prețurilor marginale3 cauzată de creșterea concurenței datorată unei 
creșteri posibile a importurilor și reimporturilor în paralel4.

Cu toate acestea, dimpotrivă, studiul a identificat riscuri și dezavantaje potențiale. Printre 
acestea se numără

 o mică îmbunătățire în ceea ce privește numărul importurilor. Întrucât în mod 

normal produsele sunt vizate și de alte drepturi de proprietate intelectuală 

pentru care epuizarea la nivelul întregii Uniuni ar continua să se aplice, 

deținătorii de drepturi ar putea interveni încă împotriva importurilor din afara 

SEE5.

 o posibilă dispariție a reducerii prețurilor pe termen lung6

 o scădere a calității bunurilor și o creștere a produselor falsificate7.

Studiul NERA a identificat faptul că sectoarele comerțului paralel, precum și al transportului 
vor avea de câștigat în mod semnificativ de pe urma punerii în aplicare. Cu toate acestea, s-a 

                                               
1 Consecințele economice ale alegerii regimului de epuizare în domeniul mărcilor comerciale, raport formal 

pentru DGXV din cadrul Comisiei Europene, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 9 februarie 1999 („Studiul 

NERA”), disponibil la: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Rezumatul 

studiului este disponibil la: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.

2 Rezultatele consultării se pot găsit în „Possible abuses of trademark rights within the EU in the context of 

Community exhaustion”, document de lucru al serviciilor Comisiei („document de lucru”), 21 mai 2003, 

SEC(2003) 575.

3
Potrivit studiului NERA, reducerea prețurilor va avea pe termen scurt numai efecte minore („mici”) până la 

„neglijabile”, a se vedea studiul NERA, tabelele 6.10, 6.11, p. 125 et seq.

4 Studiul NERA, rezumatul studiului, p. 25 et seq.

5 Epuizarea drepturilor asupra mărcilor comerciale, document de lucru al serviciilor Comisiei („document de 

lucru”), disponibil la: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf, p. 4 et seqq.

6
Studiul NERA, p. 124. 

7 Rezumat în studiul NERA, rezumatul studiului, p. 6 et seq.
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constatat că cei care vor pierde de pe urma unei schimbări a regimului ar fi 
importatorii/exportatorii oficiali și producătorii1.

De asemenea, studiul a arătat că introducerea principiului epuizării la nivel internațional ar 
putea însemna dezavantaje concurențiale pentru societățile active în SEE. Comparativ cu 
societățile care servesc alte piețe care nu fac obiectul principiului epuizării la nivel 
internațional, societățile care servesc SEE nu ar mai putea solicita injoncțiuni împotriva 
importurilor (neaprobate)2.

Din punctul de vedere al legislației în materie de concurență, Comisia nu a identificat niciun 
abuz asupra mărcilor comerciale și niciun alt efect negativ al actualului principiul al epuizării 
la nivelul întregii Uniuni○3.

Concluzie

Pe baza constatărilor explicate mai sus, nu s-ar putea preconiza niciun câștig substanțial de pe 
urma introducerii regimului epuizării la nivel internațional nici pentru industrie și nici pentru 
clienți. Mai degrabă se preconizează o pierdere a stimulentelor pentru producători, prin 
urmare, și pentru deținătorii de drepturi (în calitate de producători sau licențiatori), ceea ce 
prezintă riscul ca în cele din urmă să fie dezavantajos pentru clienți. Având în vedere aceste 
constatări, scăderea prețurilor de termen scurt preconizată, identificată în studiul NERA, nu 
reprezintă un argument temeinic pentru schimbarea actualului regim în materie de epuizare.

De asemenea, regimul în materie de epuizare al UE nu a fost identificat ca o barieră în calea 
concurenței. Actualul cadru al dreptului în materie de concurență (în special articolele 101 și 
102 din TFUE) asigură o protecție suficientă.

Prin urmare, Comisia crede în continuare că nu ar fi în interesul UE să se schimbe actualul 
regim în materie de epuizare la nivelul întregii Uniuni.

                                               
1 Studiul NERA, p. 17. O audiere care a implicat cercuri extinse a dus la aceeași concluzie; a se vedea 

documentul de lucru, p. 18.

2
Studiul NERA, p. 106.

3 Document de lucru, p. 17 et seq.


