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1 Introducere: Prezentare generală a procedurii de opoziție 
 
Procedura de opoziție este inițiată în momentul primirii actului de opoziție. Solicitantul 
este anunțat imediat cu privire la formularea unei opoziții și primește o copie a 
documentelor incluse în dosar. 
 
Atunci când se formulează o opoziție împotriva unei înregistrări internaționale care 
desemnează UE, orice referire din Ghid cu privire la cererile MC trebuie interpretată ca 
incluzând înregistrările internaționale care desemnează UE. Ghidul specific, Partea M, 
Mărci internaționale a fost elaborat pentru mărcile internaționale și face referire la 
opoziții. 
 
Ulterior, după ce se verifică dacă taxa de opoziție a fost achitată, se examinează dacă 
actul de opoziție îndeplinește alte cerințe de formă prevăzute în regulament. 
 
În general, se pot distinge două tipuri de nereguli privind admisibilitatea: 
 
1. Nereguli absolute, adică nereguli care nu pot fi remediate după expirarea 

perioadei de opoziție. Dacă oponentul nu remediază aceste nereguli din proprie 
inițiativă pe parcursul perioadei de opoziție, opoziția este inadmisibilă. 

 
2. Nereguli relative, adică neregulile care pot fi remediate după expirarea perioadei 

de opoziție. După expirarea acestei perioade, Oficiul invită oponentul să 
remedieze neregula în termen de două luni, termen care nu poate fi prelungit. 
Dacă oponentul nu dă curs invitației, opoziția va fi respinsă ca inadmisibilă. 

 
Este important de amintit faptul că, pentru a menține principiul imparțialității, pe 
parcursul perioadei de opoziție Oficiul nu transmite nicio comunicare privind achitarea 
taxei de opoziție sau neregulile în materie de admisibilitate. 
 
În urma examinării admisibilității opoziției, se trimite o notificare celor două părți pentru 
a indica termenele asociate procedurii. Aceasta debutează cu o perioadă pe parcursul 
căreia părțile au posibilitatea de a negocia un acord (cu sau fără consecințe financiare) 
– cunoscută sub numele de perioadă de „reflecție” (cooling-off). Perioada de reflecție 
expiră în termen de două luni de la notificarea admisibilității. Această perioadă poate fi 
prelungită o singură dată, cu 22 de luni, și poate avea o durată maximă de 24 de luni. 
Imediat după expirarea perioadei de reflecție începe etapa contradictorie a procedurii. 
 
Oponentul dispune, apoi, de încă două luni pentru a-și finaliza dosarul, adică pentru a 
prezenta toate elementele de probă și observațiile pe care le consideră necesare 
pentru a-și susține opoziția. După expirarea acestui termen de două luni sau după 
transmiterea elementelor de probă și a observațiilor, solicitantul are la dispoziție două 
luni pentru a formula un răspuns la opoziție. 
 
Oficiul poate solicita părților să își limiteze observațiile la aspecte specifice, 
permițându-le acestora să își prezinte ulterior observațiile privind alte aspecte. 
 
În principiu, solicitantul are la dispoziție două mijloace de a-și susține cererea. Acesta 
poate contesta utilizarea mărcii/mărcilor anterioare prin formularea unei cereri privind 
dovada utilizării și prin prezentarea observațiilor sale cu scopul de a convinge Oficiul că 
opoziția trebuie respinsă. 
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Dacă solicitantul se limitează la prezentarea elementelor de probă și a observațiilor, 
oponentului i se acordă un termen de două luni pentru a-și prezenta propriile observații 
privind informațiile depuse de solicitant, iar după încheierea acestor schimburi, în mod 
normal, opoziția este pregătită pentru emiterea unei decizii. 
 
Dacă solicitantul depune o cerere privind dovada utilizării mărcii (mărcilor) anterioare, 
următoarea etapă a procedurii poate fi limitată numai la acest aspect, iar obiectul 
disputei poate fi abordat ulterior. 
 
Dovada utilizării prezentată de oponent se transmite solicitantului, care are la dispoziție 
două luni pentru a-și prezenta observațiile. Dacă solicitantul își prezintă observațiile, 
acestea sunt comunicate oponentului, căruia i se va da apoi ocazia de formula un 
răspuns final. 
 
În anumite cazuri, poate fi, de asemenea, necesar sau util să se procedeze la un nou 
schimb de observații. Această situație poate surveni atunci când cauza vizează 
aspecte complexe sau dacă oponentul ridică o nouă problemă care este admisă în 
cadrul procedurii. În acest caz, solicitantului i se poate oferi ocazia de a formula un 
răspuns, după care rămâne la latitudinea examinatorului să decidă dacă se va acorda 
o nouă ocazie oponentului pentru a formula un răspuns. 
 
După ce părțile și-au prezentat observațiile, procedura este încheiată, iar dosarul este 
pregătit pentru luarea unei decizii pe fond. 
 
 
2 Verificarea admisibilității 
 
2.1 Actul scris privind opoziția 
 
Articolul 41 alineatele (1) și (3) din RMC 
Norma 16a și norma 17 alineatul (4) din RAMC 
Decizia nr. EX-11-3 a președintelui Oficiului 
 
Actul de opoziție trebuie formulat în scris, iar Oficiul trebuie să îl primească pe 
parcursul perioadei de opoziție, adică în termen de trei luni de la publicarea cererii MC 
atacate. 
 
Actul de opoziție primit prin fax sau prin poștă este introdus în sistemul IT al Oficiului, 
iar oponentul primește o confirmare de primire. Este posibilă, de asemenea, depunerea 
opoziției în format electronic. Formularul electronic de opoziție este preluat în mod 
automat și introdus în sistemul IT al Oficiului. 
 
Solicitantul primește imediat o copie a actului de opoziție (și a oricărui document depus 
de oponent) în scop informativ. Dacă opoziția este întemeiată pe o marcă comunitară, 
solicitantul este informat, de asemenea, cu privire la posibilitatea de a accesa 
informațiile privind mărcile comunitare anterioare utilizând instrumentele online de 
căutare disponibile pe site-ul Oficiului. 
 
 
2.1.1 Opozițiile anticipate împotriva unei înregistrări internaționale 
 
Opoziția împotriva unei înregistrări internaționale poate fi formulată în perioada 
cuprinsă între a șasea și a noua lună de la data primei republicări [articolul 156 
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alineatul (2) din RMC]. De exemplu, dacă prima republicare are loc la 15 februarie 
2013, perioada de opoziție începe la 16 august 2013 și se încheie la 15 noiembrie 
2013. 
 
Totuși, opozițiile formulate după republicarea înregistrării internaționale, dar înainte de 
începutul perioadei de opoziție rămân în așteptare și se consideră a fi formulate în 
prima zi a perioadei de opoziție. Dacă opoziția este retrasă înainte de această dată, 
taxa de opoziție este returnată. 
 
Dacă opoziția este primită înainte de începutul perioadei de opoziție [norma 114 
alienatul (3) din RAMC], se trimite o scrisoare prin care oponentul este informat că 
opoziția va fi considerată primită în prima zi a perioadei de opoziție și că opoziția este 
suspendată până la acea dată. 
 
 
2.1.2 Opoziția anticipată împotriva unei cereri MC 
 
Orice act de opoziție formulat împotriva unei cereri MC și primit prin fax și/sau prin 
poștă înainte de începutul perioadei de opoziție, în conformitate cu articolul 41 
alineatele (1)-(3) din RMC, este păstrat în așteptare, considerându-se că a fost depus 
în prima zi a perioadei de opoziție, și anume în prima zi după publicarea cererii MC în 
partea A.1 din Buletinul mărcilor comunitare. Dacă opoziția este retrasă înainte de data 
respectivă sau cererea MC este respinsă sau retrasă înainte de publicare (articolul 39 
din RMC), taxa de opoziție este returnată. 
 
Oficiul informează oponentul că, întrucât cererea MC care face obiectul opoziției nu a 
fost încă publicată în Buletinul mărcilor comunitare, actul de opoziție va fi păstrat în 
așteptare, fiind tratat numai după publicarea cererii MC contestate. Oponentul este 
informat că opoziția este considerată a fi formulată în prima zi a perioadei de opoziție. 
 
 
2.2 Plata 
 
În ceea ce privește regulile generale privind plățile, a se vedea Ghidul, Partea A, Reguli 
generale, secțiunea 3, Plata taxelor și costurilor. 
 
 
2.2.1 Actul de opoziție primit cu întârziere, plata primită pe parcursul 

perioadei de opoziție 
 
Norma 17 alineatul (2) din RAMC 
 
Dacă Oficiul a primit plata pe parcursul perioadei de opoziție, dar actul de opoziție a 
fost primit cu întârziere, opoziția este inadmisibilă. În acest caz, Oficiul păstrează taxa 
de opoziție. Oponentul trebuie notificat în acest sens și are la dispoziție două luni 
pentru a-și prezenta observațiile privind constatarea inadmisibilității. 
 
Dacă oponentul depune elemente de probă concludente, precum rapoarte de fax, o 
confirmare de primire a corespondenței prin curier/sau un aviz de expediție pentru 
scrisorile recomandate, care demonstrează că actul de opoziție nu a fost depus cu 
întârziere, ci, de fapt, a fost primit corespunzător de către Oficiu, în termenul de 
opoziție de trei luni, Oficiul trebuie să reexamineze constatarea emisă și să accepte 
opoziția ca fiind primită pe parcursul perioadei de opoziție. În acest caz, verificarea 
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admisibilității poate continua. Dacă elementele de probă prezentate de oponent nu 
demonstrează că actul de opoziție a fost primit în termenul stabilit sau dacă oponentul 
nu furnizează un răspuns în termenul de două luni, se emite o decizie care declară 
opoziția ca fiind inadmisibilă. Atunci când se trimite o notificare oponentului privind 
această decizie, o copie a acesteia trebuie transmisă, de asemenea, solicitantului. 
 
 
2.2.2 Termenul de efectuare a plății 
 
Articolul 41 alineatul (3) din RMC 
Articolul 8 din RTMC 
Norma 17 alineatul (1) din RAMC 
 
Oficiul trebuie să primească suma totală a taxei de opoziție pe parcursul perioadei de 
opoziție. 
 
Dacă taxa de opoziție este primită după expirarea perioadei de opoziție, dar 
instrucțiunile de plată au fost date băncii în ultimele zece zile ale perioadei de opoziție, 
opoziția poate avea loc dacă sunt îndeplinite două condiții: oponentul prezintă o 
dovadă a emiterii instrucțiunilor de plată în ultimele zece zile ale perioadei de opoziție 
ȘI achită o suprataxă de 10 % din taxa de opoziție (condiție dublă). Suprataxa nu 
trebuie plătită, însă, dacă oponentul prezintă o dovadă a faptului că instrucțiunile de 
plată au fost date băncii cu mai mult de zece zile înaintea expirării termenului de plată. 
Dacă taxa de opoziție nu este primită pe parcursul perioadei de opoziție sau dacă 
dispoziția menționată mai sus nu se aplică, se consideră că actul de opoziție nu a fost 
depus. 
 
Articolul 5 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (1) din RTMC 
Decizia nr. EX-06-1 a președintelui Oficiului 
 
Dacă oponentul sau reprezentantul acestuia deține un cont curent, plata se consideră 
a fi efectuată la data la care se primește opoziția. 
 
Întrucât plata prin cont curent se consideră a fi fost efectuată la data primirii opoziției, 
dacă actul de opoziție este primit cu întârziere, plata se consideră, de asemenea, a fi 
efectuată cu întârziere. În consecință, opoziția este considerată ca nefiind formulată. 
 
Sistemul de conturi curente este un sistem automat de debitare, ceea ce înseamnă că 
aceste conturi pot fi debitate de Oficiu pentru toate tipurile de tranzacții financiare, fără 
a fi necesare instrucțiuni specifice. 
 
Nespecificarea sau specificarea incorectă a sumei taxei de opoziție nu produce efecte 
negative, întrucât este clar că oponentul a intenționat să achite suma aferentă taxei de 
opoziție. 
 
Chiar dacă nu există o cerere expresă a oponentului, existența unui cont curent este 
suficientă în acest caz pentru a se efectua debitarea contului respectiv. Această regulă 
se aplică indiferent dacă se utilizează sau nu formularul de opoziție. 
 
Se face excepție de la această regulă numai atunci când titularul unui cont curent, care 
intenționează să excludă utilizarea lui pentru o anumită taxă sau un anumit comision, 
informează Oficiul în acest sens în scris (indicând, de exemplu, un transfer bancar). 
 

http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ex061en.pdf
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Plata taxelor prin debitarea unui cont curent deținut de un terț 
 
Pentru plata taxei de opoziție prin debitarea unui cont curent deținut de un terț se 
solicită prezentarea unei împuterniciri explicite emise de titularul contului curent, care 
să indice debitarea contului respectiv pentru plata unei anumite taxe. În astfel de 
cazuri, oponentul trebuie să depună împuternicirea pe parcursul perioadei de opoziție. 
 
Plata se consideră a fi efectuată la data primirii împuternicirii de către Oficiu. 
 
 
2.2.3 Consecințele neachitării taxei 
 
Norma 17 alineatele (1) și (4) și norma 54 din RAMC 
 
O opoziție pentru care nu s-a achitat taxa aferentă pe parcursul perioadei de opoziție 
se consideră că nu a fost formulată, oponentul fiind notificat în legătură cu această 
constatare. 
 
O copie a notificării este transmisă în același timp solicitantului, cu titlu informativ. 
 
Dacă, în termenul de două luni acordat oponentului, acesta prezintă dovada 
incorectitudinii constatării formulate de Oficiu cu privire la pierderea drepturilor și 
demonstrează că plata a fost efectuată la termen, trebuie să se transmită o notificare, o 
copie a acesteia fiind trimisă solicitantului împreună cu dovada prezentată de oponent. 
 
Un oponent are dreptul de a solicita emiterea unei decizii în termen de două luni. Dacă 
oponentul își exercită acest drept, decizia trebuie transmisă ambelor părți. 
 
 
2.2.4 Restituirea taxei 
 
Articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (1) din RTMC 
Norma 17 alineatul (1) și norma 18 alineatul (5) din RAMC 
 
În cazul în care o opoziție se consideră că nu a fost formulată, iar taxa de opoziție nu a 
fost achitată integral sau a fost achitată după expirarea perioadei de opoziție, suma 
achitată trebuie restituită oponentului. 
 
Restituirea taxei de opoziție prevăzută la norma 18 alineatul (5) din RAMC include, de 
asemenea, orice suprataxă achitată de oponent în temeiul articolului 8 alineatul (3) din 
RTMC. 
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2.3 Limbile utilizate și traducerea actului de opoziție 
 
Articolul 119 alineatele (5) și (6) din RMC 
Norma 16, norma 17 alineatul (3), norma 83 alineatul (3) și norma 95 litera (b) din 
RAMC 
 
În conformitate cu articolul 119 alineatul (5) din RMC, actul de opoziție se depune 
într-una din limbile Oficiului. Pot apărea mai multe situații în ceea ce privește alegerea 
limbii procedurii: 
 
1. A fost utilizat formularul oficial de opoziție al OAPI, iar oponentul a selectat o 

limbă posibilă a procedurii. 
 

Opoziția respectă regimul lingvistic prevăzut în regulamente. 
 
Exemple 
 

a) Limbile utilizate pentru depunerea cererii MC sunt portugheza și engleza. A 
fost trimisă versiunea în limba portugheză a formularului, însă niciun 
element textual relevant pentru admisibilitate nu poate fi tradus, iar căsuțele 
corespunzătoare sunt bifate. Opoziția este admisibilă. Întrucât limba 
procedurii nu poate fi decât engleza, nu este necesar să se solicite 
oponentului să indice limba procedurii de opoziție. Atunci când se notifică 
opoziția, trebuie atașat un formular oficial necompletat, în limba engleză, și 
trebuie indicată limba procedurii. 

 
b) Limbile utilizate pentru depunerea cererii MC sunt germana și engleza. A 

fost trimisă versiunea în limba franceză a formularului, însă fie opoziția este 
formulată în limba franceză, fie niciun element textual relevant pentru 
admisibilitate nu poate fi tradus, iar căsuțele corespunzătoare sunt bifate. 
Opoziția este admisibilă. Întrucât limba procedurii poate fi ori germana, ori 
engleza, oponentului trebuie să i se solicite să indice limba procedurii de 
opoziție. Atunci când se notifică opoziția, trebuie atașat un formular oficial 
necompletat, în limba indicată. 

 
2. A fost utilizat formularul oficial de opoziție al OAPI, iar textul acestuia este 

într-una din limbile Oficiului, dar nu și într-una din limbile posibile ale procedurii. 
 

Dacă elementele textuale importante pentru admisibilitate nu pot fi traduse (de 
exemplu, cifrele), iar toate căsuțele corespunzătoare sunt bifate, opoziția este 
admisibilă chiar dacă aceasta conține și segmente de text în limba 
necorespunzătoare, precum explicarea motivelor. Întrucât explicarea motivelor nu 
este obligatorie în etapa examinării admisibilității, faptul că explicația nu este 
formulată în limba corespunzătoare nu afectează admisibilitatea cererii. Aceasta 
nu „există”. 

 
Oficiul verifică dacă oponentul a indicat limba procedurii în formular. 

 
○ În caz contrar sau dacă a fost indicată o limbă necorespunzătoare, iar atât 

prima, cât și a doua limbă utilizată pentru depunerea cererii MC sunt limbi 
ale Oficiului, se trimite o scrisoare oponentului în care i se solicită să indice 
limba procedurii. Dacă nu se primește nici un răspuns în termen de două 
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luni, opoziția trebuie respinsă ca inadmisibilă. Atunci când se notifică 
opoziția, trebuie atașat un formular oficial necompletat, în limba procedurii. 

 
○ În caz contrar sau dacă a fost indicată o limbă necorespunzătoare, iar 

numai una dintre limbile utilizate pentru depunerea cererii MC este o limbă 
a Oficiului, nu este necesar să se solicite formularea cererii în limba 
procedurii, întrucât aceasta nu poate fi decât limba Oficiului. Atunci când se 
notifică opoziția, trebuie anexat un formular necompletat, în limba 
procedurii. Se indică limba procedurii în scrisoare. 

 
○ Dacă limba procedurii este indicată corespunzător, trebuie atașat un 

formular necompletat, în limba procedurii, atunci când se notifică opoziția. 
 

Aceeași regulă se aplică dacă a fost utilizat formularul oficial de opoziție al 
OAPI, iar textul formularului NU este formulat într-una din limbile Oficiului. 
 

3. Formularul oficial de opoziție al OAPI nu a fost utilizat, dar textul opoziției 
este formulat într-una din limbile posibile ale procedurii. 

 
Opoziția respectă regimul lingvistic prevăzut în regulamente. 

 
4. Formularul oficial de opoziție al OAPI nu a fost utilizat, iar textul opoziției este 

formulat într-una din limbile Oficiului, însă nu într-una din limbile posibile ale 
procedurii. 

 
În conformitate cu articolul 119 alineatul (6) din RMC și cu norma 16 alineatul (1) 
din RAMC, oponentul trebuie să depună, din proprie inițiativă, o traducere în 
limba procedurii în termen de o lună. Dacă nu se primește nicio traducere, 
opoziția este inadmisibilă. 

 
5. Formularul oficial de opoziție al OAPI nu a fost utilizat, iar textul opoziției este 

formulat într-una din limbile oficiale, însă nu într-una din limbile Oficiului. 
 

Opoziția este inadmisibilă. Se aplică articolul 119 alineatul (5) din RMC. Se 
trimite o notificare în prima limbă (dacă este una dintre limbile Oficiului) sau în a 
doua limbă a cererii MC contestate. 

 
Lista de produse și servicii are un regim special (a se vedea punctul 2.4.2.3 de mai 
jos). 
 
Explicarea motivelor: dacă una dintre căsuțele referitoare la motivele opoziției este 
bifată și este furnizată o explicație suplimentară a faptelor sau a argumentelor, 
explicația respectivă sau indicațiile precum: „a se vedea anexa”, „a se vedea 
atașamentul”, „va fi furnizat(ă) ulterior”, nu trebuie traduse în etapa examinării 
admisibilității. Aceste elemente trebuie furnizate ulterior, după expirarea perioadei de 
reflecție, înainte de expirarea termenului acordat pentru fundamentarea opoziției. 
 
 
2.4 Verificarea admisibilității 
 
Normele 15 și 17 din RAMC 
 
Verificarea admisibilității cuprinde atât condițiile absolute, cât și pe cele relative: 
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• indicațiile și elementele care trebuie incluse în actul de opoziție sau care trebuie 

furnizate de oponent din proprie inițiativă, pe parcursul perioadei de opoziție, sunt 
cele prevăzute la norma 15 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a)-(c) din RAMC; 

 
• indicațiile și elementele care, dacă nu sunt prezentate pe parcursul perioadei de 

opoziție, determină emiterea de către Oficiu a unei notificări privind neregula 
constatată, cu acordarea unui termen de două luni în care oponentul să o 
remedieze, termen care nu poate fi prelungit, sunt cele prevăzute la norma 15 
alineatul (2) literele (d)-(h) din RAMC; 

 
• indicațiile opționale (care stabilesc domeniul de aplicare al opoziției, dar nu și 

formularea unei constatări de inadmisibilitate) sunt prevăzute la norma 15 
alineatul (3) din RAMC. 

