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1. Il-Prattika Komuni hija differenti mill-prattika eżistenti preċedenti? 

Il-Prattika Komuni tfisser li xi uffiċċji mhu se jbiddlu bl-ebda mod il-prattika diġà eżistenti 

tagħhom, u xi wħud se jbiddluha biss b’mod parzjali. Meta nħarsu lejn l-uffiċċji ta’ 

implimentazzjoni (AT, BG, BOIP CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, 

PT, RO, SI, SK, TR, UK) nistgħu naraw l-effetti tal-Prattika Komuni l-ġdida għall-kuntrarju tal-

prattiki preċedenti:  

 

Prijorità 

Hemm 13-il Uffiċċju li qed ibiddlu l-prattika tagħhom fir-rigward tal-prijoritajiet. 

 Il-prattika preċedenti inqas severa mill-prattika komuni: 3 (CY, IE, PT)  

 Il-prattika preċedenti iktar stretta mill-prattika komuni: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, 

LV, OHIM, SK, TR) 

 L-ebda bidla mill-prattika preċedenti: 9 Uffiċċji (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL,RO, SI, 

UK) 

 

Identità, raġunijiet relattivi 

Hemm 5 Uffiċċji li qed ibiddlu l-prattika tagħhom fir-rigward ta' sejbien ta’ identità bejn il-marki 

għal raġunijiet relattivi. 

 Il-prattika preċedenti inqas severa mill-prattika komuni: 2 (CY, GR) 

 Il-prattika preċedenti iktar stretta mill-prattika komuni: 3 (BG, EE, LT)   

 Fi 17-il Uffiċċju l-prattika komuni ġdida ma tbiddilx il-prattika preċedenti.  

(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) 

 

Użu 

L-ebda Uffiċċju mhu se jbiddel il-prattika diġà eżistenti tiegħu fir-rigward tal-użu. 

 

2. L-uffiċċji tal-marki kummerċjali se jipprovdu informazzjoni dwar l-impatt 

tal-Prattika Komuni fuq il-prattika nazzjonali preċedenti? 

Dan jiddependi x’jiddeċiedu l-uffiċċji individwali. Jekk jaħsbu li huwa xieraq, dawn jistgħu 

jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-impatt tal-Prattika Komuni fuq il-prattika nazzjonali 

preċedenti, il-konsegwenzi u l-implikazzjonijiet tagħha għall-utenti nazzjonali. Il-Komunikazzjoni 

Komuni rigward il-Prattika Komuni dwar il-Kamp ta’ Applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ Marki 

B&S tinkludi wkoll informazzjoni utli dwar l-uffiċċji ta’ implimentazzjoni, l-uffiċċji mhux ta’ 

implimentazzjoni, u l-uffiċċji mhux parteċipanti.  
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3. Kif se tgħin, l-implimentazzjoni tal-Prattika Komuni dwar il-Kamp ta’ 

Applikazzjoni tal-Protezzjoni ta’ marki B&S, sabiex ittejjeb iċ-ċertezza 

legali f’dan il-qasam?  

Iċ-ċertezza legali tiddependi fuq iċ-ċarezza, il-kwalità u l-użabbiltà tal-prattika u l-komunikazzjoni 

tagħha. Qabel ma beda dan il-Proġett ta’ Konverġenza, ftit li xejn kien hemm ċarezza f’dan il-

qasam, li kien jagħmilha diffiċli għall-utenti. Tliet uffiċċji biss kellhom linji gwida sodi dwar il-

kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ marki B&S. Il-Prattika Komuni għandha tbiddel din is-

sitwazzjoni, għall-benefiċċju tal-utenti. Il-Prattika Komuni għandha ttejjeb iċ-ċertezza legali fir-

rigward tat-tliet aspetti speċifiċi li ġejjin relatati mal-immaniġġjar tal-marki kummerċjali suwed u 

bojod (B&S) u/jew ta’ skala griża: 

• Marka kummerċjali B&S u/jew ta’ skala griża li minnha tintalab prijorità hija identika 

għall-istess marka bil-kulur? 

• Marka kummerċjali B&S u/jew ta’ skala griża preċedenti hija identika għall-istess marka 

bil-kulur meta jiġu vvalutati r-raġunijiet relattivi għar-rifjut? 

• L-użu tal-verżjoni bil-kulur ta’ marka kummerċjali rreġistrata B&S/ta’ skala griża (jew 

viċeversa) huwa aċċettabbli għall-iskop tal-istabbiliment tal-użu? 

Meta l-grupp ta’ ħidma beda l-laqgħat tiegħu fi Frar 2012, ir-risposti għal kull waħda minn dawn 

il-mistoqsijiet ma kinux ċari, u varjaw minn uffiċċju għall-ieħor. Fl-aħħar tal-proġett ġiet 

approvata Prattika Komuni ċara, li hija l-istess għat-23 uffiċċju ta’ implimentazzjoni.   

 

4. Hemm xi każistika riċenti li tappoġġja s-sejbiet tal-Prattika Komuni?  

Iva, hemm is-sentenza tad-9 ta’ April 2014, Kawża T-623/11 “Milanówek Cream Fudge”, li 

tappoġġja s-sejbiet tal-Prattika Komuni dwar marki B&S. Uħud mill-aktar sejbiet rilevanti jinsabu 

fil-paragrafi 37 et seq.: 

37. (…) “huwa neċessarju li jiġu miċħuda l-argumenti tal-applikant li r-reġistrazzjoni ta’ marka 

“bil-kulur abjad u iswed” tkun tkopri “il-kombinazzjonijiet kollha tal-kuluri li huma inklużi fir-

rappreżentazzjoni grafika” u li, “[k]onsegwentement, [l-applikant] jista’ jitlob il-protezzjoni ta' 

kwalunkwe kombinazzjoni ta' linji vertikali li tikkonsisti minn linji bojod u minn linji bil-kulur, 

indipendentement minn jekk il-linji bil-kulur ikunux suwed, oranġjo jew sofor”.  

Is-sentenza tiddikjara espliċitament li r-reġistrazzjoni ta’ marka B&S ma tkoprix il-kuluri kollha, u 

li reġistrazzjoni f'B&S u bil-kulur mhumiex l-istess.   
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5. Prattiċi Komuni mhumiex legalment vinkolanti, għalhekk x'inhu l-impatt 

tal-Prattika Komuni għas-sidien tal-marki kummerċjali? 

Anki jekk il-Prattiċi Komuni mhumiex legalment vinkolanti, numru ta’ Uffiċċji qablu li 

jimplimentawhom fil-prattika tagħhom. Bħala konsegwenza, l-utenti jkunu prudenti jekk iqisu 

din il-Prattika Komuni għaliex eżaminaturi tal-marki kummerċjali huma meħtieġa li japplikawha 

meta japplikaw il-prattika tal-uffiċċju tagħhom. Is-sidien ta’ marki kummerċjali jistgħu 

jippreparaw bl-aħjar mod billi jirreferu għal-Linji Gwida aġġornati fl-uffiċċji rispettivi, jekk ikunu 

disponibbli, u billi jsegwu s-sentenzi sussegwenti tal-Qorti fir-rigward tal-marki B&S. 

L-għan huwa li jagħmlu lill-utenti konxji ta’ dak li l-uffiċċji qablu li jagħmlu - b’mod konġunt. 

Tipprovdi ċarezza għall-utenti - ikollhom ir-riassigurazzjoni li jkunu jistgħu jaċċessaw faċilment 

il-prattika l-ġdida permezz tal-websajts tal-uffiċċji parteċipanti - u li jkunu jafu li l-uffiċċji 

parteċipanti kollha jikkondividu l-istess prattika. Tagħti lill-utenti aktar prevedibbiltà.  