 
 
2.4.1 Condițiile absolute de admisibilitate 
 
Dacă opoziția este inadmisibilă în baza condițiilor absolute de admisibilitate, oponentul 
trebuie informat în acest sens și invitat să își prezinte observațiile privind 
admisibilitatea. Dacă inadmisibilitatea este confirmată, oponentului îi este transmisă 
decizia de respingere a opoziției, iar solicitantului o copie a ei. 
 
Opozițiile împotriva cererilor de înregistrare a MC 
 
Mărcile/drepturile anterioare sunt examinate pentru a se stabili dacă una/unul dintre 
acestea este identificat(ă) în mod clar. Dacă singurul drept anterior pe care este 
întemeiată opoziția nu este identificat în mod corespunzător, opoziția este inadmisibilă, 
iar oponentul este invitat să își prezinte observațiile privind admisibilitatea înainte ca 
decizia privind admisibilitatea să fie emisă. 
 
Dacă opoziția este întemeiată pe mai multe drepturi anterioare, dintre care unul este 
identificat corespunzător, se poate proceda la examinarea admisibilității (condiții 
relative) în baza dreptului anterior indicat. Părțile sunt informate în acest sens în 
notificarea care le este trimisă cu privire la termenele aferente procedurii de opoziție. 
 
Opozițiile împotriva înregistrărilor internaționale care desemnează UE 
 
În ceea ce privește opozițiile împotriva înregistrărilor internaționale care desemnează 
UE, se efectuează o verificare completă a admisibilității. Această verificare trebuie să 
cuprindă toate drepturile anterioare. Dacă niciunul din drepturile anterioare nu este 
identificat corespunzător, opoziția este inadmisibilă, iar oponentul este invitat să își 
prezinte observațiile privind inadmisibilitatea înainte ca decizia de inadmisibilitate să fie 
emisă. 
 
 
2.4.1.1 Identificarea cererii MC contestate 
 
Norma 15 alineatul (2) litera (a) și norma 17 din RAMC 
 
Elementele obligatorii pentru identificarea cererii MC contestate sunt numărul cererii și 
numele solicitantului. 
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Dacă, de exemplu, numărul cererii indicat nu corespunde numelui indicat de solicitant, 
Oficiul va decide dacă se poate stabili, fără urmă de îndoială, care este cererea MC 
contestată. Dacă numele solicitantului nu este indicat, acesta poate fi găsit în sistemul 
informatic al Oficiului. 
 
Data de publicare este o indicație opțională care permite o verificare dublă a 
identificării cererii MC. Chiar dacă data respectivă nu este indicată, cererea MC poate fi 
identificată pe baza celorlalte indicații. 
 
Într-un act de opoziție poate fi contestată o singură cerere MC. 
 
Dacă cererea MC nu poate fi identificată, neregula poate fi remediată numai din 
inițiativa oponentului, pe parcursul perioadei de opoziție de trei luni; în caz contrar, 
opoziția este inadmisibilă și trebuie trimisă o invitație în vederea formulării observațiilor 
privind admisibilitatea. Dacă inadmisibilitatea este confirmată, solicitantului îi este 
transmisă decizia de respingere a opoziției, împreună cu o copie a acesteia. 
 
 
2.4.1.2 Identificarea mărcilor/drepturilor anterioare 
 
Articolul 8 alineatul (2) din RMC 
Norma 15 alineatul (2) litera (b) și norma 17 alineatul (2) din RAMC 
 
Elementele de identificare trebuie căutate nu numai în actul de opoziție, ci și în anexe 
sau în alte documente depuse împreună cu actul de opoziție sau în orice documente 
depuse pe parcursul perioadei de opoziție. 
 
O opoziție poate fi întemeiată pe cinci categorii de drepturi anterioare: (1) înregistrări 
sau cereri de înregistrare a unor mărci anterioare, (2) înregistrări sau cereri de 
înregistrare a unor mărci anterioare de renume, (3) mărci anterioare de notorietate, (4) 
mărci anterioare neînregistrate și (5) semne anterioare utilizate în comerț. 
 
 
Drepturi anterioare care nu sunt anterioare 
 
Articolul 8 alineatul (2) și articolul 41 alineatul (1) din RMC 
 
Pentru ca un drept să fie anterior, acesta trebuie să prezinte, în absența unei priorități, 
o dată de depunere a unei cereri anterioare datei la care a fost depusă cererea de 
înregistrare a MC contestată. În cazul unui conflict între o marcă națională și o cerere 
MC, ora și minutul la care a fost depusă marca națională nu sunt relevante pentru a 
determina care dintre mărci este cea anterioară (Hotărârea din 22 martie 2012, 
C-190/10, „Génesis”). 
 
Uneori, opoziția este întemeiată pe una sau mai multe mărci sau pe alte drepturi care 
nu sunt anterioare cererii MC, în sensul articolului 8 alineatul (2) din RMC. Verificarea 
existenței unui drept anterior are loc în etapa de examinare a admisibilității. 
 
Atunci când singura marcă anterioară sau toate mărcile anterioare nu sunt anterioare, 
Oficiul informează oponentul privind inadmisibilitatea și îl invită să își prezinte 
observațiile privind acest aspect înainte ca decizia de admisibilitate să fie emisă. 
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Atunci când opoziția este întemeiată pe mai multe drepturi, dintre care unul este 
anterior, iar unul sau mai multe nu sunt anterioare, Oficiul notifică admisibilitatea 
opoziției conform procedurii și nu menționează faptul că una/unul sau mai multe 
mărci/drepturi nu sunt anterioare. Acest aspect va fi tratat ulterior în cadrul deciziei. 
 
 
Înregistrările sau cererile de înregistrare a unei mărci anterioare 
 
Articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (b) din RMC 
Norma 15 alineatul (2) litera (b), norma 17 alineatul (2) și norma 19 alineatul (3) din 
RAMC 
 
Aceste drepturi constau în înregistrările sau cererile de înregistrare a mărcilor 
comunitare, înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană, 
înregistrările sau cererile de înregistrare de mărci naționale sau de pe teritoriul Benelux 
(inclusiv „foste mărci comunitare” pentru care s-a depus o cerere de transformare) și 
înregistrările naționale în temeiul Acordului sau al Protocolului de la Madrid, care își 
produc efectele într-un stat membru. 
 
Senioritatea revendicată pentru o MC poate fi luată în considerare, în sensul articolului 
8 alineatul (2) litera (a) din RMC, cu condiția ca titularul MC să fi renunțat la marca 
anterioară sau să o fi lăsat să se stingă, în sensul articolului 34 alineatul (2) din RMC, 
iar acest fapt să fie dovedit de oponent. 
 
În acest caz, oponentul trebuie să își întemeieze opoziția pe marca comunitară 
susținând în mod explicit, pe parcursul perioadei de opoziție de trei luni, că marca 
națională continuă să existe pe baza seniorității revendicate pentru MC. Trebuie 
stabilită o legătură clară între MC indicată și marca anterioară, a cărei senioritate a fost 
revendicată pentru MC. În termenul stabilit în conformitate cu norma 19 alineatul (1) din 
RAMC, oponentul trebuie să prezinte suficiente dovezi, provenind de la OAPI, că 
revendicarea seniorității a fost acceptată, precum și dovada, provenind de la 
administrația care a înregistrat marca națională, că titularul a renunțat la marca 
națională sau că a lăsat-o să se stingă în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din 
RMC. 
 
Elementele absolute de identificare a înregistrărilor sau a cererilor de înregistrare de 
mărci anterioare sunt: 
 
• numărul înregistrării/cererii; 
 

Cererile naționale de înregistrare care decurg din transformarea unei MC 
anterioare sau a unei cereri de înregistrare a unei MC sunt considerate a lua 
naștere de îndată ce se depune o cerere de transformare valabilă. Astfel de 
drepturi vor fi identificate corespunzător, în scopul admisibilității, dacă oponentul 
indică numărul MC sau al cererii MC care face obiectul transformării și țările 
pentru care a solicitat transformarea. 

 
• specificarea faptului că marca anterioară este înregistrată sau că face obiectul 

unei cereri de înregistrare; 
 
• statul membru, inclusiv teritoriul Benelux, în care marca anterioară este 

înregistrată/face obiectul unei cereri de înregistrare sau, dacă este cazul, 
specificarea faptului că este vorba despre o MC. 
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Dacă statul membru nu este indicat în actul de opoziție, însă este anexat un certificat, 
se consideră că statul membru este suficient identificat, chiar dacă certificatul nu este 
redactat în limba procedurii. Nu se solicită furnizarea unei traduceri a certificatului în 
această etapă a procedurii. Dacă este vorba despre un certificat al unei înregistrări 
internaționale, se presupune că opoziția este întemeiată pe această marcă în toate 
statele membre și/sau în țările din Benelux menționate în certificat. 
 
 
Mărci solicitate de un agent 
 
Articolul 8 alineatul (3) din RMC, norma 15 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din RAMC 
 
O marcă solicitată de un agent constă în cererea MC contestată pentru care oponentul 
susține că solicitantul, care întreține sau a întreținut o relație de afaceri cu oponentul 
(agentul sau reprezentantul acestuia) a solicitat marca respectivă fără acordul său. 
 
Mărcile sau drepturile anterioare pe care este întemeiată opoziția trebuie identificate 
după aceleași criterii care sunt aplicabile și înregistrărilor sau cererilor de înregistrare a 
mărcilor anterioare. Mai exact, trebuie să se indice țara și numărul înregistrării sau al 
cererii de înregistrare. Reprezentarea mărcii (color, dacă este cazul) trebuie furnizată 
numai dacă marca anterioară a titularului este o marcă neînregistrată, deoarece, în 
acest caz, nu poate fi indicat un număr de înregistrare în vederea identificării clare a 
mărcii anterioare. În cazul mărcilor verbale neînregistrate, trebuie indicat cuvântul din 
care este formată marca. Pentru mărcile figurative sau alte categorii de mărci 
neînregistrate, trebuie furnizată reprezentarea mărcii în forma în care este utilizată și 
revendicată de proprietar. A se vedea, de asemenea, Ghidul, Partea C, Opoziția, 
secțiunea 3, Marca depusă de un agent. 
 
 
Înregistrările sau cererile de înregistrare anterioare pentru mărci de notorietate 
 
Articolul 8 alineatele (1) și (5) din RMC 
Norma 15 alineatul (2) literele (c) și (g) din RAMC 
 
În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din RMC, o opoziție poate fi întemeiată pe o 
marcă de renume invocată împotriva unor produse și servicii care nu sunt similare. 
Marca de notorietate poate fi o înregistrare anterioară la nivel comunitar, internațional, 
al teritoriului Benelux și național precum și o cerere anterioară, cu condiția ca aceasta 
să fie înregistrată. 
 
Cerințele privind identificarea sunt aceleași ca și în cazul mărcilor înregistrate invocate 
în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC: numărul și statul 
membru/regiunea în care beneficiază de protecție, menționarea teritoriului în care 
marca este de renume și pentru ce produse/servicii reprezintă o condiție relativă de 
admisibilitate. 
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Marca anterioară de notorietate 
 
Articolul 8 alineatul (2) litera (c) din RMC 
Norma 15 alineatul (2) litera (b) punctele (i) și (ii) și norma 17 alineatul (2) din RAMC 
 
Articolul 8 alineatul (2) litera (c) din RMC protejează mărcile de notorietate în sensul 
articolului 6a din Convenția de la Paris. Poate fi vorba de o marcă înregistrată sau nu 
sau de o marcă neînregistrată pe teritoriul în care aceasta trebuie protejată (indiferent 
dacă este înregistrată sau nu pe teritoriul de origine). 
 
Indicațiile absolute sunt următoarele: 
 
• Indicarea statului membru în care marca este de notorietate: dacă această 

indicație nu poate fi dedusă din documentele depuse la dosar, marca este 
inadmisibilă ca bază a opoziției. 

 
• Dacă marca este înregistrată, indicațiile la care se face referire la norma 15 

alineatul (2) litera (b) punctul (i) din RAMC, adică numărul de înregistrare și statul 
membru în care este înregistrată marca. 

 
• Dacă marca nu este înregistrată, o reprezentare a mărcii. Pentru mărcile verbale, 

se furnizează indicația cuvântului din care este formată marca. Pentru mărcile 
figurative sau alte tipuri de mărci, trebuie furnizată reprezentarea mărcii (color, 
dacă este cazul) în forma în care este utilizată și revendicată ca marcă de 
notorietate. În acest caz, opoziția este întemeiată, în plus, pe o singură marcă 
înregistrată, însă, întrucât nu este furnizată o reprezentare a mărcii de 
notorietate, Oficiul presupune că ambele mărci fac referire la același semn și că 
oponentul revendică marca înregistrată ca fiind de notorietate (Hotărârea din 17 
octombrie 2007, R0160/2007-1 „QUART/Quarto”). 

 
 
Mărci anterioare neînregistrate și semne anterioare utilizate în comerț 
 
Articolul 8 alineatul (4) din RMC 
Norma 15 alineatul (2) litera (b) punctul (iii) și norma 17 alineatul (2) din RAMC 
 
Această categorie cuprinde semne neînregistrate și utilizate în comerț ca mărci sau 
într-un mare număr de drepturi anterioare diferite, printre care drepturile asupra 
denumirii unei societăți, unui nume comercial, unui semn comercial, unor simboluri 
comerciale, unor titluri de opere literare/artistice protejate și dreptul la un semn în baza 
utilizării abuzive a unei denumiri (passing off). 
 
Indicațiile absolute sunt următoarele: 
 
• o indicare a tipului sau naturii dreptului. Natura dreptului determină domeniul de 

aplicare al opoziției, iar apărarea solicitantului depinde de natura dreptului 
respectiv. Specificații precum: „nume comercial”, „denumirea societății”, „semn 
comercial”, „passing-off”, „titluri de opere literare/artistice protejate” reprezintă 
indicații admisibile privind natura drepturilor. În mod contrar, termeni generali ca 
„drept comun” și „concurență neloială”, fără indicarea naturii specifice a dreptului, 
nu sunt acceptați. Această listă nu este exhaustivă. Dacă oponentul își 
întemeiază opoziția pe un drept care nu poate fi un drept anterior, în sensul 
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articolului 8 alineatul (4) din RMC, de exemplu un drept de autor sau un desen 
sau model industrial, opoziția este admisibilă. După inițierea procedurii, opoziția 
va fi, totuși, respinsă pe fond. 

 
• o indicare a statului membru în care este revendicată existența dreptului; 
 
• o reprezentare a dreptului anterior (color, dacă este cazul). 
 
În absența indicațiilor enumerate mai sus, dreptul relevant este inadmisibil. 
 
 
2.4.1.3 Identificarea motivelor 
 
Articolul 41 alineatul (3) și articolul 75 din RMC  
Norma 15 alineatul (2) litera (c) și norma 17 alineatul (2) din RAMC 
 
O opoziție ale cărei motive nu sunt indicate în conformitate cu norma 15 alineatul (2) 
litera (c) din RAMC este inadmisibilă dacă neregula în cauză nu este remediată înainte 
de expirarea perioadei de opoziție. 
 
Indicarea motivelor constă într-o declarație conform căreia sunt îndeplinite condițiile 
aplicabile prevăzute la articolul 8 alineatele (1), (3), (4) și (5) din RMC. În acest stadiu 
al procedurii, prezentarea argumentelor și a elementelor de probă este opțională. 
 
În special, se consideră că motivele sunt indicate corespunzător dacă: 
 
• este bifată una dintre căsuțele corespunzătoare din formularul de opoziție; 
• căsuța corespunzătoare nu este bifată, dar marca anterioară este identificată și 

se poate considera că opoziția a fost întemeiată în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1). 

 
În ambele cazuri, pe baza actului de opoziție, este posibilă identificarea motivelor, fără 
nicio îndoială, opoziția fiind admisibilă. 
 
În caz contrar, înainte de respingerea opoziției, trebuie să se examineze cu atenție 
întregul act de opoziție: nu are importanță dacă motivele sunt indicate în formularul de 
opoziție, în anexele aferente sau în documentele justificative. Motivele trebuie să fie 
clare și fără echivoc. 
 
În toate celelalte cazuri, oponentul este invitat să își prezinte observațiile privind 
inadmisibilitatea înainte ca decizia de respingere a opoziției să fie emisă. 
 
 
2.4.2 Condiții relative privind admisibilitatea 
 
Norma 15 alineatul (2) literele (d) – (h) din RAMC 
 
Neregulile relative reprezintă nereguli care pot fi remediate după expirarea perioadei 
de opoziție. Oficiul invită oponentul să remedieze neregulile în termen de două luni de 
la primirea notificării privind neregulile constatate. Dacă oponentul remediază 
neregulile, opoziția este considerată admisibilă; în caz contrar, este respinsă din motive 
de inadmisibilitate. 
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2.4.2.1 Date 
 
Norma 15 alineatul (2) litera (d) și norma 17 alineatul (4) din RAMC 
 
Aceste date includ data depunerii și, dacă este cazul, data înregistrării și data de 
prioritate a mărcii anterioare. 
 
Această cerință se aplică pentru următoarele drepturi: 
 
• o cerere de înregistrare sau o înregistrare a unei mărci anterioare comunitare, 

naționale sau internaționale invocate în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (a) 
sau (b) din RMC, 

 
• o marcă anterioară de notorietate invocată în temeiul articolului 8 alineatul (2) 

litera (c) din RMC, dacă aceasta este înregistrată în Uniunea Europeană, 
 
• o marcă anterioară în sensul articolului 8 alineatul (3) din RMC, dacă aceasta 

este înregistrată, 
 
• o marcă anterioară de renume invocată în temeiul articolului 8 alineatul (5) din 

RMC. 
 
Aceste indicații pot avea importanță pentru eliminarea eventualelor erori de identificare 
a mărcii anterioare. Este suficient ca aceste elemente să poată fi identificate în 
documentele atașate sau prin efectuarea unei căutări într-o bază de date. Dacă aceste 
elemente lipsesc, oponentul trebuie notificat în legătură cu neregula constatată. 
 
 
2.4.2.2 Reprezentarea unei mărci anterioare sau a unui semn anterior 
 
Norma 15 alineatul (2) litera (e) și norma 17 alineatul (4) din RAMC 
 
Pentru drepturile care nu fac obiectul unei înregistrări, se impune respectarea acestei 
condiții absolute de admisibilitate; în caz contrar, nu este posibilă determinarea 
dreptului anterior (a se vedea mai sus). 
 
Cerința relativă de admisibilitate constând în furnizarea unei reprezentări a mărcii, în 
conformitate cu norma 15 alineatul (2) litera (e) din RAMC, se aplică pentru 
următoarele drepturi: 
 
• o cerere de înregistrare sau o înregistrare a unei mărci anterioare naționale sau 

internaționale invocate în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (a) sau (b) din 
RMC, 

 
• o marcă anterioară de notorietate invocată în temeiul articolului 8 alineatul (2) 

litera (c) din RMC, dacă aceasta este înregistrată în Uniunea Europeană, 
 
• o marcă anterioară de renume invocată în temeiul articolului 8 alineatul (5) din 

RMC, 
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• o marcă depusă de un agent [articolul 8 alineatul (3) din RMC dacă aceasta este 
înregistrată]. 

 
În cazul unei mărci verbale, este suficientă indicarea cuvântului din care este formată. 
 
În cazul unei mărci figurative, tridimensionale sau de alt tip, trebuie prezentată o 
reprezentare a mărcii astfel cum a fost solicitată sau cum a fost înregistrată, color, 
dacă este cazul. 
 
Dacă reprezentarea corespunzătoare nu a fost inclusă în actul de opoziție, această 
neregulă trebuie notificată de îndată ce Oficiul ia cunoștință despre aceasta. Dacă 
oponentul nu respectă termenul de două luni acordat, dreptul anterior este respins ca 
inadmisibil. 
 
Dacă marca anterioară este o MC, nu se solicită furnizarea unei reprezentări, întrucât 
aceasta este disponibilă în bazele de date ale Oficiului. 
 
O reprezentare color a mărcii nu este obligatorie dacă marca națională nu a fost 
publicată color (din motive tehnice), astfel cum se obișnuiește, de exemplu, în Cipru, 
Letonia și Ungaria. În aceste cazuri, Oficiul nu solicită oponentului nici să furnizeze o 
reprezentare color, nici să depună o traducere a indicațiilor culorilor. 
 
Următoarele țări fie au publicat mărcile întotdeauna color, fie au procedat astfel de la 
data indicată: 
 
• Belgia 
• Bulgaria 
• Republica Cehă (1999) 
• Danemarca 
• Germania 
• Estonia (2003) 
• Irlanda (2003) 
• Grecia (2007) 
• Spania (din 31 iulie 2002) 
• Franța (1992) 
• Italia 
• Lituania (din iulie 2009) 
• Luxemburg 
• Malta 
• Țările de Jos 
• Austria 
• Polonia (2003) 
• Portugalia (2006) 
• România 
• Slovenia (1992) 
• Slovacia (2008), Finlanda (2005) 
• Suedia 
• Regatul Unit (2004) 
• Croația (2009). 
 
Mărcile internaționale sunt publicate color din 1989. 
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Norma 80 alineatul (2) și norma 17 alineatul (4) din RAMC 
 
Dacă reprezentarea inclusă în dosar nu este clară, Oficiul poate solicita furnizarea unei 
reprezentări mai explicite. Dacă reprezentarea primită este incompletă sau ilizibilă și 
oponentul nu îndeplinește cerința de a furniza o reprezentare mai explicită, se 
consideră că reprezentarea în cauză nu a fost primită, iar dreptul este respins ca 
inadmisibil. 
 
 
2.4.2.3 Produse și servicii 
 
Norma 15 alineatul (2) litera (f) și norma 17 alineatul (4) din RAMC 
Comunicarea nr. 5/07 a președintelui Oficiului 
 
Norma 15 alineatul (2) litera (f) din RAMC prevede că actul de opoziție trebuie să 
conțină o indicație în limba procedurii a produselor și serviciilor pe care este întemeiată 
opoziția. Această regulă se aplică la toate tipurile de drepturi anterioare. 
 
Opoziția poate fi întemeiată pe toate produsele și serviciile pentru care marca 
anterioară este înregistrată sau pentru care se solicită înregistrarea acesteia sau numai 
pe o parte din produsele și serviciile respective. 
 
În conformitate cu Comunicarea nr. 5/07 a președintelui Oficiului din 12 septembrie 
2007 privind modificările practicii în cadrul procedurii de opoziție, indicarea 
numărului/numerelor de clasă este acceptată ca indicație suficientă a produselor și 
serviciilor asociate drepturilor anterioare pe care este întemeiată opoziția. Această 
comunicare este pusă în aplicare conform descrierii de mai jos. 
 
 
O parte din produse și servicii 
 
Dacă opoziția este întemeiată pe o parte din produsele și serviciile pentru care marca 
(mărcile) anterioară (anterioare) este (sunt) înregistrată (înregistrate) sau solicitată 
(solicitate), produsele și serviciile respective trebuie enumerate în limba procedurii. 
 
Oficiul acceptă, de asemenea, indicarea numărului (numerelor) clasei (claselor) 
relevante, cu condiția ca un certificat de înregistrare sau un extras provenind dintr-o 
sursă oficială să fie anexat [certificatul de înregistrare sau extrasul trebuie ori să fie 
redactat sau tradus în limba procedurii, ori să utilizeze codurile naționale sau INID 
astfel încât numărul (numerele) clasei (claselor) relevante să fie identificate în mod 
clar]. 
 
Dacă produsele și serviciile pe care este întemeiată opoziția sunt în număr mai redus 
decât cele pentru care este înregistrată marca, nu trebuie indicate produsele și 
serviciile pe care nu este întemeiată opoziția, întrucât nu sunt relevante pentru 
procedură. 
 
 
Toate produsele și serviciile 
 
Dacă opoziția este întemeiată pe toate produsele și serviciile pentru care marca 
(mărcile) anterioară (anterioare) este (sunt) înregistrată (înregistrate) sau solicitată 
(solicitate), produsele și serviciile respective trebuie enumerate în limba procedurii. 

http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/co5-07en.pdf
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Cu toate acestea, în loc să le enumere, oponentul poate face referire la „toate 
produsele și serviciile pentru care marca anterioară este înregistrată”, cu condiția ca un 
certificat de înregistrare sau un extras provenind dintr-o sursă oficială să fie anexat 
(certificatul de înregistrare sau extrasul trebuie ori să fie redactat sau tradus în limba 
procedurii, ori să utilizeze codurile naționale sau INID). 
 
Oficiul va accepta, de asemenea, indicarea numărului/numerelor de clasă relevant(e), 
cu condiția ca un certificat de înregistrare sau un extras provenind dintr-o sursă oficială 
să fie anexat [certificatul de înregistrare sau extrasul trebuie ori să fie redactat sau 
tradus în limba procedurii, ori să utilizeze codurile naționale sau INID, astfel încât 
numărul (numerele) clasei (claselor) relevante să fie identificat(e) în mod clar]. 
 
De asemenea, dacă oponentul specifică în formularul de opoziție că opoziția este 
întemeiată pe „toate produsele și serviciile pentru care este înregistrat dreptul anterior”, 
dar enumeră numai o „parte” din produsele și serviciile respective (comparativ cu 
certificatul de înregistrare sau extrasul oficial relevant anexat formularului de opoziție), 
în vederea soluționării problemei legate de informațiile contradictorii furnizate în actul 
de opoziție, Oficiul va presupune că opoziția este întemeiată pe „toate produsele și 
serviciile pentru care este înregistrat dreptul anterior”. 
 
Chiar dacă oponentul nu a indicat deloc sau a indicat neclar produsele și/sau serviciile 
pe care este întemeiată opoziția, este suficientă anexarea unui certificat de înregistrare 
în limba procedurii. Se consideră, astfel, că opoziția este întemeiată pe produsele și 
serviciile menționate în certificat. 
 
Dacă certificatul este redactat, însă, în altă limbă decât cea a procedurii sau dacă 
niciun certificat nu este anexat, neregula trebuie notificată. 
 
Dacă o opoziție este întemeiată pe „toate produsele și serviciile identice/similare”, se 
impune solicitarea unor clarificări, întrucât această formulare nu este suficient de clară 
pentru a se identifica temeiul opoziției. 
 
Dacă se utilizează o indicație de tipul „opoziția este întemeiată pe toate produsele 
incluse în Clasa 9”, fără a fi anexat un certificat în limba procedurii, Oficiul va solicita o 
specificare a produselor respective în limba procedurii. 
 
O indicație de acest tip este admisibilă numai dacă oponentul răspunde că deține o 
înregistrare cu o descriere care menționează că semnul este înregistrat pentru „toate 
produsele incluse în Clasa 9”. 
 
În cazul opozițiilor întemeiate pe mărci sau drepturi anterioare neînregistrate, 
oponentul trebuie să indice activitățile comerciale în cadrul cărora sunt utilizate. 
 
 
Aspecte specifice: Opozițiile formulate împotriva înregistrărilor internaționale care 
desemnează Uniunea Europeană 
 
În scopul admisibilității, în ceea ce privește opozițiile formulate împotriva înregistrărilor 
internaționale care desemnează Uniunea Europeană, indicarea numărului (numerelor) 
clasei (claselor) numai în actul de opoziție nu este suficientă pentru a identifica 
produsele și serviciile pe care este întemeiată opoziția. Dacă opoziția este întemeiată 
în tot sau în parte pe produsele și serviciile pentru care marca (mărcile) anterioară 
(anterioare) este (sunt) înregistrată (înregistrate) sau solicitată (solicitate), produsele și 
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serviciile respective trebuie enumerate în limba procedurii. Lista respectivă trebuie să 
cuprindă toate produsele sau serviciile care fac obiectul mărcii sau, cel puțin, produsele 
sau serviciile relevante pe care se întemeiază opoziția. 
 
 
2.4.2.4 Marca anterioară de notorietate: domeniul de aplicare al notorietății 
 
Norma 15 alineatul (2) litera (g) din RAMC 
 
O condiție specifică se aplică în cazul mărcilor de renume, în sensul articolului 8 
alineatul (5) din RMC: se impune furnizarea unei indicații privind statul membru în care 
marca este de renume, precum și produsele și serviciile pentru care marca este de 
renume. 
 
 
2.4.2.5 Identificarea oponentului 
 
Articolul 41 alineatul (1) din RMC 
Norma 1 alineatul (1) litera (b) și norma 15 alineatul (2) litera (h) punctul (i) din RAMC 
 
Oponentul poate fi o persoană fizică sau juridică. Pentru a putea identifica oponentul, 
trebuie să se indice numele și adresa acestuia. 
 
Până în prezent, nu au existat cazuri în care oponentul să nu fie identificat. Dacă se 
indică numai numele oponentului și, de exemplu, un număr de fax, acestuia i se solicită 
să specifice adresa în detaliu. 
 
Atunci când se examinează dacă oponentul este identificat în mod clar, trebuie verificat 
dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Dacă această informație nu este 
clar indicată sau dacă tipul de persoană juridică (de exemplu, GmbH, KG, SA, Ltd) nu 
este indicat, neregula trebuie notificată. 
 
 
Abilitarea 
 
Norma 1 alineatul (1) litera (b) și norma 15 alineatul (2) litera (h) punctele (i) și (iii) din 
RAMC 
 
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, se presupune că oponentul revendică 
faptul că este titularul dreptului anterior. Numai în cazul în care oponentul acționează în 
calitate de deținător autorizat al unei licențe sau de persoană autorizată în temeiul 
dreptului național, acesta trebuie să prezinte o declarație în acest sens și să specifice 
temeiul în care a fost abilitat sau autorizat. Dacă aceste detalii nu sunt furnizate, 
neregula trebuie notificată. 
 
În conformitate cu norma 15 alineatul (2) litera (h) punctul (i) din RAMC, un oponent 
care acționează în calitate de deținător al unei licențe sau de persoană autorizată 
trebuie să își menționeze numele și adresa în conformitate cu norma 1 alineatul (1) 
litera (b). 
 
• Dacă actul de opoziție se bazează pe motivele enunțate la articolul 8 alineatul (1) 

sau la articolul 8 alineatul (5) din RMC și, astfel, pe înregistrările sau pe cererile 
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de înregistrare a mărcii, acesta poate fi depus de titular și de către deținătorii de 
licențe care au formulat înregistrările sau cererile de înregistrare cu condiția ca 
aceste persoane să fie autorizate de titular. 

 
• Dacă actul de opoziție se bazează pe motivele enunțate la articolul 8 alineatul (3) 

din RMC (o marcă solicitată de un agent), acesta poate fi depus de titularul mărcii 
respective. 

 
• Dacă actul de opoziție se bazează pe motivele enunțate la articolul 8 alineatul (4) 

din RMC (mărci sau semne anterioare), acesta poate fi depus de titularul mărcii 
anterioare sau al semnului anterior și de persoanele autorizate în conformitate cu 
dreptul național aplicabil în vederea exercitării drepturilor asociate mărcii 
anterioare sau dreptului anterior. 

 
În măsura în care oponentul pretinde a fi titularul unui drept sau al unei înregistrări în 
unul din statele membre ale Uniunii Europene, are dreptul să formuleze o opoziție, 
indiferent de țara sa de origine. 
 
 
Schimbarea titularului (transferul mărcii anterioare) înainte de depunerea actului de 
opoziție 
 
Dacă marca anterioară a fost transferată înainte de depunerea actului de opoziție, 
trebuie să se facă o distincție între opozițiile întemeiate pe o MC anterioară și cele 
întemeiate pe înregistrările (sau pe cererile de înregistrare) ale mărcilor naționale. 
 
 
Opoziția întemeiată pe o MC anterioară 
 
O opoziție întemeiată pe înregistrările sau pe cererile de înregistrare a unor mărci 
comunitare poate fi formulată de succesorul în drepturi al unei MC numai dacă se 
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 17 alineatul (6) din RMC, și anume, numai 
dacă oponentul depune o cerere de înregistrare a transferului în momentul formulării 
opoziției. În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din RMC, atunci când trebuie să se 
respecte termenele impuse de Oficiu, succesorul în drepturi poate să furnizeze 
Oficiului declarațiile prevăzute în acest scop, imediat ce Oficiul a primit cererea de 
înregistrare a transferului. 
 
Oponentului îi revine obligația de a furniza aceste informații, care nu vor fi verificate de 
Oficiu în cadrul examinării admisibilității. Cu toate acestea, dacă oponentul 
menționează în explicația privind opoziția că el este noul titular (sau utilizează termeni 
similari), Oficiul trebuie să solicite oponentului să indice data la care cererea de 
înregistrare a transferului a fost trimisă Oficiului sau a fost primită de acesta. 
 
 
Opoziția întemeiată pe o înregistrare sau o cerere națională 
 
Întrucât practicile diferă de la un stat membru la altul în ceea ce privește necesitatea de 
înscriere a transferului în registrul mărcilor naționale pentru a putea reclama drepturile 
care decurg din înregistrare, o opoziție întemeiată pe o înregistrare sau o cerere de 
înregistrare a unei mărci naționale poate fi formulată de „fostul” titular sau de 
succesorul în drepturi. 
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În anumite cazuri, opoziția este formulată de oponentul A, în timp ce, în urma unui 
transfer al mărcii anterioare pe care este întemeiată opoziția, marca este deținută de B. 
Întrucât există posibilitatea ca A să apară încă în registrul corespunzător ca fiind 
titularul mărcii, Oficiul consideră opoziția valabilă, iar A este oponentul, chiar dacă nu 
mai este titularul mărcii anterioare. 
 
Dacă opoziția este formulată de B în calitate de oponent, iar o copie a certificatului de 
înregistrare arată că A este titularul mărcii anterioare, opoziția este acceptată ca 
admisibilă în baza ipotezei că marca anterioară a fost transferată către B înainte de 
formularea opoziției (sau se specifică în actul de opoziție că acesta formulează opoziția 
în calitate de deținător de licență). 
 
 
Oponenți multipli 
 
Norma 15 alineatul (1) și norma 75 alineatul (1) din RAMC 
Decizia din 11 octombrie 2000, R 623/1999-1, „Emultech” 
 
În anumite cazuri, actul de opoziție indică mai mulți oponenți. Există numai două situații 
în care Oficiul acceptă două sau mai multe persoane (fizice sau juridice) separate ca 
oponenți multipli, și anume: 
 
• dacă persoanele respective sunt cotitulari ai mărcii anterioare sau ai dreptului 

anterior; 
 
• dacă opoziția este formulată de titularul sau cotitularul unei mărci anterioare sau 

al unui drept anterior împreună cu unul sau mai mulți deținători de licență pentru 
mărcile/drepturile anterioare respective. 

 
Dacă nu există nicio indicație că oponenții multipli îndeplinesc una din cele două 
condiții menționate mai sus, acestora li se solicită să specifice tipul de relație dintre 
oponenți (cotitulari sau titular/deținător de licență) sau să îl numească pe unul dintre ei 
ca oponent unic. 
 
Dacă o marcă anterioară și/sau un drept anterior sunt deținute de mai mulți titulari 
(cotitulari), opoziția poate fi formulată de unul dintre ei sau de toți titularii. 
 
Cu toate acestea, dacă oponenții informează Oficiul că, de exemplu, societatea A B.V. 
deține cinci din drepturile anterioare, iar societatea A PLC deține alte cinci drepturi, 
aceștia trebuie să indice cu care din cei doi titulari va continua procedura de opoziție. 
În consecință, cinci din cele zece drepturi anterioare nu vor fi luate în considerare. 
Dacă oponenți nu furnizează un răspuns corespunzător în termenul stabilit de două 
luni, opoziția este respinsă ca inadmisibilă. 
 
 
Acceptabil 
 
Mărci anterioare 1 2 3 4 5 
Titular A/B A A A A 
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Mărci anterioare 1 2 3 4 5 
Titular A/B A/C A A A 
 
A doua combinație nu este acceptabilă decât în cazul în care cel puțin A este unul 
dintre oponenți. 
 
 
Neacceptabil 
 
Mărci anterioare 1 2 3 4 5 
Titular A A B B B 
 
Oponenților li se va solicita să indice dacă intenționează să continue procedura cu A 
sau cu B în calitate de oponent. 
 
 
Mărci anterioare 1 2 3 4 5 
Titular A/B A A B B 
 
Oponenților li se va solicita să continue procedura de opoziție fie ca oponenți multipli, 
pe baza primelor trei mărci anterioare, fie ca oponenți multipli, pe baza primei, celei de 
a patra și a cincea mărci anterioare. 
 
 
Mărci anterioare 1 2 3 4 5 
Titular A/B/C B/C A A A 
 
Oponenților li se va solicita să continue procedura de opoziție fie ca oponenți multipli, 
A, B și C, pe baza primei și celei de a doua mărci anterioare, fie ca oponenți multipli, A 
și B, pe baza primei, celei de a treia, a patra și a cincea mărci anterioare. 
 
 
Indicarea relațiilor dintre oponenți, altele decât coproprietatea 
 
Dacă în actul de opoziție sunt menționați doi oponenți, unul ca titular al dreptului 
anterior și celălalt ca deținător de licență (autorizat de titular să formuleze opoziția), nu 
se ridică nicio obiecție dacă titularul tuturor drepturilor anterioare pe care este 
întemeiată opoziția este aceeași persoană fizică sau juridică, indiferent de numărul 
deținătorilor de licență care i se alătură în susținerea cauzei. 
 
În exemplul următor, opoziția este acceptabilă cu A, B și C în calitate de oponenți 
multipli: 
 
Mărci anterioare 1 2 3 
Titular A A A 
Deținători de licență B C niciuna 
 
În mod contrar, în cazul următor, deși B este acceptat ca oponent multiplu în calitate de 
deținător de licență pentru marca anterioară 1, acesta nu poate fi acceptat ca oponent 
multiplu în calitate de deținător de licență pentru marca anterioară 3. Oficiul va solicita 
oponenților să indice dacă intenționează să continue procedura de opoziție cu A sau cu 
B în calitate de oponent. În cazul în care oponenții nu furnizează un răspuns, opoziția 
este inadmisibilă. 
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Mărci anterioare 1 2 3 
Titular A A B 
Deținători de licență B C A 
 
 
Elemente de probă 
 
În cazurile în care opoziția este întemeiată pe mărci anterioare înregistrate, cel mai 
simplu mod de a face dovada coproprietății este de a prezenta o copie a certificatului 
de înregistrare. Dacă opoziția este întemeiată pe mai multe mărci/drepturi anterioare, 
însă oponenții au prezentat deja dovada coproprietății asupra mărcii anterioare 
înregistrate, oponenților li se va solicita în continuare să confirme coproprietatea 
asupra altor drepturi anterioare. Întrucât în acest stadiu al procedurii de opoziție 
oponenții nu au obligația de a prezenta dovada privind mărcile/drepturile anterioare, 
prezentarea unei declarații care confirmă dreptul acestora de a formula împreună o 
opoziție se consideră suficientă în scopul admisibilității opoziției. 
 
 
2.4.2.6 Reprezentarea profesională 
 
Reprezentantul 
 
Articolele 92 și 93 din RMC 
Norma 15 alineatul (2) litera (h) punctul (ii) din RAMC 
 
Norma 15 alineatul (2) litera (h) punctul (ii) din RAMC prevede că, în cazul în care 
oponentul a desemnat un reprezentant, trebuie să comunice numele și domiciliul 
profesional al reprezentantului respectiv în conformitate cu norma 1 alineatul (1) litera 
(e) din RAMC. 
 
Dacă oponentul este din UE (fără a avea obligația de a fi reprezentat în conformitate cu 
articolul 92 din RMC), nedesemnarea unui reprezentant sau neindicarea numelui și 
domiciliului profesional al reprezentantului are ca singură consecință faptul că Oficiul 
va comunica direct cu oponentul. 
 
Dacă oponentul are obligația de a fi reprezentat, în conformitate cu articolul 92 din 
RMC, nedesemnarea unui reprezentant sau neindicarea numelui și domiciliului 
profesional al reprezentantului constituie o neregulă relativă în ceea ce privește 
admisibilitatea. Oficiul invită oponentul să numească un reprezentant și/sau să indice 
numele și adresa acestuia; dacă oponentul nu dă curs invitației, opoziția este respinsă 
ca inadmisibilă. 
 
 
Norma 77 din RAMC 
 
Orice notificare trimisă de Oficiu unui reprezentant autorizat în mod corespunzător 
produce aceleași efecte ca în cazul în care ar fi fost trimisă persoanei reprezentate. 
 
Orice notificare sau scrisoare trimisă Oficiului de reprezentantul autorizat în mod 
corespunzător produce aceleași efecte ca în cazul în care ar fi fost trimisă de persoana 
reprezentată. 
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Reprezentanți multipli, reprezentant comun 
 
Norma 75 din RAMC 
 
Fiecare parte poate avea mai mulți reprezentanți care pot acționa fie împreună, fie 
separat. Nu există o limită maximă a numărului de reprezentanți. 
 
Oficiul comunică, însă, numai cu reprezentantul numit primul. Dacă există mai mulți 
oponenți, iar în actul de opoziție nu se indică un reprezentant comun, reprezentantul 
numit primul în actul de opoziție este considerat reprezentantul comun. 
 
Dacă unul dintre oponenți este obligat, totuși, să numească un reprezentant (deoarece 
acesta este din afara Uniunii Europene), reprezentantul în cauză este considerat 
reprezentantul comun, cu excepția cazului în care oponentul numit primul în actul de 
opoziție a desemnat un reprezentant. 
 
 
Norma 76 alineatul (8) din RAMC 
 
În cazul în care există mai mulți oponenți/solicitanți, reprezentantul persoanei numite 
prima este reprezentantul comun al tuturor peroanelor implicate. Dacă persoana 
numită prima nu a constituit un reprezentant, iar una dintre persoanele implicate are 
obligația de a desemna un reprezentant și a făcut acest lucru, reprezentantul respectiv 
este considerat a fi reprezentantul comun al tuturor peroanelor implicate. 
 
Pentru mai multe informații, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, 
Reprezentarea profesională. 
 
 
Schimbarea reprezentantului 
 
Norma 76 din RAMC 
 
Reprezentantul oponentului și al solicitantului poate fi schimbat pe parcursul procedurii 
de opoziție. Pentru mai multe informații, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, 
secțiunea 5, Reprezentarea profesională. 
 