Il-Komunikazzjoni Komuni tqis il-każistika rilevanti riċenti.  Il-Prattika Komuni hija bbażata fuq 

raġuni legali solida, meħuda mill-każistika tal-Qorti. Issir referenza espliċita għall-Kawżi li ġejjin: 

C-291/00 “LTJ Diffusion”, T-103/11 “Justing”, T-378/11 “Medinet”, T-152/11 “MAD”. 

 

6. Għaliex l-Italja, Franza u l-Finlandja ma ħadux sehem f’dan il-Proġett ta’ 

Konverġenza? 

Il-parteċipazzjoni hija kompletament volontarja - dan huwa ferm fil-qalba tal-ethos tal-Programm 

ta’ Konverġenza. Għalhekk, jekk uffiċċju ma jkunx irid jipparteċipa fi programm partikolari, għal 

kwalunkwe raġuni, dan ma jipprekludix 'il bqija tal-uffiċċji milli jieħdu sehem - jew milli 

jingħaqdu aktar tard. 

 

7. Il-Prattika Komuni tapplika għal marki ppreżentati bil-kulur?  

Il-Prattika Komuni tapplika biss: 

- Għall-finijiet ta’ prijorità, għal marki B&S li minnhom tintalab prijorità 

- Għall-finijiet ta’ raġunijiet relattivi, għal marki kummerċjali B&S preċedenti. 

- Fir-rigward tal-Prova tal-Użu, kemm għal marki ppreżentati f’abjad u iswed/ta' skala 
griża, kif ukoll għal marki ppreżentati bil-kulur 

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, għandu jiġi enfasizzat li marki bil-kulur per se huma espressament 

barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Prattika Komuni. 
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8. Il-Prattika Komuni tapplika biss għal marki figurattivi? 

Il-Prattika Komuni tittratta l-interazzjoni bejn verżjonijiet B&S/ta' skala griża u dawk bil-kulur 

tal-istess marka. Il-Prattika Komuni ma tapplikax għal marki verbali, iżda hija prinċipalment 

ikkonċernata b’marki figurattivi bi jew mingħajr elementi verbali addizzjonali. Huwa f’idejn l-

uffiċċji tal-marka kummerċjali parteċipanti sabiex jikkunsidraw jekk il-prattika hux se tkun 

rilevanti wkoll għal tipi oħra ta’ marki u sa liema punt. 

 

9. Fit-taqsima 5.2 tal-Prattika Komuni huwa ddikjarat dan li ġej: “Marka ta’ 
prijorità ppreżentata f’abjad u iswed tista’ tinkludi talba dwar il-kulur jew le. 
Tabilħaqq, jeżistu l-possibbiltajiet li ġejjin:   

– Ma tkun preżenti ebda talba dwar il-kulur 

– Jintalbu kuluri speċifiċi (minbarra abjad u iswed u skali ta’ griż)  

– It-talba dwar il-kulur tiddikjara espliċitament il-kuluri iswed u abjad 
biss  

– It-talba dwar il-kulur tiddikjara espliċitament l-iswed, l-abjad u l-griż 
(il-marka tkun fuq skala griża)  

– It-talba dwar il-kulur tiddikjara li l-marka hija intiża sabiex tkopri l-
kuluri kollha” 

Il-formulazzjoni msemmija hawn fuq hija sommarju tal-għażliet possibbli 
kollha li jistgħu jseħħu fl-Istati Membri (li jfisser mhux neċessarjament l-
għażliet kollha f'kull Stat)? 

Jew tfisser li l-uffiċċji għandhom joffru l-possibbiltajiet kollha msemmija 
hawn fuq lill-applikanti? 

Il-Prattika Komuni ma tiddefinixxix liema tipi ta’ talbiet bil-kulur huma aċċettabbli f’kull uffiċċju, 

jew anki jekk it-talbiet bil-kulur għandhomx ikunu aċċettabbli jew le. Fil-fatt, ċerti uffiċċji ma 

jaċċettaw bl-ebda mod talbiet bil-kulur fil-proċeduri nazzjonali tagħhom tal-marki kummerċjali.  