 
Împuternicirea 
 
Articolul 92 alineatul (2) din RMC 
Norma 76 din RAMC 
 
În cazul în care există mai multe părți la o procedură în care un reprezentant 
acționează în fața Oficiului, reprezentanții trebuie să depună o împuternicire semnată 
pentru a fi inclusă în dosar, sub forma unei împuterniciri individuale sau generale, 
numai dacă cealaltă parte solicită acest lucru în mod expres. Atunci când se solicită 
depunerea unei împuternici semnate, Oficiul stabilește un termen în acest sens. 
 
Detaliile privind reprezentarea și împuternicirile sunt prezentate în Ghid, Partea A, 
Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională. 
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2.4.2.7 Semnătura 
 
Norma 80 alineatul (3) și norma 82 alineatul (3) din RAMC 
 
Un act de opoziție transmis prin fax sau prin poștă trebuie să fie semnat de oponent 
sau, dacă este depus de un reprezentant, de acesta din urmă. 
 
Un act de opoziție transmis prin fax în mod electronic sau prin alte mijloace electronice 
nu trebuie să fie semnat, fiind suficientă indicarea numelui expeditorului. 
 
 
2.4.2.8 Condiții relative de admisibilitate: sancțiuni 
 
Norma 17 alineatul (4) din RAMC 
 
În cazul în care condițiile relative de admisibilitate lipsesc sau nu sunt respectate, 
oponentului sau reprezentantului acestuia i se acordă un termen de două luni pentru a 
remedia o astfel de neregulă. Acest termen nu poate fi prelungit. 
 
Dacă neregula nu este remediată în timp util, opoziția se respinge ca inadmisibilă sau, 
dacă neregula vizează o parte din drepturile anterioare, oponentul este informat că 
opoziția este admisibilă, dar că drepturile anterioare vizate nu pot fi luate în 
considerare. 
 
 
2.4.3 Indicații opționale 
 
2.4.3.1 Domeniul de aplicare al opoziției 
 
Norma 15 alineatul (3) litera (a) din RAMC 
 
Actul de opoziție poate conține o indicație privind produsele și serviciile care fac 
obiectul opoziției; în lipsa unei astfel de indicații, se consideră că opoziția vizează toate 
produsele și serviciile incluse în marca atacată. 
 
Dacă oponentul indică faptul că opoziția vizează numai o parte din produsele și 
serviciile desemnate în cererea MC, acesta trebuie să enumere clar produsele 
respective. Dacă această identificare nu apare nici în actul de opoziție, nici în 
explicație, oponentul trebuie notificat privind această neregulă. Dacă neregula nu este 
remediată prin enumerarea, în termenul stabilit, a produselor și/sau serviciilor care fac 
obiectul opoziției, opoziția este respinsă ca inadmisibilă. 
 
Există cazuri în care, drept răspuns la scrisoarea Oficiului prin care i se solicită 
oponentului să enumere exact produsele și serviciile care fac obiectul opoziției, acesta 
indică „toate produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii atacate”. 
Oficiul nu poate accepta această indicație ca fiind valabilă, iar opoziția trebuie respinsă 
ca inadmisibilă. Motivul respingerii este că, prin indicarea faptului că opoziția vizează 
numai o parte din produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea MC, 
oponentul și-a limitat în mod clar opoziția în acest sens și nu poate extinde domeniul 
de aplicare al acesteia după expirarea perioadei de opoziție de trei luni. 
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Domeniul de aplicare al opoziției este identificat corect atunci când produsele 
identificate sunt produse specifice desemnate de un termen mai general utilizat în 
specificația contestată (de exemplu, opoziția este formulată împotriva categoriei 
pantaloni în timp ce cererea MC este depusă pentru îmbrăcăminte – în acest exemplu, 
singurele produse considerate a fi contestate sunt pantalonii). Dacă, însă, oponentul 
utilizează o formulare ambiguă precum „opoziția este formulată împotriva tuturor 
produselor similare […]”, în condițiile în care produsele oponentului sunt înlocuite cu 
produsele solicitantului sau dacă orice altă indicație nu permite identificarea clară a 
produselor și serviciilor contestate, trebuie solicitată o clarificare. Dacă oponentul nu 
furnizează un răspuns corespunzător la această cerere, opoziția este respinsă ca 
inadmisibilă. 
 
În plus, dacă oponentul indică în formularul de opoziție faptul că opoziția este formulată 
împotriva „unei părți dintre produsele și serviciile incluse în marca atacată” dar 
enumeră „toate” produsele și serviciile respective în actul de opoziție sau în anexe, în 
vederea soluționării problemei privind informațiile contradictorii furnizate în actul de 
opoziție, Oficiul va presupune că opoziția este formulată împotriva „tuturor produselor 
și serviciilor”. 
 
 
2.4.3.2 Declarația motivată 
 
Norma 15 alineatul (3) litera (b) din RAMC 
 
Din formularea normei 15 din RAMC este clar, acum, că trebuie făcută distincția între: 
 
• temeiul opoziției, și anume dreptul anterior invocat care trebuie identificat 

corespunzător și nu poate fi modificat după expirarea perioadei de opoziție, 
 
• indicarea motivelor opoziției, adică „riscul de confuzie” [norma 15 alineatul (2) 

litera (c) din RAMC, utilizând termenul „și anume”], 
 
• și o declarație motivată, adică menționarea argumentelor, a faptelor și a 

elementelor de probă pentru a susține opoziția. 
 
„Declarația motivată” include dovada existenței dreptului anterior, care (spre deosebire 
de identificarea dreptului anterior) reprezintă, mai degrabă, o chestiune de fond decât 
de admisibilitate. 
 
Declarația motivată este opțională în etapa de depunere a opoziției și nu are legătură 
cu verificarea admisibilității. Declarația este admisă dacă este inclusă în actul de 
opoziție; în caz contrar, aceasta trebuie prezentată după expirarea perioadei de 
reflecție [norma 19 alineatul (1) din RAMC] și vizează fondul opoziției, și nu 
admisibilitatea acesteia. 
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2.5 Notificarea actului de opoziție 
 
Normele 16a și 18 din RAMC 
Decizia nr. EX-11-3 a președintelui Oficiului 
 
Orice act de opoziție și orice document furnizat de oponent, precum și orice 
comunicare adresată de Oficiu uneia dintre părți, înainte de începutul perioadei de 
reflecție, este transmis de Oficiu celeilalte părți în scop informativ. 
 
După ce se constată admisibilitatea opoziției în conformitate cu norma 17 din RAMC, 
Oficiul trimite o notificare părților prin care le informează că procedura este considerată 
deschisă la două luni de la primirea comunicării în cauză. În notificare se stabilește, de 
asemenea, termenul acordat oponentului pentru prezentarea faptelor, a elementelor de 
probă și a argumentelor în sprijinul opoziției formulate, precum și termenul acordat 
solicitantului pentru a-și prezenta observațiile drept răspuns. Trebuie subliniat faptul că, 
datorită diferitelor mijloace de comunicare (fax, comunicare electronică și servicii 
poștale) termenele menționate în notificare sunt stabilite în funcție de „cel mai lent” 
canal de comunicare. De exemplu, dacă una dintre părți este informată printr-un mijloc 
de comunicare electronic utilizând pagina web oficială a Oficiului, se consideră că 
notificarea a fost transmisă în a cincea zi calendaristică de la data la care documentul 
a fost creat de sistemele Oficiului. Prin urmare, dacă notificarea adresată celeilalte părți 
este transmisă prin fax, acesteia din urmă i se vor acorda tot cinci zile suplimentare 
pentru ca termenele acordate în notificări să coincidă. 
 
Ori de câte ori opoziția este întemeiată pe o marcă anterioară înregistrată sau pentru 
care s-a solicitat înregistrarea color, Oficiul se va asigura că solicitantul primește 
reprezentarea color a mărcii. În anumite cazuri, poate fi necesară notificarea prin 
poștă. 
 
Notificarea nu se efectuează înainte de expirarea perioadei de opoziție. 
 
 
3 Perioada de reflecție 
 
3.1 Inițierea perioadei de reflecție 
 
Norma 17, norma 18 alineatul (1), norma 19 și norma 20 alineatele (2), (6) și (7) din 
RAMC 
Comunicarea nr. 1/06 a președintelui Oficiului 
 
Dacă opoziția este considerată admisibilă, Oficiul trimite o notificare părților prin care le 
informează că opoziția este considerată admisibilă și că procedura este considerată a 
fi deschisă la două luni de la primirea comunicării (se acordă o perioadă de reflecție de 
două luni înainte de inițierea oficială a procedurii și de producerea unor efecte juridice, 
în special în ceea ce privește taxele de opoziție). 
 
În conformitate cu hotărârea Curții de Justiție din 18 octombrie 2012 în cauza 
C-402/11 P, „REDTUBE”, notificarea trimisă părților prin care acestea sunt informate 
că opoziția este admisibilă în conformitate cu norma 18 alineatul (1) din RAMC 
constituie o decizie care poate fi supusă unei căi de atac împreună cu decizia definitivă 
pronunțată în cauza respectivă, astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (2) din 
RMC. În consecință, răspunderea Oficiului este angajată prin această decizie.  

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/ex113en.pdf
http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/co1-06en.pdf
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Perioada de reflecție expiră la două luni de la notificare. Data exactă de expirare este 
indicată în comunicarea emisă de Oficiu. Data respectivă va fi întotdeauna la două luni 
de la data notificării, chiar dacă este o zi în care Oficiul nu are program de lucru, de 
exemplu sâmbăta sau duminica. 
 
Perioada de reflecție poate dura până la 24 de luni dacă ambele părți prezintă cereri de 
extindere a termenului înainte de expirarea acestuia. Oficiul va acorda o prelungire de 
22 de luni, indiferent de perioada de prelungire solicitată. 
 
Nu este posibil să se evite limitarea perioadei de reflecție la 24 de luni prin solicitarea 
unei suspendări. Dacă părțile invocă negocierile în curs, procedura nu se suspendă pe 
parcursul perioadei de reflecție însă se poate depune o cerere de suspendare după 
expirarea perioadei de reflecție. 
 
Oponentului i se acordă un termen de două luni de la expirarea perioadei de reflecție 
pentru a prezenta fapte, elemente de probă sau argumente, indiferent dacă a prezentat 
deja astfel de fapte, elemente de probă sau argumente împreună cu actul de opoziție. 
În același termen, oponentul trebuie, de asemenea, să facă dovada 
dreptului/drepturilor anterior/anterioare. 
 
Solicitarea adresată oponentului reprezintă o invitație generală de a-și finaliza dosarul 
în sensul normei 19 din RAMC. Oficiul nu indică natura și tipul de elemente necesare 
pentru finalizarea dosarului [a se vedea, în special, norma 20 alineatul (6), teza a doua 
din RAMC]. În schimb, acestuia îi revine obligația de a decide ce elemente 
intenționează să prezinte. Pentru a facilita sarcina oponenților, Oficiul a întocmit o listă 
care enumeră tipurile de elemente de probă care se solicită în general, în funcție de 
natura fiecărui drept. Lista respectivă este transmisă oponenților sub forma unei anexe 
la notificarea privind admisibilitatea opoziției și poate fi considerată de oponenți ca o 
listă de control pentru pregătirea opoziției. 
 
În practică, termenul de prezentare a acestor elemente suplimentare este stabilit la 
patru luni de la data notificării. Prin urmare, oponenții trebuie să fie conștienți de faptul 
că termenul de prezentare a acestor elemente suplimentare nu este un termen de 
două luni după expirarea perioadei de reflecție, ci un termen de patru luni de la data 
notificării. 
 
Solicitantului i se acordă un termen suplimentar de două luni pentru a formula un 
răspuns privind opoziția. În loc să se stabilească câte un termen separat de două luni 
(două luni pentru perioada de reflecție, două luni pentru finalizarea opoziției, două luni 
pentru formularea unui răspuns), termenul acordat pentru formularea unui răspuns 
privind opoziția este stabilit la șase luni de la data notificării admisibilității (data 
începerii perioadei de reflecție). 
 
Dacă oponentul își finalizează opoziția în orice moment din intervalul cuprins între data 
notificării și expirarea termenului de patru luni acordat în acest sens, elementele 
suplimentare sunt transmise solicitantului fără a se modifica termenul care i-a fost 
acordat pentru a formula un răspuns privind opoziția. Dacă, însă, elementele 
suplimentare sunt primite de Oficiu la o dată care nu permite transmiterea lor către 
solicitant în termenul stabilit pentru oponent, elementele suplimentare respective vor fi 
transmise solicitantului și se va stabili un nou termen de două luni pentru formularea 
unui răspuns privind opoziția. Acest termen separat de două luni începe de la data 
primirii notificării privind elementele suplimentare, pentru a garanta că solicitantul 
dispune întotdeauna de un termen complet de două luni pentru a-și pregăti răspunsul. 
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3.2 Prelungirea perioadei de reflecție 
 
Articolul 119 alineatele (5) și (6) din RMC 
Norma 18 alineatul (1) și norma 96 alineatul (1) din RAMC 
Comunicarea nr. 1/06 a președintelui Oficiului 
 
Perioada de reflecție poate fi prelungită până la maximum 24 de luni. 
 
Pentru prelungirea perioadei de reflecție, trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
 
• Ambele părți trebuie să depună o cerere semnată. Aceasta poate fi prezentată 

sub forma a două cereri separate sau a unei cereri comune. Nu este necesar să 
se indice motivul solicitării prelungirii. 

 
• Cererea trebuie redactată în limba procedurii. Ca alternativă, cererea poate fi 

depusă într-una din limbile Oficiului. Cu toate acestea, este necesară 
prezentarea unei traduceri în termen de o lună de la depunerea cererii, din 
propria inițiativă a părților. Oficiul nu trimite nicio scrisoare prin care să solicite 
traducerea cererii de prelungire. 

 
• Cererea trebuie depusă înainte de expirarea perioadei de reflecție. Orice cerere 

depusă după expirarea acestei perioade este respinsă. Dacă una dintre părți 
depune cererea pe parcursul perioadei de reflecție, iar cealaltă după expirarea 
perioadei respective, cererea de prelungire este, de asemenea, respinsă. 

 
Trebuie făcută distincția între perioada de reflecție și cererile de prelungire a termenului 
sau o suspendare. În cazul în care cererea de prelungire este inadmisibilă deoarece a 
fost depusă cu întârziere sau pentru că perioada de reflecție a fost deja prelungită, 
cererea respectivă va fi tratată ca o cerere de suspendare, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor privind depunerea unei astfel de cereri. 
 
Prelungirea se acordă pe o perioadă de 24 de luni de la data începerii perioadei de 
reflecție. Această procedură evită situațiile unor prelungiri multiple și, în același timp, 
acordă părților libertate maximă pentru a decide când intenționează să continue cu 
etapa contradictorie a procedurii. 
 
Astfel, fiecare parte poate încheia perioada prelungită de reflecție („opting out”) printr-o 
simplă scrisoare adresată Oficiului, conținând declarația „Doresc să închei perioada de 
reflecție” sau „Doresc inițierea etapei contradictorii a procedurii”. 
 
Nu are importanță dacă cealaltă parte este de acord sau nu. 
 
Dacă una dintre părți decide să încheie perioada prelungită de reflecție înainte de 
expirarea acesteia, Oficiul confirmă decizia în cauză ambelor părți și stabilește 
termenul de expirare a perioadei de reflecție la două săptămâni de la data notificării 
respective. Etapa contradictorie a procedurii începe în ziua următoare. În aceeași 
notificare, se precizează noile termene stabilite pentru fundamentarea opoziției și 
pentru formularea unui răspuns de către solicitant, și anume de câte două, respectiv 
patru luni de la data încheierii perioadei de reflecție. 
 

http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/co1-06en.pdf
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Cererea de încheiere a perioadei de reflecție este irevocabilă. Exprimarea acestei 
opțiuni nu se acceptă în cursul ultimei luni care precedă începutul procedurii. 
 
 
4 Etapa contradictorie 
 
4.1 Finalizarea opoziției 
 
În termen de două luni de la expirarea perioadei de reflecție, oponentul poate prezenta 
fapte, elemente de probă și argumente suplimentare pentru a-și susține opoziția. 
 
În același termen, oponentul trebuie să facă dovada existenței și validității drepturilor 
anterioare. 
 
 
4.2 Fundamentarea 
 
Articolul 41 din RMC 
Norma 19, norma 20 alineatul (1) și norma 79 din RAMC 
 
Fundamentarea este definită la norma 19 alineatul (2) din RAMC și se referă la dovada 
existenței, validității și domeniului de aplicare al protecției dreptului (drepturilor) sau 
mărcii (mărcilor) anterioare, precum și dovada abilitării de a formula opoziția. 
 
După notificarea părților cu privire la admisibilitatea opoziției, oponentul are la 
dispoziție două luni de la data încheierii perioadei de reflecție pentru a-și finaliza 
dosarul, adică pentru a prezenta toate elementele de probă pe care le consideră 
necesare pentru ca opoziția să aibă câștig de cauză, și pentru a face dovada existenței 
și validității drepturilor anterioare invocate, precum și a abilitării sale de a formula 
opoziția. Dacă acest lucru se aplică pentru opoziția respectivă, oponentul trebuie să 
prezinte, de asemenea, dovada renumelui mărcii, a caracterului distinctiv accentuat 
sau a oricărui alt aspect care influențează întinderea protecției dreptului/drepturilor 
anterior/anterioare etc. 
 
Elementele de probă trebuie prezentate în limba procedurii sau trebuie însoțite de o 
traducere în scopul fundamentării opoziției. Traducerea trebuie furnizată în termenul 
stabilit pentru prezentarea originalului. Oficiul nu ia în considerare documente sau părți 
de documente care nu au fost furnizate sau traduse în limba procedurii în termenul 
stabilit de Oficiu. 
 
Cu excepția cazului în care sunt transmise prin fax sau printr-un mijloc de comunicare 
electronică, toate documentele justificative sau alte elemente de probă trebuie depuse 
în două exemplare, un exemplar fiind destinat celeilalte părți. Elementele trimise prin 
poștă sau livrate personal care nu conțin două exemplare (pentru ca un exemplar să fie 
transmis celeilalte părți) nu sunt luate în considerare. Toate documentele sau 
elementele de probă, altele decât cele constând în foi volante, care au fost depuse prin 
poștă sau au fost livrate personal la Oficiu, trebuie să fie însoțite de o copie. Dacă nu 
sunt prezentate copii, respectivele documente sau elemente de probă nu sunt luate în 
considerare. 
 
Dacă oponentul nu a făcut dovada a cel puțin unui drept anterior, opoziția este 
respinsă ca nefondată. 
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Dacă dreptul anterior, care a fost considerat admisibil, nu este demonstrat în etapa de 
fundamentare, dar există un alt drept anterior sau alte drepturi anterioare care sunt 
demonstrate, trebuie verificate condițiile absolute de admisibilitate pentru dreptul sau 
drepturile anterioare în cauză. 
 
Oponentul trebuie să demonstreze că deține dreptul de a formula opoziția în vederea 
fundamentării acesteia (a se vedea punctul 4.2.3.7 de mai jos). 
 
 
4.2.1 MC și cererile de înregistrare a MC 
 
Dacă marca anterioară sau cererea de înregistrare a mărcii reprezintă o MC, oponentul 
nu trebuie să depună niciun document în ceea ce privește existența și validitatea MC 
sau a cererii de înregistrare a MC. Examinarea fundamentării se efectuează pe baza 
informațiilor conținute în baza de date a Oficiului. 
 
 
4.2.2 MC sau cererile de înregistrare a MC transformate 
 
Articolul 112 alineatul (1) din RMC 
 
Prezenta secțiune tratează exclusiv aspectele specifice legate de transformare în 
cadrul procedurii de opoziție. Pentru mai multe informații privind transformarea, a se 
vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni privind Registrul mărcilor comunitare, secțiunea 2, 
Transformarea. 
 
 
4.2.2.1 Cererea MC contestată și transformată 
 
În cadrul procedurii de opoziție, solicitantul poate depune o cerere de transformare în 
cazul în care cererea MC contestată este respinsă total sau parțial, precum și atunci 
când retrage sau restricționează cererea MC contestată. 
 
 
4.2.2.2 Opoziția întemeiată pe o MC sau pe o cerere de înregistrare a MC 

transformată (sau în curs de transformare) 
 
Cererile de înregistrare a mărcilor la nivel național care decurg din transformarea unei 
MC anterioare sau a unei cereri de înregistrare a unei MC anterioare sunt considerate 
valabile din momentul depunerii unei cereri de transformare valide. Se consideră că 
aceste drepturi sunt identificate în mod corespunzător, în scopul admisibilității, în 
conformitate cu norma 18 alineatul (1) din RAMC, atunci când oponentul specifică 
numărul MC (sau al cererii MC) în curs de transformare, precum și țările pentru care a 
solicitat transformarea. 
 
Dacă pe parcursul procedurii de opoziție cererea MC (sau MC) pe care este întemeiată 
opoziția încetează să mai existe (sau lista de produse și servicii este restrânsă), dar se 
depune, în același timp, o cerere de transformare, procedura poate continua. Această 
regulă se aplică deoarece înregistrările de mărci naționale care rezultă din 
transformarea unei cereri de înregistrare a unei MC pot sta la baza procedurii de 
opoziție pe care a fost întemeiată inițial cererea MC respectivă (Hotărârea din 15 iulie 
2008, R1313/2006-G, „CARDIVA/CARDIMA”). 
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În acest caz, oponentul trebuie să informeze în scris Oficiul cu privire la intenția sa de a 
invoca un drept ce decurge din transformare. Dacă opoziția se află într-un stadiu care 
precede termenul acordat pentru fundamentarea drepturilor, termenul de depunere a 
unei astfel de notificări este același cu termenul stabilit pentru fundamentare. În 
această situație, oponentul trebuie să prezinte dovada existenței cererii (cererilor) de 
înregistrare a unei (unor) mărci naționale în termenul stabilit pentru fundamentare. În 
toate celelalte cazuri, termenul de notificare a intenției de a invoca un drept ce decurge 
din transformare este data la care are loc evenimentul care determină apariția 
posibilității de transformare (de exemplu, data de retragere, data la care o decizie 
devine definitivă etc.) și, în orice caz, înainte de a se emite o decizie în ceea ce 
privește opoziția. În același timp, oponentul trebuie să trebuie să prezinte dovada 
existenței cererii (cererilor) de înregistrare a unei (unor) mărci naționale. Oponentul 
trebuie să notifice Oficiul în legătură cu rezultantul cererii (cererilor) de transformare. 
 
Dacă oponentul nu notifică Oficiul cu privire la intenția sa de a invoca un drept care 
decurge din transformare, decizia privind opoziția este emisă în baza statutului MC în 
sine în momentul emiterii deciziei în cauză. 
 
 
4.2.3 Înregistrările sau cererile de mărci care nu sunt MC 
 
Norma 19 alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii) din RAMC 
 
Pentru a fundamenta înregistrarea sau cererea de înregistrare a unei mărci anterioare, 
oponentul trebuie să prezinte Oficiului dovada depunerii sau înregistrării acesteia. 
Oficiul acceptă următoarele documente: 
 
• certificate emise de organismul oficial competent 
• extrase din baze de date oficiale 
• extrase din buletinele oficiale publicate de oficiile naționale pentru mărci și de 

OMPI. 
 
 
4.2.3.1 Certificatele emise de organismul oficial competent 
 
Orice certificat de înregistrare sau cel mai recent certificat de reînnoire care atestă că 
validitatea mărcii anterioare depășește termenul acordat oponentului pentru a-și 
fundamenta opoziția, emis de un oficiu național sau de OMPI, constituie elemente de 
probă valabile, dacă vizează o înregistrare internațională. Pentru alte cerințe privind 
certificatele de reînnoire, a se vedea mai jos. 
 
Dacă opoziția este întemeiată pe o cerere, oponentul trebuie să prezinte dovada 
faptului că cererea a fost depusă la oficiul național sau, dacă este vorba despre o 
cerere internațională, la OMPI. Un certificat de depunere nu este suficient pentru a 
dovedi că marca a fost înregistrată. Cu alte cuvinte, un astfel de certificat nu poate 
servi la demonstrarea existenței unei înregistrări de marcă. 
 
Anumite certificate trebuie verificate cu atenție deoarece pot exista mici diferențe între 
formularul de cerere și certificatul de înregistrare. 
 
Se acceptă, de asemenea, documente echivalente dacă acestea sunt emise de 
administrația la care este înregistrată marca (de exemplu, un certificat de înregistrare). 
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4.2.3.2 Extrase din bazele de date oficiale 
 
Extrasele din bazele de date sunt acceptate numai dacă provin dintr-o bază de date 
oficială, adică din baza de date oficială a unuia dintre oficiile naționale sau a OMPI, și 
dacă sunt echivalente unui certificat de înregistrare sau celui mai recent certificat de 
reînnoire. Imaginea electronică nemodificată a unui extras din baza de date online, 
reprodusă pe o foaie separată, este, de asemenea, admisibilă, cu condiția să conțină 
identificarea oficială a autorității sau a bazei de date de unde provine. Extrasele care 
provin din bazele de date comerciale nu sunt acceptate, chiar dacă reproduc exact 
aceleași informații ca extrasele oficiale. 
 
Printre bazele de date acceptate oficial se numără: 
 
• TMview: pentru MC și pentru mărcile a căror înregistrare este solicitată sau care 

sunt înregistrate la oficiile participante (atâta timp cât extrasul conține datele 
relevante). Pentru mai multe informații, a se vedea: 
https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=ro. 

 
• BENELUX-MERKEN (pentru mărcile din Benelux), 
 
• DPINFO (pentru mărcile din Germania), 
 
• SITADEX (pentru mărcile din Spania), 
 
• OPTICS și extrase de pe site-ul web UKPO (pentru mărcile din Regatul Unit), 
 
• S.A.R.A, secțiunea UIBM on-line de pe site-ul web UIBM și serviciul Telemaco al 

camerelor de comerț din Italia (pentru mărcile din Italia). 
 
În ceea ce privește înregistrările internaționale, sunt acceptate următoarele baze de 
date:1 
 
• ROMARIN (versiunea „scurtă” a extrasului fiind suficientă, cu condiția să conțină 

toate informațiile necesare), 
 
• TMview (cu condiția să conțină toate datele relevante). 
 
Extrasele emise de alte oficii naționale sunt, de asemenea, acceptate, atât timp cât 
acestea provin din baze de date oficiale. 
 
Extrasele provenind din bazele de date comerciale nu sunt acceptate, chiar dacă 
reproduc toate informațiile necesare. Exemple de extrase care nu sunt acceptate: 
DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS sau 
COMPUMARK. 
                                                           
1 Practica Oficiului a constat în acceptarea de extrase tipărite din baza de date CTM-Online pentru 
înregistrările internaţionale care desemnează UE. Această practică nu va mai fi utilizată, întrucât 
contravine normei 19 alineatul (2) litera (a) din RAMC. Titlul XIII din RMC nu prevede o excepţie de la 
această regulă. Această nouă practică a intrat în vigoare la 1 iulie 2012 şi se aplică în cazul tuturor 
opoziţiilor depuse începând cu această dată (la data respectivă şi ulterior acesteia). Informaţiile conţinute 
în scrisorile standard de notificare a opoziţiilor admisibile au fost actualizate începând cu data de 1 iulie 
2012. Vechea practică se aplică în continuare în cazul tuturor opoziţiilor depuse înainte de 1 iulie 2012.  
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Atunci când un extras dintr-o bază de date oficială nu conține toate informațiile 
solicitate, oponentul trebuie să îl completeze cu alte documente care provin dintr-o 
sursă oficială și care conțin informațiile lipsă. 
 
 
Exemple 
 
Extrasele din SITADEX (baza de date oficială a oficiului din Spania) nu conțin, uneori, 
lista de produse și/sau servicii; în astfel de cazuri, oponentul trebuie să depună un 
document suplimentar (de exemplu, o publicare în buletinul oficial) care să conțină lista 
de produse și servicii. 
 
Extrasele din SITADEX nu afișează, uneori, imaginea pe aceeași pagină când este 
vorba despre o marcă figurativă. Imaginea apare, uneori, pe o pagină separată. Prin 
urmare, în ceea ce privește mărcile figurative din Spania, dacă oponenții depun un 
extras din SITADEX ca element de probă, trebuie să se asigure că reprezentarea 
mărcii figurează pe aceeași pagină; în caz contrar, trebuie depus, în plus, un 
document/o pagină reprezentând imaginea în cauză. Documentul respectiv poate 
proveni chiar din SITADEX (imaginea este reprodusă pe o pagină separată, care, 
dacă, de exemplu, este tipărită sau salvată în format .pdf, include o identificare a 
sursei) sau dintr-o altă sursă oficială (precum publicarea acesteia în buletinul oficial). 
Nu este suficient să se copieze imaginea din SITADEX și să fie inclusă în actul de 
opoziție pe cale electronică sau în alt mod. 
 
Atunci când limba engleză este limba procedurii și este vorba despre mărci din 
Portugalia, trebuie amintit că INPI furnizează și versiunea în limba engleză a extrasului 
privind marca portugheză, astfel încât, în principiu, nu este necesară furnizarea unei 
traduceri. Cu toate acestea, în ceea ce privește lista de produse și/sau servicii, extrasul 
în sine nu menționează decât titlurile de clasă împreună cu o avertizare indicând că 
trimiterea la titlul de clasă nu reflectă, în mod obligatoriu, produsele și/sau serviciile 
protejate de marcă. În această privință, oponentul trebuie să depună întotdeauna lista 
originală în limba portugheză (provenind dintr-o sursă oficială) și, în cazul în care lista 
nu conține un titlu de clasă, o traducere exactă în limba engleză. Aceeași regulă se 
aplică în cazul extraselor oficiale provenind de la alte oficii naționale care furnizează 
extrase în limba engleză, precum Slovenia. 
 
 
4.2.3.3 Extrase din buletinele oficiale publicate de oficiile naționale pentru mărci și de 

OMPI 
 
În toate statele membre, cererea de înregistrare și/sau înregistrarea unei mărci sunt 
publicate în buletinul oficial. Copii ale publicării respective sunt acceptate atâta timp cât 
documentul (sau observațiile oponentului care însoțesc documentul) indică originea 
publicării. Dacă această indicație lipsește, elementul de probă nu este suficient pentru 
a demonstra validitatea mărcii. 
 
În plus, o copie a publicării cererii nu este suficientă pentru a demonstra că marca a 
fost înregistrată. Cu alte cuvinte, o astfel de copie nu poate servi ca dovadă a 
existenței unei înregistrări de marcă. 
 
Oficiul acceptă prima publicare de către OMPI a înregistrării internaționale ca dovadă 
suficientă a înregistrării, chiar dacă, după efectuarea înregistrării, aceasta poate fi încă 
refuzată de oficiile naționale în următoarele 12-18 luni. Numai în cazul în care 
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solicitantul contestă protecția mărcii în cauză pe un anumit teritoriu sau pentru anumite 
produse și servicii, oponentul va avea obligația de a prezenta dovada faptului că marca 
nu a fost respinsă. 
 
 
4.2.3.4 Durata înregistrării mărcii 
 
În general, durata înregistrării unei mărci este de 10 ani. După expirarea acestei 
perioade, înregistrarea unei mărci poate fi reînnoită pe perioade de câte 10 ani. În 
majoritatea țărilor, perioada de 10 ani începe la data de depunere a cererii, existând 
însă și excepții. 
 
Țări  Perioada de protecție Punct de plecare  

Austria 10 ani Data de înregistrare 

Benelux (Belgia, 
Luxemburg, 
Țările de Jos) 

10 ani Data de depunere  

Bulgaria 10 ani Data de depunere 

Croația 10 ani Data de depunere 

Cipru prima perioadă de 7 ani/perioada de reînnoire de 
14 ani  

Data de depunere = data de 
înregistrare 

Republica Cehă 10 ani Data de depunere 

Danemarca  10 ani Data de înregistrare 

Estonia 10 ani Data de înregistrare 

France 10 ani Data de depunere 

Finlanda 10 ani Data de înregistrare 

Germania 10 ani Data de depunere 

Grecia 10 ani Data de depunere 

Ungaria  10 ani Data de depunere 

Italia 10 ani Data de depunere 

Irlanda 

10 ani pentru mărcile înregistrate începând cu 1 
iulie 1996 
(7/14 ani perioada de reînnoire înainte de această 
dată) 

Data de înregistrare = data de 
depunere 

Letonia 10 ani Data de depunere 

Lituania 10 ani Data de depunere 

Malta 10 ani Data de înregistrare = data de 
depunere 

Portugalia 10 ani Data de înregistrare 

Polonia 10 ani Data de depunere = data de 
înregistrare 

România 10 ani Data de depunere 

Suedia 10 ani Data de înregistrare 

Slovacia 10 ani Data de depunere 

Slovenia 10 ani Data de depunere 

Spania 
10 ani pentru mărcile pentru care s-a solicitat 
înregistrarea începând cu 12 mai 1989 
(20 ani pentru mărcile pentru care s-a solicitat 

Data de depunere 
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înregistrarea înainte de această dată, începând cu 
data de înregistrare și cu o perioadă de reînnoire 
începând cu data de depunere) 

Regatul Unit 

10 ani începând cu 31 octombrie 1994 (mărcile 
pentru care s-a solicitat înregistrarea înainte de 
această dată, la data încheierii formalităților de 
înregistrare, pentru o perioadă de 7 ani de la data 
depunerii cererii. Mărcile cu data de reînnoire 
anterioară datei de 31 octombrie 1994 se 
reînnoiesc pe o perioadă de 14 ani) 

Data de depunere = data de 
înregistrare 

Înregistrare 
internațională 

10 ani (chiar dacă este de 20 de ani pentru 
înregistrările efectuate în conformitate cu Acordul 
de la Madrid; taxele se achită în două tranșe 
corespunzătoare unei perioade de 10 ani și 
echivalente unei taxe de reînnoire) 

Data de înregistrare 
internațională 

 
În conformitate cu norma 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din RAMC, dacă marca 
este înregistrată, oponentul trebuie să facă dovada înregistrării. Dacă elementele de 
probă prezentate nu dovedesc faptul că o cerere este înregistrată și dacă una dintre 
părți demonstrează ulterior că, la expirarea termenului stabilit la norma 19 alineatul (1) 
din RAMC, oponentul nu a prezentat dovada înregistrării respective, se aplică norma 
19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din RAMC iar marca anterioară este respinsă ca 
nefondată. 
 
 
4.2.3.5 Verificarea elementelor de probă 
 
Numărul din paranteza pătrată reprezintă codul internațional utilizat pentru identificarea 
informațiilor privind multe dintre certificatele de înregistrare, dar nu toate. Oponentul nu 
are obligația de a furniza o explicație a codurilor, indiferent că este vorba despre coduri 
INID sau despre coduri naționale. 
 
Trebuie verificate următoarele elemente: 
 
• autoritatea emitentă; 
 
• numerele de depunere a cererii de înregistrare [210] și/sau de înregistrare [111] 

(în anumite țări, aceste coduri sunt, sau au fost, diferite); 
 
• sfera teritorială, în cazul înregistrărilor internaționale (și anume, țările în care 

marca este protejată și produsele și serviciile pentru care marca este protejată); 
 
• data de depunere [220], de prioritate [300] și de înregistrare [115] (în anumite 

țări, de exemplu, în Franța, datele de depunere și de înregistrare care figurează 
pe certificat sunt identice); 

 
• o reprezentare a semnului în forma în care a fost depus sau înregistrat [531, 541, 

546, 554, 556, 557, 571, 591] și revendicat în actul de opoziție. Trebuie verificat 
dacă revendicarea depusă de oponent pe parcursul perioadei de opoziție de trei 
luni este reflectată în elementele de probă depuse. Prin urmare, dacă, de 
exemplu, marca anterioară este color, fiind identificată corespunzător pe 
parcursul perioadei de opoziție de trei luni, există două situații acceptabile. Prima 
este depunerea reprezentării color a mărcii (certificat de înregistrare, certificat de 
reînnoire, extras oficial etc.) care conține o reproducere color a mărcii. A doua 
este prezentarea unui document oficial odată cu reprezentarea în alb și negru a 
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mărcii, împreună cu o revendicare a culorilor și o descriere a culorilor, ambele 
traduse în limba procedurii. A doua situație este, însă, admisibilă numai dacă 
oponentul a depus și o reprezentare color a mărcii, care provine dintr-o sursă 
neoficială (o foaie de hârtie separată, în cadrul observațiilor, atașată actului de 
opoziție etc.). Dacă oficiul național pentru mărci nu furnizează o revendicare color 
detaliată, în care să se identifice culorile, ci include mențiunea „Revendicare a 
culorilor” (sau o formulare similară), aceasta este admisibilă cu condiția ca 
această notă să fie tradusă în limba procedurii și să fie însoțită de o reprezentare 
color a mărcii (astfel cum este indicat în a doua situație). 

 
Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, oponentul a susținut în mod corect, în cursul 
perioadei de opoziție de trei luni, că marca sa figurativă este color, dar a trimis 
Oficiului numai o reprezentare în alb și negru, fără altă dovadă a unei revendicări 
a culorilor, dreptul anterior se respinge ca nefundamentat în conformitate cu 
norma 20 alineatul (1) din RAMC. 

 
Regula de mai sus se aplică indiferent dacă opoziția este întemeiată pe una sau 
mai multe mărci anterioare. 

 
De asemenea, în cazul în care oficiul național nu furnizează nicio indicație privind 
revendicarea culorilor în certificatul sau extrasul oficial, trebuie depuse 
documente suplimentare pentru a demonstra revendicarea respectivă (de 
exemplu, o copie a publicării mărcii în buletin). De asemenea, în cazul în care 
oficiul național (de exemplu Oficiul portughez pentru mărci) publică reprezentarea 
color a mărcii, dar informațiile conținute în certificat nu prezintă, în scris, 
revendicarea de culoare, oponentul trebuie să furnizeze o versiune color a 
certificatului sau a extrasului în termenul specificat la norma 19 alineatul (1) din 
RAMC. 

 
• produsele și serviciile acoperite [511]; 
 
• data de expirare a înregistrării (dacă este specificată); 
 
• titularul [731, 732]; 
 
• alte mențiuni care influențează statutul juridic sau procedural sau domeniul de 

aplicare al protecției mărcii (de exemplu, declarații de neinvocare [526], limitări, 
reînnoiri, transferuri, acțiuni pe rol, faptul că marca a fost înregistrată datorită 
caracterului distinctiv dobândit prin utilizare etc.). 

 
 
4.2.3.6 Certificatele de reînnoire 
 
Norma 19 alineatul (2) litera a punctul (ii) din RAMC 
 
Dacă oponentul a depus un certificat de înregistrare, dar înregistrarea expiră înainte de 
expirarea termenului acordat pentru fundamentare, trebuie să depună un certificat de 
reînnoire pentru a demonstra că perioada de protecție a mărcii depășește termenul sau 
prelungirea acordată pentru fundamentarea opoziției. Elementul determinant este data 
de expirare a înregistrării, și nu posibilitatea de a reînnoi marca pe parcursul perioadei 
de grație de șase luni, în sensul Convenției de la Paris. 
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Numai în cazul în care certificatul de reînnoire conține toate datele necesare pentru a 
determina domeniul de aplicare al protecției mărcii anterioare, este suficientă 
depunerea certificatului de reînnoire, fără a fi necesară o copie a certificatului de 
înregistrare. De exemplu, reînnoirile efectuate în Germania și uneori reînnoirile 
efectuate în Spania nu conțin toate datele necesare, fiind, astfel, insuficiente pentru a 
fundamenta doar ele marca anterioară. 
 
Cu toate acestea, dacă oponentul furnizează un document echivalent provenind de la 
administrația la care marca este înregistrată, nu trebuie să furnizeze și un certificat de 
reînnoire. 
 
În absența unor elemente de probă corespunzătoare privind reînnoirea, înregistrarea 
anterioară nu este fundamentată și nu va fi luată în considerare. 
 
 
4.2.3.7 Abilitarea de a formula opoziția 
 
Articolul 41 din RMC 
Norma 19 alineatul (2) și norma 15 alineatul (2) litera (h) punctul (iii) din RAMC 
 
În funcție de cauzele invocate, sunt abilitate să formuleze o opoziție următoarele 
persoane: 
 
1. titularii și deținătorii de licență autorizați pentru situațiile prevăzute la articolul 8 

alineatele (1) și (5); 
2. (exclusiv) titularii pentru mărcile la care se face referire la articolul 8 alineatul (3); 
3. titularii de drepturi anterioare la care se face referire la articolul 8 alineatul (4) și 

persoanele autorizate în conformitate cu dreptul național aplicabil. 
 
 
Exemplu 
 
Dacă oponentul este o corporație, denumirea acesteia trebuie comparată, cu atenție, 
cu denumirea corporației care deține marca anterioară. De exemplu, în cazul 
societăților din Regatul Unit, John Smith Ltd, John Smith PLC și John Smith (UK) Ltd 
sunt entități juridice diferite. 
 
Dacă opoziția este formulată de B ca oponent, iar o copie a certificatului de înregistrare 
îl indică pe A ca titular al mărcii anterioare, opoziția este respinsă ca nefondată, cu 
excepția cazului în care oponentul a prezentat dovada transferului și, dacă este posibil, 
a înscrierii transferului în registrul relevant sau dacă oponentul a demonstrat că A și B 
reprezintă aceeași entitate juridică care nu a făcut decât să își schimbe denumirea. 
 
Dacă oponentul este un deținător de licență autorizat de titularul mărcii, extrasul 
înregistrării va indica, în mod normal, data la care a fost înregistrată o licență. Cu toate 
acestea, unele state membre nu înscriu licențele în registru. Indiferent de caz, 
oponentului îi revine obligația de a demonstra că este un deținător de licență și că este 
autorizat de titularul mărcii să formuleze opoziția. Nu există restricții privind tipul de 
elemente de probă care trebuie prezentate pentru a dovedi existența unei astfel de 
autorizații: de exemplu, orice autorizare expresă în numele titularului mărcii, precum 
contactul de licență, este considerată suficientă, cu condiția să conțină indicații privind 
autorizația sau dreptul de a formula opoziția. 
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Aceeași regulă se aplică în cazul persoanelor autorizate în conformitate cu dreptul 
național aplicabil, în baza motivului prevăzut la articolul 8 alineatul (4) din RMC. 
Oponentului îi revine obligația de a-și demonstra abilitarea de a formula opoziția în 
conformitate cu dreptul național aplicabil. 
 