Il-Prattika Komuni sempliċement tirreferi għal talbiet bil-kulur sabiex tfakkar li xi drabi marka 

kummerċjali ppreżentata f’abjad u iswed tista’ attwalment tkun marka bil-kulur, minħabba t-talba 

għal kulur. Dan huwa speċjalment importanti fil-każ tal-preżentazzjoni ta’ Marki Kummerċjali 

Internazzjonali, u għal dik ir-raġuni id-dokument fih referenza għal formoli ta’ applikazzjoni għal 

marka kummerċjali Internazzjonali.  

 

10. Il-grupp ta’ ħidma qies id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Konvenzjoni ta’ 

Pariġi għall-ħolqien tal-Prattika Komuni?  

Iva, l-Artikolu 4(a)(2) tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi ġie meqjus ukoll meta ġie kkunsidrat il-kunċett 

ta’ identità fir-rigward tal-prijorità, kif huwa rifless fit-taqsima 5.2 Prijorità, tal-Prinċipji tal-

Prattika Komuni.  
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11. Il-Prattika Komuni hija kompatibbli mal-applikazzjonijiet 

internazzjonali tas-sistema ta’ Madrid fir-rigward tal-prijoritajiet?  

Iva, hija kompletament kompatibbli mas-sistema ta’ Madrid. 

B’mod ġenerali, meta tiġi ppreżentata applikazzjoni internazzjonali, l-uffiċċju ta’ oriġini 

jiċċertifika li l-applikazzjoni tinkludi riproduzzjoni tal-marka li tkun l-istess bħall-marka fl-

applikazzjoni u/jew reġistrazzjoni bażika.  Peress li din hija r-responsabbiltà tal-uffiċċju ta’ 

oriġini, il-WIPO ma terġax tivverifikaha meta tirċievi l-applikazzjoni internazzjonali. 

Marka kummerċjali ppreżentata permezz tas-Sistema ta’ Madrid tagħti lill-marka l-istess 

protezzjoni f’kull wieħed mill-Partijiet Kontraenti nnominati bħallikieku l-marka kienet is-suġġett 

ta’ applikazzjoni għal reġistrazzjoni ppreżentata direttament mal-Uffiċċju tal-Parti Kontraenti.  

Dan ifisser li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tal-marki kummerċjali jiġi deċiż mill-uffiċċju 

nnominat u/jew il-qrati nazzjonali tal-Parti Kontraenti nnominata.   

Il-grupp ta’ ħidma kkonkluda li l-Prattika Komuni ma toħloq l-ebda konsegwenzi ġodda li ma 

jseħħux diġà.  Madankollu, soluzzjoni konverġenti għandha ssaħħaħ ħafna s-sigurtà legali u l-

konsistenza ta’ applikazzjonijiet internazzjonali fejn kemm l-uffiċċju ta’ oriġini kif ukoll l-uffiċċju 

ta’ destinazzjoni t-tnejn jimplimentaw il-Prattika Komuni. 

Id-dokument tal-Prattika Komuni, fit-taqsima 5.2 dwar il-prijorità, jirreferi għall-applikazzjoni 

tal-WIPO għall-formola tar-reġistrazzjoni internazzjonali, u jikkjarifika li jekk tintalab prijorità 

minn marka B&S li tinkludi talba ta’ kulur, għandha tiġi ppreżentata wkoll riproduzzjoni bil-kulur 

tal-marka.  

 

12. Anki jekk il-marki mhumiex identiċi, xorta jista' jkun hemm il-

possibbiltà ta’ konfużjoni bejn marka B&S/ta’ skala griża u marka bil-

kulur? 