În conformitate cu articolul 22 din RMC și cu normele 33, 34 și 35 din RAMC, Oficiul 
înregistrează și publică contractele de licență în ceea ce privește mărcile comunitare. 
Dacă marca anterioară pe care este întemeiată opoziția, care face obiectul unui 
contract de licență, este o MC, oponentul nu trebuie să prezinte nicio dovadă privind 
contractul de licență atâta timp cât licența a fost înregistrată și publicată la Oficiu în 
conformitate cu articolul 22 din RMC. Pe de altă parte, oponentul trebuie, totuși, să 
prezinte dovezi că respectivul contract de licență îi dă dreptul să acționeze în apărarea 
mărcii dacă licența este înregistrată și publicată la Oficiu, în condițiile în care acele 
dovezi nu au fost anexate cererii originale depuse în conformitate cu articolul 22 
alineatul (5) din RMC. Pentru mai multe informații privind licențele, a se vedea Ghidul, 
Partea E, Operațiuni privind Registrul mărcilor comunitare, secțiunea 3, capitolul 2, 
Licențe. Nu este suficient să se demonstreze înregistrarea contractului de licență – 
dreptul oponentului de a apăra MC trebuie, de asemenea, prezentat în scris. 
 
 
4.2.4 Fundamentarea mărcilor de notorietate, revendicarea notorietății, 

mărcile depuse de un agent și semnele anterioare utilizate în comerț 
 
4.2.4.1 Mărcile de notorietate 
 
Articolul 8 alineatul (2) din RMC 
Norma 19 alineatul (2) litera (b) din RAMC 
 
O marcă anterioară de notorietate este o marcă recunoscută într-un stat membru, în 
sensul în care sintagma „de notorietate” este utilizată în articolul 6bis din Convenția de 
la Paris. O astfel de marcă poate fi neînregistrată, dar poate fi și înregistrată. 
 
Dacă oponentul invocă o marcă înregistrată și revendică aceeași marcă în aceeași țară 
ca marcă de notorietate, acest lucru va fi considerat, în general, drept o revendicare a 
faptului că marca înregistrată respectivă a dobândit un caracter distinctiv accentuat ca 
urmare a utilizării. 
 
Se întâmplă frecvent ca oponenții să confunde mărcile „de notorietate” cu mărcile „de 
renume”, în sensul articolului 8 alineatul (5) din RMC. În funcție de motivul opoziției 
indicat, cazul este examinat în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) și/sau cu 
articolul 8 alineatul (5) din RMC. A se vedea, de asemenea, Ghidul, Partea C, Opoziția, 
secțiunea 5, Mărcile de renume. 
 
Oponentul trebuie să demonstreze că este titularul unei mărci anterioare, care a 
devenit o marcă de notorietate pe teritoriul relevant, pentru produsele și serviciile pe 
care este întemeiată opoziția. Pentru a-și fundamenta marca, oponentul trebuie să 
prezinte dovada faptului că marca este de notorietate. 
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4.2.4.2 Mărcile de renume 
 
Articolul 8 alineatul (5) din RMC 
Norma 19 alineatul (2) litera (c) din RAMC 
 
În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din RMC, o opoziție este întemeiată pe o 
marcă anterioară care are un renume. A se vedea, de asemenea, Ghidul, Partea C, 
Opoziția, secțiunea 5, Mărcile de renume. 
 
În aceste cazuri, marca anterioară este o marcă înregistrată. Prin urmare, oponentul 
trebuie să prezinte certificatele de înregistrare etc., după cum se specifică mai sus. 
 
Pentru ca o opoziție să îndeplinească condițiile de la articolul 8 alineatul (5) din RMC, 
oponentul trebuie să facă dovada existenței renumelui. De asemenea, oponentul 
trebuie să invoce și să demonstreze că utilizarea mărcii care face obiectul cererii MC 
contestate ar duce la obținerea unor avantaje neloiale pe baza caracterului distinctiv 
sau a renumelui mărcii anterioare sau le-ar aduce prejudicii acestora, sau trebuie să 
indice că avantajele sau prejudiciul în cauză fac parte, probabil, din cursul normal al 
evenimentelor. 
 
 
4.2.4.3 Marca neînregistrată sau alt semn utilizat în comerț 
 
Articolul 8 alineatul (4) din RMC 
Norma 19 alineatul (2) litera (d) din RAMC 
 
Pentru aceste drepturi, Oficiul aplică protecția prevăzută de dreptul național relevant. 
 
Nu toate drepturile prevăzute la articolul 8 alineatul (4) din RMC sunt neînregistrate. De 
exemplu, în anumite țări, denumirile societăților și numele comerciale sunt înregistrate. 
Dacă este vorba despre un drept înregistrat, trebuie prezentată o copie a certificatelor 
de înregistrare și de reînnoire etc., astfel cum se indică mai sus pentru înregistrările de 
mărci. În cazul mărcilor și semnelor neînregistrate, oponentul trebuie să prezinte 
dovada dobândirii dreptului anterior și să demonstreze că poate interzice utilizarea unei 
mărci ulterioare. 
 
Oponentul trebuie să prezinte dovada faptului că a utilizat semnul deținut (semn 
anterior, înregistrat sau nu) cu o incidență ce depășește domeniul strict local. De 
asemenea, acesta trebuie să indice prevederile din dreptul național pe care se 
bazează și să își argumenteze poziția în temeiul dreptului aplicabil. A se vedea Ghidul, 
Partea C, Opoziția, secțiunea 4, Drepturi în temeiul articolului 8 alineatul (4) din RMC. 
 
 
4.2.4.4 Marca depusă de un agent sau de un reprezentant 
 
Articolul 8 alineatul (3) din RMC 
Norma 19 alineatul (2) litera (e) din RAMC 
 
Este vorba despre cazul în care o persoană (un agent sau un reprezentant al titularului 
mărcii) solicită înregistrarea mărcii la Oficiu. Titularul se poate opune cererii formulate 
de un solicitant neloial. A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 3, Marca 
depusă de un agent. 
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Oponentul trebuie să prezinte dovada faptului că este titularul mărcii și să specifice 
data obținerii mărcii respective. Având în vedere că o marcă poate fi înregistrată sau 
neînregistrată, oponentul trebuie să prezinte dovada înregistrării efectuate oriunde în 
lume sau a dobândirii drepturilor asociate prin utilizarea mărcii. Oponentul trebuie, de 
asemenea, să prezinte dovada raporturilor cu un agent-reprezentant. 
 
 
4.2.5 Sancțiuni 
 
Norma 20 alineatul (1) din RAMC 
 
În măsura în care drepturile anterioare invocate nu au fost fundamentate, opoziția este 
respinsă ca nefondată. Atunci când examinarea elementelor de probă demonstrează 
că niciunul din drepturile anterioare pe care este întemeiată opoziția nu a fost 
fundamentat, adică oponentul nu a furnizat dovezi suficiente pentru a demonstra că 
este titularul unui drept anterior valabil, se respinge integral opoziția, imediat după 
expirarea termenului de două luni acordat pentru fundamentare, fără a aștepta un 
răspuns din partea solicitantului. 
 
Oficiul nu are obligația, în niciun caz, să informeze părțile cu privire la faptele sau 
elementele de probă care ar putea fi prezentate sau care nu au fost prezentate. Acest 
aspect va fi detaliat în decizia definitivă, care poate face obiectul unui recurs. 
 
 
4.3 Traduceri / modificarea limbii în cursul procedurii de opoziție 
 
Majoritatea documentelor furnizate de părți în cadrul procedurii de opoziție trebuie să 
fie redactate în limba procedurii pentru a fi luate în considerare. Se aplică reguli diferite 
în funcție de natura documentelor depuse. 
 
Regula generală este prevăzută la norma 96 din RAMC. Norma 96 alineatul (1) din 
RAMC se aplică în cazul declarațiilor scrise/documentelor prezentate în cadrul 
procedurii de opoziție. Norma 96 alineatul (2) din RAMC se aplică în cazul elementelor 
de probă anexate unei declarații depuse în cadrul procedurii de opoziție. Cu toate 
acestea, norma 96 din RAMC nu se aplică în cazul în care există o lex specialis. 
Norma 19 alineatul (3) din RAMC, care vizează faptele, elementele de probă și 
argumentele prezentate de oponent, și norma 22 alineatul (6) din RAMC, care face 
referire la dovada utilizării (furnizată întotdeauna de oponent), sunt exemple de astfel 
de lex specialis. 
 
 
4.3.1 Traducerea dovezilor privind înregistrările de mărci și a faptelor, a 

elementelor de probă și a argumentelor prezentate de oponent pentru 
completarea dosarului 

 
Norma 19 alineatele (3) și (4) și norma 20 alineatul (1) din RAMC 
 
Oficiul nu poate lua în considerare decât elementele de probă care sunt prezentate în 
limba utilizată în cadrul procedurii de opoziție, în termenul stabilit pentru depunerea 
documentului original. Norma 19 alineatul (3) din RAMC este o lex specialis față de 
orice altă normă privind regimul lingvistic. 
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În consecință, atât elementele de probă furnizate pentru prima dată de oponent la 
expirarea termenului stabilit pentru fundamentarea opoziției, cât și orice alt document 
sau certificat depus anterior, trebuie să fie redactate în limba procedurii sau să fie 
însoțite de o traducere. Numai elementele depuse și traduse la termenul stabilit sunt 
luate în considerare. Dacă nu se depune nicio traducere sau se depune o traducere 
insuficientă, opoziția va fi respinsă total sau parțial ca nefondată. 
 
Norma 98 alineatul (1) din RAMC 
 
Norma 98 alineatul (1) din RAMC impune ca traducerea să reproducă structura și 
conținutul documentului original. 
 
Prin urmare, în principiu, întregul document trebuie să fie tradus, iar traducerea trebuie 
să aibă structura documentului original. 
 
Oficiul nu consideră că informațiile furnizate deja în limba procedurii în cadrul actului de 
opoziție sau în documentele anexate la acesta sau depuse ulterior (de exemplu, 
descrierea motivelor, liste de mărci anterioare etc.) reprezintă o traducere validă a unui 
document de înregistrare precum un certificat de înregistrare, chiar și în cazul în care 
indicațiile respective au fost acceptate în scopul admisibilității. Traducerea trebuie să 
fie efectuată ca proces autonom și nu poate fi alcătuită din fragmente preluate din alte 
documente. 
 
Extrasele din bazele de date comerciale nu pot fi luate în considerare ca traduceri 
valabile ale unui document oficial, cu excepția cazului în care reproduc structura și 
conținutul documentului original. 
 
Oficiul acceptă faptul că nu este necesară traducerea antetelor informative ale 
extraselor/certificatelor (precum: „data de depunere”, „revendicare de culoare” etc.), cu 
condiția ca acestea să fie identificate prin coduri INID standard sau prin coduri 
naționale. 
 
Lista de coduri INID și explicațiile aferente sunt incluse în anexa 1 la standardul ST.60 
– Recomandare privind datele bibliografice referitoare la mărci, disponibil pe site-ul 
OMPI. 
 
Indicațiile administrative irelevante care nu au legătură cu cauza pot fi omise din 
traducere. 
 
Atunci când opoziția este întemeiată numai pe o parte din produsele și serviciile incluse 
în dreptul anterior, este suficient să se furnizeze o traducere doar a produselor și 
serviciilor care fac obiectul opoziției. 
 
Singura excepție de la principiul menționat mai sus, conform căruia întregul document 
trebuie să fie tradus și să urmeze structura documentului original, se poate face atunci 
când întregul document original este redactat în limba procedurii, cu excepția listei de 
produse și servicii. În acest caz, se acceptă ca numai produsele și serviciile pe care 
este întemeiată opoziția să fi fost traduse separat în actul de opoziție sau în 
documentele anexate acestuia sau să fie prezentate ulterior în termenul acordat pentru 
fundamentarea opoziției. Aceeași regulă se aplică în cazul extraselor/certificatelor care 
utilizează coduri INID sau naționale, caz în care singurele informații care mai trebuie 
traduse în limba procedurii sunt cele aferente listei de produse și servicii. 
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Dacă oficiile naționale furnizează o traducere în limba engleză, toate elementele 
trebuie să fie traduse, de exemplu informațiile privind tipul de marcă sau statutul mărcii 
(înregistrată, contestată etc.), întrucât aceste elemente au legătură cu cauza (a se 
vedea Hotărârea din 29 septembrie 2011, T-479/08, „adidas/OHIM – Patrick Holding”). 
 
 
Norma 98 alineatul (1) din RAMC 
 
Oficiul acceptă traduceri simple, realizate de orice persoană. Oficiul nu face, în mod 
normal, uz de competența sa pentru a solicita ca traducerea să fie efectuată de un 
traducător autorizat sau oficial. Dacă reprezentantul adaugă o declarație conform 
căreia traducerea este conformă cu originalul, Oficiul nu va contesta acest lucru. Oficiul 
acceptă chiar și notații scrise de mână pe copiile certificatelor originale, prin care este 
indicat, în limba procedurii, sensul diferitelor elemente, cu condiția evidentă ca notațiile 
respective să fie complete și lizibile. 
 
Oficiul nu obligă oponentul să furnizeze traduceri ale elementelor de probă în funcție 
de reacția solicitantului, având în vedere că norma 19 alineatul (3) din RAMC nu 
prevede nicio excepție de la principiul conform căruia elementele de probă trebuie să 
fie traduse. 
 
 
4.3.1.1 Sancțiuni 
 
Norma 19 alineatele (3) și (4) și norma 20 alineatul (1) din RAMC 
 
Dacă documentele depuse nu sunt redactate în limba procedurii, acestea trebuie 
traduse în termenul stabilit pentru prezentarea documentului original. 
 
În caz contrar, consecința juridică este că documentele care nu au fost traduse în acest 
termen nu sunt luate în considerare. Totuși, dacă nu au fost traduse documentele care 
demonstrează existența și validitatea dreptului anterior, opoziția trebuie respinsă 
imediat ca nefondată. 
 
 
4.3.2 Traducerea observațiilor suplimentare 
 
Norma 20 alineatele (2) și (4) și norma 96 alineatul (1) din RAMC 
 
Nu există o regulă specială privind traducerea primului răspuns al solicitantului sau a 
altor observații redactate de solicitant sau de oponent într-o etapă ulterioară a 
procedurii. În consecință, în cazul acestor documente se aplică norma 96 alineatul (1) 
din RAMC. Cu alte cuvinte, primul răspuns al solicitantului sau răspunsul oponentului la 
observațiile solicitantului poate fi redactat în orice limbă a Oficiului. 
 
Trebuie reținut că, dacă primul răspuns al solicitantului sau replica oponentului nu este 
redactată în limba procedurii, ci într-una din limbile Oficiului, documentul respectiv nu 
va fi luat în considerare, cu excepția cazului în care solicitantul sau oponentul prezintă 
o traducere în limba procedurii a documentelor respective, în termen de o lună de la 
data primirii documentului oficial de către Oficiu. Oficiul nu solicită părților să trimită o 
traducere; acestea trebuie să trimită traducerea din proprie inițiativă. 
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Exemplul 1 
 
Limba procedurii de opoziție este limba engleză, iar solicitantul trebuie să își prezinte 
observațiile drept răspuns la actul de opoziție până la 26 iunie 2002. Dacă la 20 iunie 
2002 solicitantul își prezintă observațiile privind opoziția în limba germană, traducerea 
trebuie prezentată până la 20 iulie 2002. Dacă acesta transmite traducerea la 20 iulie 
2002 sau înainte de această dată, trebuie luate în considerare atât documentul original 
cât și traducerea, chiar dacă termenul inițial pentru prezentarea observațiilor a expirat 
la 26 iunie 2002. 
 
 
Exemplul 2 
 
Limba procedurii de opoziție este limba engleză, iar solicitantul trebuie să își prezinte 
observațiile drept răspuns la actul de opoziție până la 26 iunie 2002. Dacă la 18 mai 
2002 solicitantul își prezintă observațiile privind opoziția în limba germană, traducerea 
trebuie prezentată până la 18 iunie 2002. Cu toate acestea, întrucât termenul nu expiră 
decât la 26 iunie 2002, dacă acesta nu a prezentat o traducere până la 18 iunie 2002, 
mai poate încă depune documente în mod valabil până la 26 iunie 2002. Dacă depune 
traducerile înainte de expirarea termenului, Oficiul consideră traducerea ca fiind 
observații valabile depuse în limba procedurii în termenul stabilit. 
 
 
Norma 98 alineatul (2) din RAMC 
 
Dacă nu se procedează astfel, se consideră că observațiile nu au fost primite de Oficiu 
și nu vor fi luate în considerare. 
 
 
4.3.3 Traducerea unor documente, altele decât observațiile 
 
Norma 96 alineatul (2) din RAMC 
 
Toate elementele de probă, cu excepția celor pe care oponentul trebuie să le furnizeze 
în termenul acordat pentru fundamentarea opoziției, pot fi depuse în orice limbă oficială 
a Uniunii Europene, în conformitate cu norma 96 alineatul (2) din RAMC. Elementele 
respective vizează toate documentele, altele decât observațiile, depuse de către părți 
după expirarea termenului acordat oponentului pentru completarea dosarului. 
 
Printre exemplele de astfel de elemente de probă se numără: cataloage, articole din 
reviste, decizii ale instanțelor naționale sau contracte semnate, prezentate de solicitant 
împreună cu observațiile sale ca răspuns la opoziție. 
 
O traducere a acestor elemente de probă este necesară numai dacă Oficiul o solicită. 
Prin urmare, părțile nu trebuie, în mod obligatoriu, să furnizeze o traducere. 
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Norma 98 alineatul (2) din RAMC 
 
Oficiul își exercită puterea de apreciere după cum urmează (această practică 
corespunde, mutatis mutandis, procedurii privind dovada utilizării). 
 
În principiu, Oficiul nu solicită o traducere ex officio. Cu toate acestea, este esențial ca 
partea căreia îi sunt adresate documentele să fie în măsură să înțeleagă semnificația 
principală a conținutului acestora. Dacă există îndoieli sau partea destinatară contestă 
documentele respective, Oficiul solicită o traducere într-un anumit termen. 
 
Norma 98 alineatul (2) nu se aplică decât dacă Oficiul solicită o traducere, cu 
consecința că traducerile prezentate cu întârziere, precum și documentul original care 
trebuie tradus nu sunt luate în considerare. 
 
Împreună cu invitația de a furniza o traducere, Oficiul atrage, de asemenea, atenția 
părții în cauză asupra faptului că acesteia îi revine obligația de a aprecia dacă este 
necesară traducerea integrală a tuturor elementelor de probă furnizate. Documentele 
în cauză vor fi luate în considerare, însă, numai dacă se furnizează o traducere sau 
dacă documentele sunt explicite, indiferent de conținutul lor textual. 
 
Exemplu 
 
În cazul unei decizii pronunțate de o instanță națională, poate fi suficient să se traducă 
numai părțile care au relevanță pentru procedura de opoziție. 
 
 
4.3.4 Dovada utilizării 
 
Norma 22 alineatul (6) din RAMC 
 
În ceea ce privește dovada utilizării, norma 22 alineatul (6) din RAMC are caracter de 
lex specialis în ceea ce privește traducerile. Dacă elementul de probă este redactat 
într-o limbă a UE, alta decât limba procedurii, Oficiul poate solicita oponentului să 
furnizeze, în termenul specificat, o traducere a elementului de probă în limba 
procedurii. 
 
În consecință, decizia de solicita sau nu o traducere este la latitudinea Oficiului. În 
exercitarea acestei puteri de apreciere, Oficiul pune în balanță interesele celor două 
părți. 
 
Este esențial ca solicitantul să poată înțelege conținutul de fond al elementelor de 
probă furnizate. Dacă există îndoieli sau solicitantul contestă elementele respective, 
Oficiul poate solicita prezentarea unei traduceri într-un anumit termen. Cu toate 
acestea, este posibilă respingerea unei astfel de cereri dacă cererea solicitantului pare 
exagerată sau chiar abuzivă, având în vedere caracterul evident al dovezilor furnizate. 
 
Pentru mai multe informații privind dovada utilizării, a se vedea Ghidul, Partea C, 
Opoziția, secțiunea 6, Dovada utilizării. 
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Norma 22 alineatul (2) din RAMC 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (2) din RAMC, opoziția trebuie respinsă dacă (1) 
dovada utilizării nu este depusă în termenul stabilit sau (2) dovada utilizării a fost 
depusă în termenul stabilit, dar Oficiul a solicitat traducerea documentului respectiv și 
în termenul stabilit nu a fost prezentată nicio traducere. 
 
Dacă oponentul prezintă dovada utilizării în altă limbă decât limba procedurii, în 
termenul stabilit, după care furnizează, din proprie inițiativă, o traducere a dovezii 
respective în limba procedurii, după expirarea termenului dar înainte de expirarea 
termenului acordat solicitantului pentru a-și prezenta observațiile ca răspuns la 
opoziție, dovada respectivă va fi luată în considerare. Această regulă se aplică chiar 
dacă Oficiul nu a solicitat oponentului să furnizeze o traducere și chiar dacă solicitantul 
nu a contestat încă dovada utilizării. 
 
 
4.3.5 Modificarea limbii în cursul procedurii de opoziție 
 
Articolul 119 alineatul (7) din RMC 
Norma 16 alineatul (2) din RAMC 
 
În conformitate cu articolul 119 alineatul (7) din RMC, părțile la procedura de opoziție 
pot conveni asupra modificării limbii procedurii și asupra selectării, în acest scop, a 
oricărei limbi oficiale a Uniunii Europene. 
 
Norma 16 alineatul (2) din RAMC stabilește condițiile în care poate interveni 
modificarea limbii. Ea impune ca opoziția să fie formulată inițial într-o limbă a Oficiului 
și prevede că părțile pot conveni asupra modificării limbii procedurii, informând Oficiul 
în acest sens, înainte de expirarea perioadei de reflecție. O cerere de modificare a 
limbii procedurii formulată după expirarea perioadei de reflecție nu va fi acceptată de 
Oficiu. 
 
Dacă oponentul și solicitantul convin asupra modificării limbii procedurii înainte de 
inițierea etapei contradictorii a procedurii, norma 16 alineatul (2) din RAMC prevede ca 
oponentul „să furnizeze o traducere a actului de opoziție în limba respectivă”. În acest 
scop, oponentului i se acordă un termen de o lună de la data expirării perioadei de 
reflecție. 
 
Dacă traducerea nu este depusă sau este depusă cu întârziere, limba procedurii 
rămâne neschimbată. 
 
 
4.4 Documente ilizibile / trimiteri la alte dosare 
 
4.4.1 Documente ilizibile 
 
Norma 80 alineatul (2) din RAMC 
 
În cazul în care o comunicare primită prin fax este incompletă sau ilizibilă sau dacă 
Oficiul are îndoieli întemeiate în ceea ce privește exactitatea datelor transmise, va 
informa expeditorul în acest sens și îl va invita să retransmită originalul prin fax în 
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termenul specificat de Oficiu sau să furnizeze originalul în conformitate cu norma 79 
litera (a) din RAMC. 
 
Dacă această cerință este îndeplinită în termenul specificat, data de primire a 
documentului retransmis este considerată a fi data de primire a comunicării inițiale. 
 
 
4.4.2 Nereturnarea documentelor originale 
 
Documentele originale devin parte integrantă din dosar și, astfel, nu pot fi returnate 
persoanei care le-a furnizat. 
 
Cu toate acestea, partea în cauză are întotdeauna posibilitatea de a obține o copie 
legalizată sau nelegalizată a documentelor originale, în schimbul achitării unei taxe. 
Pentru mai multe detalii, a se vedea informațiile publicate pe site-ul web al Oficiului la 
rubrica: Consultarea dosarelor și copiilor. 
 
 
4.4.3 Informații confidențiale 
 
Norma 88 alineatul (c) din RAMC 
 
În unele cazuri, una dintre părți solicită Oficiului să păstreze confidențialitatea anumitor 
documente chiar și față de cealaltă parte la procedură. Cu toate că Oficiul poate păstra 
confidențialitatea documentelor față de terți (consultarea dosarelor), în niciun caz nu 
poate păstra confidențialitatea documentelor față de cealaltă parte la procedura inter 
partes. 
 
Fiecare parte la procedură trebuie să beneficieze întotdeauna de dreptul de a se 
apăra. Aceasta înseamnă că partea în cauză trebuie să aibă acces deplin la toate 
documentele furnizate de cealaltă parte. 
 
Rezultă din acest drept că toate documentele furnizate de o parte trebuie să fie 
dezvăluite celeilalte părți la procedură. Oficiul are obligația de a transmite celeilalte 
părți toate documentele primite. Astfel, dacă una dintre părți solicită păstrarea 
confidențialității anumitor documente, fără a menționa dacă această confidențialitate 
vizează terții, Oficiul va presupune că această cerere se referă la terți și va transmite 
celeilalte părți documentele respective, marcându-le în dosarul electronic ca fiind 
confidențiale. 
 
Dacă, în cursul unei proceduri de opoziție, Oficiul primește documente însoțite de 
cererea de păstrare a confidențialității acestora inter partes, expeditorul este informat 
că documentelor nu li se poate asigura confidențialitatea față de cealaltă parte la 
procedură. 
 
În acest scop, trebuie trimisă o scrisoare în care să se explice clar că expeditorul poate 
opta între a dezvălui documentele și a le retrage. Partea în cauză poate să decidă care 
din cele două opțiuni este mai potrivită. 
 
Dacă expeditorul confirmă confidențialitatea documentelor, acestea nu vor fi transmise 
celeilalte părți și nu vor fi luate în considerare. Acestea vor fi marcate în dosarul 
electronic ca fiind confidențiale. 
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Dacă expeditorul dorește ca documentele să fie luate în considerare, dar să nu fie 
puse la dispoziția terților, documentele pot fi transmise celeilalte părți, dar trebuie 
marcate în dosarul electronic ca fiind confidențiale. 
 
Dacă expeditorul nu transmite un răspuns, documentele nu vor fi transmise celeilalte 
părți și nu vor fi luate în considerare. Acestea vor fi marcate în dosarul electronic ca 
fiind confidențiale. 
 
 
4.4.4 Trimiteri la documentele sau elementele de probă transmise în cadrul 

altor proceduri 
 
Norma 19 alineatul (4), norma 22 alineatul (6), norma 79 litera (a), normele 91 și 96 din 
RAMC 
Decizia nr. EX-11-3 a președintelui Oficiului 
 
Oficiul primește uneori din partea oponentului sau a solicitantului observații care conțin 
trimiteri la documente sau elemente de probă prezentate în cadrul altor proceduri de 
opoziție, de exemplu la o dovadă a utilizării furnizate deja în cadrul altei proceduri. 
 
Astfel de cereri sunt admise în orice etapă a procedurii, cu condiția ca 
oponentul/solicitantul să identifice clar documentele la care face referire. Prin 
identificare clară se înțelege indicarea exactă. Partea în cauză trebuie să indice 
următoarele elemente: (1) numărul opoziției la care face referire; (2) titlul documentului 
la care face referire; (3) numărul de pagini ale documentului respectiv; și (4) data la 
care documentul respectiv a fost transmis Oficiului; de exemplu: „declarația pe propria 
răspundere transmisă Oficiului la zz/ll/aa în cadrul procedurii de opoziție B XXX XXX, 
împreună cu probele 1-8, constând în XX pagini”. 
 
Această regulă se aplică, de asemenea, pentru documentele sau elementele de probă 
prezentate în fața Camerei de recurs, cu condiția ca documentele la care se face 
referire să fie identificate în mod clar. 
 
În cazul în care documentele la care face referire oponentul sau solicitantul constau, la 
origine, în alte elemente de probă decât foi volante, în conformitate cu norma 79a din 
RAMC, partea în cauză trebuie să trimită prin poștă un al doilea exemplar pentru ca 
acesta să fie transmis celeilalte părți, în termenul acordat inițial. Dacă nu se furnizează 
nici un exemplar, elementele de probă respective nu vor fi luate în considerare. 
 
De asemenea, este de remarcat că documentele sau elementele de probă la care se 
face trimitere ar putea necesita să fie traduse în limba procedurii de opoziție. Norma 19 
alineatul (4), norma 22 alineatul (6) și norma 96 din RAMC se aplică în mod 
corespunzător. 
 
Nu se admite o trimitere generală la documentele sau elementele de probă prezentate 
în cadrul altor proceduri de opoziție/de recurs. Într-o astfel de situație, partea care face 
o trimitere generală la alte documente sau elemente de probă trebuie să fie invitată să 
specifice, într-un anumit termen, referința invocată. Partea în cauză trebuie informată 
că termenul acordat de Oficiu vizează exclusiv indicarea clară și exactă a 
documentelor sau a elementelor de probă la care face referire și că, în niciun caz, nu 
se va acorda o prelungire a termenului inițial. De asemenea, partea trebuie informată 
că, în cazul în care nu specifică la care documente se face referire în termenul stabilit, 
documentele suplimentare respective nu vor fi luate în considerare. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/ex113en.pdf
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Părțile trebuie să țină cont că este posibil ca documentele prezentate în cadrul altor 
proceduri să fi fost distruse după cinci ani de la primirea lor, în conformitate cu norma 
91 din RAMC și cu Decizia nr. EX-11-3 a președintelui Oficiului din 18 aprilie 2011 
privind comunicările electronice emise și primite de Oficiu. În acest caz, trimiterea la 
documentele sau elementele de probă prezentate în cadrul altor proceduri de opoziție 
nu produce efecte. 
 
 
4.5 Alte schimburi de observații 
 
Norma 20 alineatele (2), (4) și (6), norma 22 alineatul (5), norma 96 alineatul (2) și 
norma 98 alineatul (2) din RAMC 
 
Oficiul invită solicitantul să își prezinte observațiile în termenul stabilit de Oficiu în 
conformitate cu norma 20 alineatul (2) din RAMC. 
 
Atunci când este necesar, Oficiul poate invita părțile să își limiteze observațiile la 
aspecte specifice. În acest caz, părții în cauză îi este permis să abordeze alte aspecte 
într-o etapă ulterioară a procedurii. De exemplu, solicitantul poate cere prezentarea 
dovezii utilizării dreptului anterior, prezentându-și sau nu, în același timp, observațiile 
privind motivele pe care este întemeiată opoziția. În acest caz, observațiile pot fi 
prezentate împreună cu observațiile furnizate drept răspuns la dovada utilizării. 
 
După ce solicitantul și-a prezentat observațiile drept răspuns la opoziție, oponentului i 
se acordă un termen final pentru a-și prezenta replica, dacă Oficiul consideră că este 
necesar. De obicei, după această fază, etapa contradictorie a procedurii este încheiată, 
iar opoziția este pregătită pentru emiterea unei decizii. 
 
Cu toate acestea, Oficiul poate acorda posibilitatea unui alt schimb de observații. 
Acesta poate surveni atunci când cauza tratează aspecte complexe sau când 
oponentul ridică o nouă problemă, care este admisă în procedură. În acest caz, 
solicitantului i se poate acorda posibilitatea de a formula un răspuns, după care 
examinatorului îi revine obligația de a decide dacă trebuie să i se acorde oponentului o 
nouă oportunitate pentru a-și prezenta observațiile. 
 
Părților la procedura desfășurată în fața Oficiului li se va permite să prezinte fapte și 
elemente de probă după expirarea termenului specificat în acest scop, numai cu 
condiția să nu existe nicio prevedere contrară. Numai dacă se îndeplinește această 
condiție, Oficiul va avea posibilitatea de a lua în considerare – împreună cu observațiile 
– toate faptele sau elementele de probă prezentate după expirarea termenului (a se 
vedea Hotărârea din 12 decembrie 2007, T-86/05, „CORPO LIVRE”). 
 
Prin urmare, un nou schimb de observații nu poate fi acordat decât dacă observațiile 
finale ale oponentului se limitează strict la formularea unui răspuns la observațiile 
solicitantului și sunt susținute de elemente de probă care nu sunt prezentate în 
vederea remedierii neregulilor, precum cele legate de fundamentare sau dovada 
utilizării, de exemplu, dacă abordează aspecte noi precum coexistența mărcilor, 
nulitatea dreptului anterior sau un acord încheiat între părți. Dacă oponentul prezintă o 
dovadă care demonstrează contrariul, se poate acorda solicitantului o a doua 
oportunitate pentru a prezenta noi observații. Această regulă nu este, însă, obligatorie, 
întrucât aplicarea ei depinde de circumstanțele cauzei. 
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4.6 Observații ale terților 
 
Articolul 40 din RMC 
Comunicarea nr. 2/09 a președintelui Oficiului 
 
Terții pot formula observații prin care explică motivele pentru care ar trebui respinsă 
cererea MC, pe baza unuia dintre motivele absolute prevăzute la articolul 7 din RMC. 
Pentru mai multe detalii, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 4, 
Motivele absolute de refuz și mărcile colective și Ghidul, Partea B, Examinarea, 
secțiunea 1, Procedura. 
 
Având în vedere faptul că orice persoană poate prezenta observații ale unor terți, chiar 
și oponentul are acest drept. Oponentul trebuie, totuși, să procedeze în așa fel încât să 
nu existe nicio îndoială că observațiile sunt ale unor terți. În conformitate cu 
comunicarea președintelui Oficiului, menționată mai sus, observațiile trebuie 
prezentate separat. Cu toate acestea, o decizie a camerei de recurs (Hotărârea din 30 
noiembrie 2004, R 735/2000-2, „SERIE A”) stabilește că cerința privind „prezentarea 
separată” se consideră a fi îndeplinită atunci când observațiile sunt separate în mod 
clar de motivele și argumentele care susțin opoziția, chiar dacă observațiile respective 
sunt incluse în același document. Atâta timp cât oponentul menționează în mod expres 
că dorește să își exprime observațiile în temeiul articolului 40 din RMC, acestea sunt 
luate în considerare, chiar dacă nu sunt formulate într-un document separat. Cu toate 
acestea, dacă oponentul susține că cererea MC este slabă și ar fi trebuit respinsă în 
temeiul articolului 7 din RMC, fără a face vreo referire la conținutul articolului 40 din 
RMC, acest argument va fi luat în considerare numai ca argument formulat în temeiul 
articolului 8 din RMC și nu ca fiind observații ale terților în sensul articolului 40 din 
RMC. 
 
Dacă un oponent formulează observații ale terților, Oficiul va stabili dacă observațiile 
respective ridică îndoieli serioase privind caracterul înregistrabil al cererii MC sau dacă 
acestea vor fi transmise solicitantului numai în scop informativ. 
 
Dacă observațiile ridică îndoieli serioase, Oficiul trebuie să suspende procedura de 
opoziție până în momentul emiterii unei decizii privind observațiile respective. Dacă 
observațiile nu ridică îndoieli serioase (adică atunci când acestea au fost transmise 
solicitantului numai în scop informativ) sau nu influențează produsele sau serviciile 
contestate, procedura de opoziție nu se suspendă. Dacă procedura de opoziție trebuie 
suspendată, suspendarea își produce efectele de la data la care Oficiul formulează 
obiecția prevăzută la articolul 7, procedura fiind suspendată până în momentul emiterii 
unei decizii definitive. În cazul în care observațiile terților sunt primite pe parcursul 
perioadei de opoziție de trei luni, Oficiul tratează admisibilitatea opoziției, urmând ca 
după notificarea deciziei privind admisibilitatea procedura de opoziție să fie 
suspendată. 
 
Taxa de opoziție nu se restituie pentru niciuna din opozițiile încheiate în baza 
observațiilor terților, având în vedere că regulamentele nu prevăd acest lucru [a se 
vedea norma 18 alineatul (5) din RAMC]. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/co2-09en.pdf
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5 Încheierea procedurilor 
 
5.1 Concilierea 
 
Norma 18 alineatul (2) din RAMC 
 
Părțile au libertatea de a decide asupra măsurii prin care este încheiată procedura de 
opoziție. Cu toate că pot decide asupra retragerii procedurii, acestea pot, de 
asemenea, fără a prezenta un motiv anume, să solicite Oficiului încheierea procedurii. 
Este suficient să se comunice acordul scris și semnat între părți, chiar și fără a include 
o prezentare a motivelor. Ulterior, Oficiul ia toate măsurile necesare pentru a încheia 
procedura pe baza acordului dintre părți. 
 
În ceea ce privește rambursarea taxelor și decizia privind cheltuielile în cazul unei 
concilieri, a se vedea punctul corespunzător de mai jos. 
 
 
Articolul 42 alineatul (4) din RMC 
 
În cazul în care consideră necesar, Oficiul poate invita părțile să ajungă la o înțelegere 
amiabilă. Atât Oficiul, cât și părțile pot iniția procedura de conciliere. 
 
În acest scop, Oficiul poate face propuneri pentru a se ajunge la o înțelegere amiabilă. 
Având în vedere că, în principiu, Oficiul nu poate (și nici nu dorește) să se substituie 
părților, acesta nu va interveni decât în cazuri excepționale, atunci când concilierea 
între părți pare oportună și dacă există motive întemeiate să se considere că procedura 
poate fi încheiată printr-o conciliere. 
 
La cererea expresă a părților, Oficiul poate oferi asistență în cadrul negocierilor dintre 
acestea, acționând, de exemplu, ca intermediar sau furnizându-le toate mijloacele 
materiale necesare. Toate cheltuielile aferente vor fi suportate de părți. Concilierea 
poate fi precedată de o cerere de suspendare. 
 
 
5.2 Restrângeri și retrageri 
 
Articolul 58 alineatul (1), articolul 64 alineatul (3) și articolul 85 din RMC 
Norma 18 alineatul (2), (3) și (4), norma 95 litera (a) și norma 96 alineatul (1) din 
RAMC 
 
 
5.2.1 Restrângeri și retrageri ale cererilor MC 
 
Articolul 43 din RMC 
 
Solicitantul are posibilitatea de a restrânge lista de produse și servicii incluse în cerere 
sau de a retrage în totalitate cererea în orice etapă a procedurii de opoziție. 
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Retragerile și restrângerile trebuie să fie explicite și necondiționate. Lipsa unei 
comunicări din partea solicitantului MC pe parcursul procedurii nu va fi niciodată 
considerată o retragere tacită. 
 
Retragerile sau restrângerile condiționate sau ambigue nu vor fi acceptate și vor fi 
transmise celeilalte părți numai în scop informativ, părțile fiind informate că retragerile 
sau restrângerile respective nu vor fi luate în considerare. 
 
Oficiul nu acceptă restrângerile condiționate. De exemplu, solicitantul susține în 
observațiile formulate ca răspuns la opoziție că semnele nu sunt similare. Acesta 
adaugă, totuși, că, în cazul în care examinatorul le consideră similare, va restricționa 
lista de produse și servicii incluse în cererea MC. În acest caz, restrângerea nu este 
admisibilă, iar solicitantul trebuie informat că restrângerea trebuie să fie expresă și 
necondiționată. 
 
Pentru mai multe informații privind restrângerea unei cereri MC, a se vedea Ghidul, 
Partea B, Examinarea, secțiunea 3, Clasificarea și Partea B, Examinarea, secțiunea 1, 
Proceduri, punctul 5.2. 
 
Dacă restrângerea nu este admisibilă, solicitantul trebuie notificat. 
 
Dacă restrângerea este parțial admisibilă și parțial neadmisibilă (de exemplu, în cazul 
în care constituie o extindere), Oficiul acceptă restrângerea pentru partea admisibilă. 
Cu toate acestea, înainte de efectuarea acestei restrângeri, solicitantul este informat în 
legătură cu partea care nu este admisibilă și i se acordă un termen de două luni pentru 
a reacționa. Oponentului trebuie să i se transmită o copie a declarației de restrângere 
și a răspunsului Oficiului adresat solicitantului. Dacă, în termenul de două luni, 
solicitantul reacționează prin transmiterea unei versiuni corectate, care este admisibilă, 
restrângerea poate fi prelucrată luând în considerare data de depunere a cererii inițiale 
de restrângere. În schimb, dacă solicitantul nu reacționează, restrângerea va fi 
prelucrată numai dacă este admisibilă. 
 
Dacă oponentul își retrage opoziția în urma depunerii unei cereri de restrângere 
neadmisibile, cererea de retragere în cauză nu este luată în considerare dacă face 
referire în mod clar la restrângerea neadmisibilă. Imediat ce restrângerea devine 
admisibilă, oponentul este informat în legătură cu noua listă de produse și servicii, 
fiindu-i acordat un nou termen pentru a confirma retragerea opoziției. 
 
Dacă restrângerea este admisibilă, se trimite o confirmare solicitantului în acest sens. 
 
În funcție de stadiul procedurii, restrângerea sau retragerea are diverse consecințe, 
care sunt descrise mai jos. 
 
 
5.2.1.1 Retragerea sau restrângerea înainte de verificarea admisibilității 
 
Restrângerea cuprinde întreaga sferă a opoziției/retragerii 
 
Atunci când cererea MC este retrasă sau restrânsă la produsele și serviciile 
necontestate, înainte de notificarea admisibilității opoziției, procedura de opoziție este 
încheiată, iar taxa de opoziție este returnată. Cu alte cuvinte, în aceste cazuri, tratarea 
retragerii sau a restrângerii are prioritate față de verificarea admisibilității. 
 
Nu se emite nicio decizie privind cheltuielile. 
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Restrângerea nu cuprinde (nu pare să cuprindă) întreaga sferă a opoziției 
 
În cazul unei restrângeri care poate include, în continuare, produse și servicii 
contestate, se efectuează o verificare a admisibilității. 
 
Restrângerea este comunicată oponentului împreună cu notificarea admisibilității sau 
cu comunicarea prin care este informat că există o neregulă ce ține de admisibilitatea 
absolută sau relativă. 
 
Dacă opoziția este retrasă, taxa de opoziție este restituită, chiar dacă există nereguli 
iremediabile. 
 
Nu se emite nicio decizie privind cheltuielile. 
 
 
5.2.1.2 Restrângerile și retragerile cererilor MC înainte de expirarea perioadei de 

reflecție 
 
Restrângerea cuprinde întreaga sferă a opoziției/retragerii 
 
Dacă este absolut clar că restrângerea cuprinde întreaga sferă a opoziției sau în cazul 
în care cererea MC este retrasă, restrângerea sau retragerea respectivă este notificată 
părților, iar procedura este încheiată. Taxa de opoziție se restituie oponentului. 
 