Iva, il-Prattika Komuni tindika li l-marki figurattivi B&S/ta’ skala griża u bil-kulur jitqiesu 

identiċi, jekk id-differenzi bejniethom ikunu insinifikanti. Madankollu, anki jekk ma jkunx hemm 

identità, dan ma jeskludix li l-Artikolu 8(1)(b) tar-RTMK jew id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 

jittrasponu l-Artikolu 4(1)(b) tat-TMD xorta jistgħu jkunu applikabbli f’dawn il-każijiet. Jiġifieri, 

xorta jista’ jkun hemm il-possibbiltà ta’ konfużjoni jekk il-marki jitqiesu simili u l-fatturi l-oħra 

meħtieġa jkunu preżenti. 

 

13. Il-konklużjoni rigward prijorità, ir-raġunijiet relattivi u l-użu hija dejjem 

l-istess meta jitqabblu marki figurattivi B&S/ta’ skala griża u bil-kulur? 

Fil-kuntest tal-prijoritajiet u r-raġunijiet relattivi, id-definizzjoni ta’ identità bejn marka B&S 

u/jew ta’ skala griża u marka sussegwenti bil-kulur jikkoinċidu.  Għalhekk il-konklużjoni hija l-
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istess u l-fattur ewlieni li għandu jitqies huwa jekk il-marka bil-kulur għandhiex differenzi li huma 

insinifikanti meta mqabbla mal-marka B&S/ta’ skala griża. Jekk jeżistu differenzi sinifikanti 

bejn il-marki, il-marka bil-kulur titqies bħala mhux identika għall-marka B&S/ta’ skala griża. Jekk 

id-differenzi jkunu insinifikanti, il-marki jitqiesu bħala identiċi.  

Fir-rigward tal-użu, bidla biss fil-kulur ma tibdilx il-karattru distintiv tal-marka kummerċjali 

sakemm jiġu ssodisfati l-erba’ rekwiżiti riflessi fit-taqsima 5.4 tal-Prinċipji tad-dokument tal-

Prattika Komuni.  

 

14. Applikazzjoni B&S tkopri l-kuluri kollha?  

Le.  Skont il-Prattika Komuni, marki B&S ma għandhomx kamp ta’ applikazzjoni illimitat ta’ 

protezzjoni. Madankollu, dan ma jfissirx li, bil-Prattika Komuni, is-sidien ta’ marki kummerċjali 

huma meħtieġa jirreġistraw il-marki kummerċjali tagħhom b’kulur wieħed jew aktar biex jiksbu l-

protezzjoni li kellhom qabel il-Prattika Komuni.  Dan għaliex il-Prattika Komuni ma tbiddilx il-

prattika fil-maġġoranza kbira tal-każijiet.  

 

15. Proprjetarju għandu jagħmel aktar minn preżentazzjoni waħda bħala 

riżultat tal-Prattika Komuni?  

Jekk proprjetarju kien taħt l-impressjoni li bil-preżentazzjoni ta’ marka B&S il-kuluri kollha jkunu 

ġew koperti, allura huwa jista’ jkun jixtieq jerġa’ jikkunsidra l-istrateġija tiegħu ta’ preżentazzjoni.  

Il-Prattika Komuni ċċarat li applikazzjoni B&S ma tkoprix il-kuluri kollha. 

Skont il-Prattika Komuni, għall-prijoritajiet u raġunijiet relattivi marka kummerċjali B&S jew ta’ 

skala griża mhijiex identika għall-istess marka bil-kulur sakemm id-differenzi fil-kulur ikunu 

insinifikanti.   

Barra minn hekk, f’termini prattiċi, il-Prattika Komuni miftiehma dwar l-identità ta’ marka 

kummerċjali f’raġunijiet relattivi hija mingħajr preġudizzju għal sejba possibbli ta’ similarità bejn 

il-marki li jistgħu jwasslu għall-possibbiltà ta’ konfużjoni.  

Dwar l-użu ġenwin, il-Prattika Komuni miftiehma, minnha nnifisha mhux se tkun teħtieġ li l-

proprjetarju ta’ marka kummerċjali jagħmel aktar minn preżentazzjoni waħda. Skont il-Prattika 

Komuni, l-użu bil-kulur normalment ma jbiddilx il-karattru distintiv ta’ marka kummerċjali 

rreġistrata B&S (jew viċeversa) u għalhekk isservi biex iżżomm ir-reġistrazzjoni. F’ċerti 

ċirkostanzi, il-kulur jew il-kombinazzjonijiet tal-kulur ikollhom karattru distintiv fihom infushom, 

jew il-kulur ikun wieħed mill-kontributuri ewlenin għall-karattru distintiv tal-marka.  F’każijiet 

bħal dawn, bidla fil-kulur tbiddel il-karattru distintiv tal-marka kummerċjali reġistrata, u ma tkunx 

aċċettabbli għall-iskop li tistabbilixxi użu ġenwin. 

Din il-prattika dwar l-użu mhijiex ġdida għaliex tikkonferma l-prattika diġà eżistenti tal-uffiċċji 

kollha ta’ implimentazzjoni.  Madankollu, din isservi sabiex tistabbilixxi gwida ċara għall-utenti u 

l-uffiċċji b’mod simili. 
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16. Għaliex fit-taqsima li tiddeskrivi l-Prattika Komuni dwar l-użu, id-

dokument tal-Prinċipji ta’ Prattika Komuni jinkludi l-ewwel rekwiżit li 

jiddikjara: “L-elementi verbali/figurattivi jikkoinċidu u huma l-elementi 

distintivi ewlenin” ? Dan ir-rekwiżit ma jirreferix għall-użu b’mod ġenerali u 

mhux partikolarment għal marki B&S? 

Dan huwa minnu. Jekk l-elementi verbali/figurattivi jikkoinċidux u humiex l-elementi distintivi 

ewlenin huwa rekwiżit li jirreferi għall-użu b’mod ġenerali. Madankollu, huwa biss meta dan l-

ewwel rekwiżit jiġi ssodisfat  li wieħed għandu jibda janalizza l-kwistjoni tal-kulur preżenti fit-tliet 

rekwiżiti l-oħra. Għalhekk huwa ta’ użu prattiku li jinżammu l-erba’ rekwiżiti kollha.  

 

17. Xi jfissru attwalment fil-prattika t-tielet u r-raba’ rekwiżiti dwar l-użu? 

Il-Prattika Komuni minnha nnifisha mhux se tkun teħtieġ li l-proprjetarju ta’ marka kummerċjali 

jagħmel aktar minn preżentazzjoni waħda. L-uffiċċji ta’ implimentazzjoni ma jqisux li l-Prattika 

Komuni hija differenti għall-prattika diġà eżistenti dwar il-prova tal-użu. Huwa l-aktar b’mod 

eċċezzjonali, jekk xi wieħed mill-erba’ rekwiżiti tal-Prattika Komuni ma jiġux issodisfati, li l-użu 

ta’ marka kummerċjali B&S bil-kulur (jew viċiversa) ma jiġix ikkunsidrat biżżejjed biex jissodisfa 

waħda mill-prekundizzjonijiet ġenerali għall-istabbiliment tal-użu ġenwin.   

Il-Prattika Komuni tenfasizza l-fatt li l-karattru distintiv tal-marka reġistrata ma għandux jinbidel.  

Bidla biss fil-kulur ma tbiddilx il-karattru distintiv tal-marka kummerċjali, sakemm jiġu ssodisfati 

l-erba’ rekwiżiti.  L-aħħar żewġ rekwiżiti huma:  

 il-kulur jew il-kombinazzjoni ta’ kuluri m'għandhomx karattru distintiv fihom infushom 

u; 

 il-kulur mhuwiex wieħed mill-kontributuri ewlenin għall-karattru distintiv ġenerali tal-

marka. 

Fir-rigward tal-kulur (jew kombinazzjoni ta’ kuluri) tal-marka kummerċjali reġistrata li jkollu jew 

ma jkollux karattru distintiv fih innifsu, l-idea bażika hija li f’okkażjonijiet, huwa attwalment il-

kulur jew kombinazzjoni ta’ kuluri li jkollu l-karattru distintiv.  Pereżempju, irreferi għal marki ta’ 

hawn taħt, fejn il-karattru distintiv tas-sinjal fuq ix-xellug jista' jiġi kkunsidrat li ġej mill-kuluri 

tiegħu jew mill-kombinazzjonijiet ta’ kuluri, u b’hekk jagħmilha diffiċli għas-sid sabiex jipprova l-

użu jekk il-marka tintuża biss f'iswed u abjad. 
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F’okkażjonijiet oħra, il-kulur jista’ jkun il-kontributur ewlieni għall-karattru distintiv tas-sinjal, 

pereżempju jekk is-sinjal li ġej ikun reġistrat bil-kulur blu għal “frott” jew “ġelat”, il-kulur blu 

jista’ jidher bħala kontributur prinċipali għall-karattru distintiv tal-marka, u b’hekk jagħmilha 

diffiċli għas-sid sabiex jipprova l-użu jekk il-marka tintuża biss f'iswed u abjad: 

                                       

 

 

18. X’inhi l-implikazzjoni fuq it-talbiet ta’ prijorità f’dawk l-uffiċċji fejn 

raġunijiet assoluti u relattivi jiġu eżaminati flimkien u jkun hemm 

proċediment ta’ raġuni relattiva pendenti għal deċiżjoni? 

L-uffiċċji li jkunu diġà ħadu deċiżjoni fi stadju aktar bikri dwar jekk talba ta’ prijorità tkunx 

aċċettabbli ma jerġgħux jirrevedu dawn id-deċiżjonijiet.  

 

19. Il-Prattika Komuni hija f’konformità mal-Kawża C-252/12 “Specsavers”?  

Għalkemm każi ta’ ksur u ta' karattru distintiv akkwistat permezz tal-użu huma espressament 

barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-proġett CP4, is-sentenza Specsavers kienet ivvalutata bir-

reqqa.   

F’Specsavers, il-Qorti kkunsidrat l-użu estensiv ta’ marka kummerċjali B&S b’kulur speċifiku jew 

kombinazzjoni ta’ kuluri, u li dan l-użu jista’ jsir assoċjat fil-moħħ tal-konsumatur għal marka 

reġistrata.  Għall-Qorti dan jista’ jkun fattur addizzjonali biex tikkonsidra meta tivvaluta il-

possibbiltà ta’ konfużjoni. Madankollu, din is-sejba ma tikkorrispondix, la direttament u lanqas 

indirettament, għal konferma li marka B&S ħaqqha protezzjoni fi kwalunkwe kulur u l-kuluri 

kollha u irrispettivament miċ-ċirkostanzi.  

Il-possibbiltà li marka kummerċjali B&S tintuża bil-kulur hija deskritta fid-dokument tal-Prattika 

Komuni, u hija konformi mas-sentenza Specsavers.  Għalhekk, il-prinċipji miftiehma mal-grupp 

ta’ ħidma u deskritti fil-Prattika Komuni jibqgħu mhux affettwati mis-sentenza Specsavers.  
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Il-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-623/11 `Milanówek Cream Fudge´, fil-paragrafi 38 u 39 tagħmel 

referenza għas-Sentenza “Specsavers”.  Fil-paragrafu 39 qed jiġi ddikjarat li marka kummerċjali 

reġistrata B&S tista’ fil-fatt tintuża bil-kulur u anki ssir assoċjata fil-moħħ tal-konsumatur mal-

marki preċedenti, u jiddikjara wkoll li:   

39. (…)“Madankollu, dan ma jfissirx, għall-kuntrarju ta’ dak sostnut mill-applikant fl-atti tiegħu, li r-

reġistrazzjoni ta’ marka li ma tindika l-ebda kulur partikolari tkopri “kull kombinazzjoni ta’ kuluri li huma 

inklużi fir-rappreżentazzjoni grafika".” 
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