 
Restrângerea nu cuprinde (nu pare să cuprindă) întreaga sferă a opoziției/retragerii 
 
Dacă nu este absolut clar că restrângerea cuprinde întreaga sferă a opoziției sau în 
cazul în care restrângerea nu cuprinde întreaga sferă a opoziției, oponentul este invitat 
să informeze Oficiul dacă intenționează să își mențină sau să își retragă opoziția, 
părțile fiind ulterior informate cu privire la răspunsul acestuia. Dacă opoziția este 
retrasă, taxa de opoziție este restituită oponentului. 
 
Nu se emite nicio decizie privind cheltuielile. 
 
Momentul oportun pentru a stabili dacă procedura de opoziție este încheiată pe 
parcursul perioadei de reflecție este data de depunere la Oficiu a unei cereri de 
restrângere. 
 
 
5.2.1.3 Restrângerile și retragerile cererilor MC după expirarea perioadei de reflecție 
 
Restrângerea cuprinde întreaga sferă a opoziției/retragerii 
 
Dacă este absolut clar că restrângerea cuprinde întreaga sferă a opoziției, cauza este 
încheiată de Oficiu, iar părțile sunt informate în acest sens. În același timp, 
restrângerea este transmisă oponentului. 
 
Oficiul emite o decizie privind cheltuielile, cu excepția cazului în care părțile prezintă un 
acord în acest sens. Pentru informații privind repartizarea cheltuielilor, a se vedea 
punctul 5.5.3 din prezentul Ghid. 
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Restrângerea nu cuprinde (nu pare să cuprindă) întreaga sferă a opoziției/retragerii 
 
Dacă nu este absolut clar că restrângerea cuprinde întreaga sferă a opoziției sau în 
cazul în care restrângerea nu cuprinde întreaga sferă a opoziției, oponentul este invitat 
să informeze Oficiul dacă intenționează să își mențină sau să își retragă opoziția, 
părțile fiind ulterior informate cu privire la răspunsul acestuia. Dacă opoziția este 
retrasă, procedura de opoziție este încheiată. 
 
Oficiul emite o decizie privind cheltuielile, cu excepția cazului în care părțile prezintă un 
acord în acest sens. Pentru informații privind repartizarea cheltuielilor, a se vedea 
punctul 5.5.3 din prezentul Ghid. 
 
 
5.2.1.4 Restrângerile și retragerile cererilor MC după emiterea unei decizii 
 
Ca urmare a deciziei Camerei superioare de recurs din 27 septembrie 2006 în cauza 
R 0331/2006-G, „Optima”, Oficiul admite retragerile și restrângerile primite pe parcursul 
perioadei de recurs, după ce s-a emis decizia privind opoziția, chiar dacă nu s-a 
formulat un recurs. Cu toate acestea, retragerea sau restrângerea respectivă nu 
produce efecte asupra deciziei, care rămâne valabilă. 
 
Aceasta înseamnă că Oficiul ia notă de retragere și încheie cauza. Părților li se 
transmite o confirmare a retragerii (cu toate acestea, nicio decizie privind cheltuielile nu 
este inclusă în această comunicare). Secțiunea privind cheltuielile, inclusă în decizia 
inițială, rămâne valabilă și poate fi pusă în aplicare de partea care a avut câștig de 
cauză. Baza de date a Oficiului este actualizată corespunzător pentru a reflecta 
retragerea cererii MC. 
 
Pentru mai multe informații, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 1, 
Proceduri și Ghid, Partea E, Operațiuni privind Registrul mărcilor comunitare, secțiunea 
2, Transformarea. 
 
După ce decizia de respingere a cererii MC devine definitivă, adică după expirarea 
termenului de două luni acordat pentru formularea unui recurs, este prea târziu să se 
retragă cererea MC, întrucât nu mai există nimic de retras. 
 
Dacă decizia respinge opoziția, cererea MC poate fi retrasă sau restrânsă oricând. 
 
 
5.2.1.5 Limba 
 
În cadrul procedurii de opoziție, o cerere de restrângere poate fi formulată fie în prima, 
fie în a doua limbă utilizată pentru depunerea cererii MC [norma 95 litera (a) din 
RAMC]. 
 
Dacă cererea de restrângere este formulată în prima limbă utilizată pentru depunerea 
cererii MC, care este diferită de limba procedurii, și dacă restrângerea nu cuprinde 
întreaga sferă a opoziției, ea este transmisă oponentului, căruia i se solicită să 
informeze Oficiul dacă își menține sau nu opoziția. Oponentul poate ridica obiecții 
privind limba utilizată pentru formularea cererii de restrângere și poate solicita 
traducerea ei în limba procedurii. În acest caz, Oficiul va asigura traducerea. 
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Dacă o cerere de restrângere admisibilă este depusă în prima și în a doua limbă, 
examinatorul trebuie să reflecte în baza de date a Oficiului cele două limbi utilizate în 
cerere și să confirme solicitantului noua listă de produse și servicii în ambele limbi. 
 
 
5.2.2 Retragerea opozițiilor 
 
Oponentul își poate retrage opoziția oricând în cursul procedurii. 
 
Retragerea opoziției trebuie să fie explicită și necondiționată. Retragerea condiționată 
sau ambiguă nu va fi acceptată și va fi transmisă solicitantului numai în scop 
informativ, părțile fiind informate că retragerea respectivă nu va fi luată în considerare. 
 
Dacă oponentul își retrage opoziția, independent de orice restrângere a cererii MC, pot 
apărea trei situații, în funcție de stadiul procedurii de opoziție (atunci când oponentul își 
retrage opoziția din cauza restrângerii cererii MC, a se vedea mai sus). 
 
 
5.2.2.1 Retragerea opoziției înainte de expirarea perioadei de reflecție 
 
Dacă opoziția este retrasă înainte de expirarea perioadei de reflecție, părțile sunt 
notificate în acest sens. Dacă oponentul își retrage opoziția pe parcursul perioadei de 
reflecție, fără să fi existat vreo restrângere a cererii MC, Oficiul nu restituie taxa de 
opoziție și nici nu emite o decizie privind cheltuielile. 
 
 
5.2.2.2 Retragerea opoziției după expirarea perioadei de reflecție 
 
Dacă opoziția este retrasă după expirarea perioadei de reflecție, părțile sunt notificate 
în acest sens. Taxa de opoziție nu se restituie. Oficiul emite o decizie privind 
cheltuielile, cu excepția cazului în care părțile prezintă un acord în acest sens. Pentru 
informații privind repartizarea cheltuielilor, a se vedea punctul 5.5.3 din prezentul Ghid. 
 
 
5.2.2.3 Retragerea opoziției după emiterea unei decizii 
 
Ca urmare a Deciziei Camerei superioare de recurs din 27 septembrie 2006 în cauza 
R 0331/2006-G, „Optima”, Oficiul admite retragerile de opoziții primite pe parcursul 
perioadei de recurs, după ce s-a emis decizia privind opoziția, chiar dacă nu s-a 
formulat un recurs. Cu toate acestea, retragerea respectivă nu produce efecte asupra 
deciziei, care rămâne valabilă. 
 
Aceasta înseamnă că Oficiul ia notă de retragere și încheie cauza. Părților li se 
transmite o confirmare a retragerii (cu toate acestea, nicio decizie privind cheltuielile nu 
este inclusă în această comunicare). Secțiunea privind cheltuielile, inclusă în decizia 
inițială, rămâne valabilă și poate fi pusă în aplicare de partea care a avut câștig de 
cauză. Baza de date a Oficiului este actualizată corespunzător pentru a reflecta 
retragerea opoziției, iar cererea este transmisă pentru a fi înregistrată. 
 
Pentru mai multe informații, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, secțiunea 1, 
Proceduri și Ghidul, Partea E, Operațiuni privind Registrul mărcilor comunitare, 
secțiunea 2, Transformarea. 
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5.2.2.4 Limba 
 
Cererea de retragere a opoziției trebuie să fie formulată în limba procedurii. Se aplică 
norma 96 alineatul (1) din RAMC. 
 
 
5.2.3 Retragerea unei cereri de retragere/restrângere 
 
O parte are dreptul să retragă o cerere de retragere/restrângere depusă anterior numai 
dacă Oficiul primește o scrisoare prin care partea în cauză retrage cererea de 
retragere/restrângere anterioară în aceeași zi în care a primit notificarea privind prima 
depunere. 
 
 
5.3 Decizia pe fond 
 
Decizia pe fond este emisă după ce toate elementele solicitate au fost furnizate de 
către părți. Această decizie trebuie să abordeze numai aspectele sau drepturile 
anterioare care sunt relevante pentru rezultatul procedurii. 
 
Există două excepții: 
 
• nu s-a prezentat dovada existenței dreptului anterior 
• dreptul anterior a încetat să existe. 
 
 
5.3.1 Neprezentarea dovezii existenței dreptului anterior 
 
Norma 20 alineatul (1) din RAMC 
 
Dacă nicio dovadă a existenței și validității drepturilor anterioare invocate nu a fost 
furnizată corespunzător, opoziția se respinge imediat după expirarea termenului 
acordat oponentului pentru a-și completa dosarul. 
 
Cu toate acestea, dacă nu s-a prezentat dovada existenței anumitor drepturi 
anterioare, dar existența unuia dintre aceste drepturi este demonstrată, procedura 
continuă în mod normal, drepturile nefundamentate nefiind luate în considerare în 
cadrul deciziei definitive pe fond. 
 
 
5.3.2 Încetarea existenței dreptului anterior 
 
Dacă, pe parcursul procedurii, dreptul anterior încetează să mai existe (de exemplu, 
deoarece a fost declarat nul sau pentru că nu a fost reînnoit), decizia definitivă nu se 
poate baza pe dreptul respectiv. Opoziția nu poate fi susținută decât pe baza unui 
drept anterior, care este valabil în momentul emiterii deciziei. Motivul pentru care 
dreptul anterior încetează să mai producă efecte nu are relevanță. Întrucât cererea MC 
și dreptul anterior care a încetat să mai producă efecte nu mai pot coexista, opoziția nu 
poate fi susținută în baza dreptului respectiv. O astfel de decizie ar fi nelegală (a se 
vedea Hotărârea din 13 septembrie 2006, T-191/04, „METRO/METRO”, punctele 33 și 
36). 
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Oficiul nu poate detecta o declarație de nulitate privind dreptul anterior dacă aceasta 
diferă de cea privind MC. Cu toate acestea, dacă una dintre părți informează Oficiul în 
acest sens, cealaltă parte trebuie ascultată și, dacă este cazul, opoziția trebuie 
respinsă. 
 
Înainte ca decizia să fie emisă, Oficiul verifică dacă, între timp, dreptul anterior invocat 
trebuie reînnoit. În caz afirmativ, Oficiul invită oponentul să prezinte dovada reînnoirii 
mărcii. Dacă oponentul nu prezintă dovada respectivă, opoziția trebuie respinsă. 
 
 
5.4 Restituirea taxei 
 
5.4.1 Opoziția considerată a fi neformulată 
 
Articolul 41 alineatul (3) din RMC 
Articolul 9 alineatul (1) din RTMC 
Norma 17 alineatul (1) din RAMC 
 
Dacă o opoziție este considerată a fi neformulată din cauza unei plăți efectuate cu 
întârziere sau insuficiente, taxa de opoziție trebuie returnată oponentului. Dacă s-a 
achitat o suprataxă, aceasta trebuie, de asemenea, returnată. 
 
 
5.4.1.1 Cererea de opoziție și de retragere a opoziției depuse la aceeași dată 
 
În cazul în care cererea de opoziție este retrasă în aceeași zi în care a fost depusă, 
Oficiul restituie taxa de opoziție. 
 
 
5.4.1.2 Restituirea taxei după republicare 
 
Dacă, după republicarea cererii MC în partea A.2. din Buletinul mărcilor comunitare ca 
urmare a unei erori a Oficiului, un „oponent la prima publicare” intenționează să își 
retragă opoziția, drept consecință a republicării, procedura trebuie încheiată. Întrucât 
eroarea asociată primei publicări este imputabilă Oficiului, taxa de opoziție trebuie 
restituită. 
 
 
5.4.2 Restituirea taxei în vederea retragerii/restrângerii unei cereri MC 
 
5.4.2.1 Cererea MC retrasă/restrânsă înainte de expirarea perioadei de reflecție 
 
Norma 18 alineatele (2), (4) și (5) din RAMC 
 
Dacă solicitantul își retrage cererea MC sau retrage toate produsele și serviciile care 
fac obiectul opoziției înainte de expirarea perioadei de reflecție sau pe parcursul 
acesteia, procedura de opoziție este încheiată, nu se emite nicio decizie privind 
cheltuielile, iar taxa de opoziție trebuie restituită. 
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5.4.2.2 Opoziția retrasă din cauza restrângerii cererii MC pe parcursul perioadei de 
reflecție 

 
Norma 18 alineatele (3), (4) și (5) din RAMC 
 
Dacă solicitantul retrage o parte din produsele și serviciile care fac obiectul opoziției, 
pe parcursul perioadei de reflecție, Oficiul invită oponentul să îl informeze dacă își 
menține opoziția (în caz afirmativ, acesta trebuie să precizeze produsele și serviciile 
rămase care fac obiectul opoziției) sau dacă își retrage opoziția din cauza restrângerii 
cererii. 
 
Dacă opoziția este retrasă, procedura de opoziție este încheiată, nu se emite nicio 
decizie privind cheltuielile, iar taxa de opoziție este restituită. 
 
Dacă retragerea opoziției este primită de Oficiu înainte ca o copie a notificării oficiale 
privind restrângerea cererii să fie transmisă oponentului, retragerea este considerată a 
fi o consecință a restrângerii, iar taxa de opoziție este, de asemenea, restituită. 
 
Scrisoarea oponentului nu trebuie să facă referire, în mod obligatoriu, la restrângere, 
atât timp cât aceasta este ulterioară cererii de restrângere a solicitantului. 
 
Reacția inițială a oponentului la notificarea privind restrângerea nu are importanță atât 
timp cât retragerea este declarată ulterior. 
 
Exemple 
 
• Oponentul nu formulează un răspuns în termenul acordat, dar își retrage opoziția 

ulterior, pe parcursul perioadei de reflecție (care a fost prelungită). 
 
• Oponentul formulează un răspuns indicând că își menține opoziția, dar își retrage 

opoziția ulterior, pe parcursul perioadei prelungite de reflecție. 
 
 
5.4.3 Opoziții multiple și restituirea a 50 % din taxa de opoziție 
 
Norma 21 alineatul (4) din RAMC 
 
În anumite cazuri speciale care vizează opozițiile multiple, oponentul are posibilitatea 
de a i se restitui 50 % din taxa de opoziție. Trebuie îndeplinite două condiții: 
 
• una dintre procedurile de opoziție a fost încheiată prin respingerea cererii MC 

contestate în cadrul unor proceduri de opoziție paralele. De exemplu, dacă au 
fost formulate patru opoziții, A, B, C și D (oponenții A, B, C, D) împotriva cererii 
MC X, iar aceasta este respinsă în temeiul opoziției A, și 

 
• celelalte opoziții (B, C și D) au fost suspendate într-o etapă anterioară a 

procedurii (și anume, înainte de expirarea perioadei de reflecție), deoarece o 
examinare preliminară a demonstrat că e probabil ca cererea MC X să fie 
respinsă în totalitate din cauza opoziției A. 

 
În acest caz, oponenților B, C și D li se restituie 50 % din taxa de opoziție. 
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5.4.4 Cazuri în care taxa de opoziție nu se restituie 
 
5.4.4.1 Opoziția retrasă înainte de expirarea perioadei de reflecție și care NU este 

cauzată de o restrângere 
 
Norma 18 alineatele (3), (4) și (5) din RAMC 
 
Dacă oponentul își retrage opoziția înainte de expirarea perioadei de opoziție, fără a 
exista nicio restrângere a cererii MC, Oficiul nu restituie taxa de opoziție și nu ia o 
decizie privind costurile. 
 
 
5.4.4.2 Retragerea opoziției de către oponent este anterioară 
 
Norma 18 alineatele (3) și (5) din RAMC 
 
Atunci când opoziția este retrasă înainte ca solicitantul să își restrângă cererea, taxa 
nu se returnează. De exemplu, dacă solicitantul își retrage cererea în urma retragerii 
opoziției (ca reacție la aceasta), taxa nu se returnează, deoarece aceasta este situația 
opusă. 
 
Aceeași regulă se aplică atunci când solicitantul își restrânge cererea în urma retragerii 
parțiale a opoziției. 
 
 
5.4.4.3 Acordul între părți înainte de inițierea procedurii 
 
Norma 18 alineatul (2), (4) și (5) din RAMC 
 
În ceea ce privește restituirea taxei de opoziție, norma 18 alineatul (5) din RAMC 
menționează această posibilitate numai în cazul retragerii sau restrângerii cererii MC. 
Prin urmare, dacă procedura este încheiată în baza unui acord care conține o 
mențiune privind retragerea sau restrângerea cererii MC, taxa de opoziție este 
rambursată. În celelalte cazuri, taxa de opoziție nu este restituită. 
 
 
5.4.4.4 Încheierea procedurii din alte motive 
 
Articolul 7, articolul 40 și articolul 92 alineatul (2) din RMC 
Norma 17, norma 18 și norma 76 alineatele (1) și (4) din RAMC 
 
În cazurile în care cererea este respinsă în conformitate cu: 
 
• articolul 7 din RMC (respingerea unei cereri din motive absolute, la inițiativa 

Oficiului sau din cauza observațiilor unor terți) 
• articolul 92 alineatul (2) din RMC (reprezentarea solicitanților care nu sunt stabiliți 

în UE) și 
• norma 76 alineatul (4) din RAMC (împuterniciri solicitate în mod expres de către 

una dintre părți), 
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taxa de opoziție nu este rambursată, întrucât niciuna din aceste situații nu este 
considerată în RAMC a fi un motiv de returnare a taxei. 
 
 
5.4.4.5 Reacția la declarația de neinvocare 
 
Articolul 37 alineatul (2) din RMC 
 
Dacă solicitantul prezintă o declarație de neinvocare (a dreptului exclusiv asupra unui 
element al cererii MC contestate pe motiv că nu este distinctiv) și, ulterior, oponentul își 
retrage opoziția, taxa de opoziție nu este restituită, întrucât o declarație de neinvocare 
nu constituie o restrângere a listei de produse și servicii incluse în cererea MC. 
 
 
5.4.5 Restituirea eronată a taxei de opoziție 
 
În cazul în care taxa de opoziție a fost restituită din greșeală, din cauza unei erori 
tehnice a Oficiului, și dacă oponentul deține un cont curent, Oficiul debitează din nou, 
în mod automat, contul respectiv, atunci când este informat despre eroarea produsă. 
 
 
5.5 Decizia privind repartizarea cheltuielilor 
 
5.5.1 Cazurile care necesită adoptarea unei decizii privind cheltuielile 
 
Articolul 85 din RMC 
Norma 18 alineatul (4) din RAMC 
 
Decizia privind cheltuielile se adoptă în cadrul procedurii de opoziție care a depășit 
perioada de reflecție, și anume, atunci când etapa contradictorie a procedurii a început 
și s-a încheiat. Nu se adoptă nicio decizie privind cheltuielile în cazul opozițiilor care 
s-au încheiat înaintea sau în timpul perioadei de reflecție. 
 
În cazul în care se pronunță o decizie pe fond, decizia privind repartizarea cheltuielilor 
va fi pronunțată la finalul deciziei. În toate celelalte cazuri în care Divizia de opoziție 
încheie cazul, va fi emisă o decizie privind cheltuielile împreună cu comunicările privind 
încheierea, cu excepția cazului în care părțile au informat Oficiul despre un acord 
privind cheltuielile. 
 
 
5.5.2 Cazurile în care nu se ia o decizie privind cheltuielile 
 
5.5.2.1 Acordul asupra cheltuielilor 
 
Articolul 85 alineatul (5) din RMC 
 
Ori de câte ori părțile soluționează procedura de opoziție prin un acord care se referă și 
la cheltuieli, Oficiul nu va emite o decizie privind cheltuielile. Același lucru este valabil 
în cazul în care Oficiul primește informații semnate de ambele părți care atestă că 
părțile au convenit asupra cheltuielilor. O astfel de cerere poate fi, de asemenea, 
prezentată Oficiului în două scrisori separate. Aceste informații trebuie să fie primite 
înainte ca Oficiul să confirme încheierea procedurii. 
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În cazul în care părțile soluționează opoziția de comun acord, acestea sunt libere să nu 
includă problema cheltuielilor. În cazul în care nu se oferă niciun indiciu despre acordul 
părților asupra cheltuielilor, Oficiul va lua imediat o decizie în acest sens, împreună cu 
confirmarea retragerii/restrângerii. Dacă părțile informează Oficiul că au ajuns la un 
acord asupra cheltuielilor ulterior retragerii/ restrângerii, decizia deja emisă privind 
cheltuielile nu va fi revizuită de Oficiu. Rămâne la latitudinea părților să respecte 
acordul și să nu „execute” decizia Oficiului privind cheltuielile. 
 
 
5.5.2.2 Informații furnizate de „partea care ar putea obține câștig de cauză” 
 
Atunci când partea care ar putea obține câștig de cauză la încheierea procedurii 
informează Oficiul că acceptă ca fiecare parte să își suporte propriile cheltuieli, nu este 
necesară adoptarea unei decizii privind cheltuielile. Oficiul se va abține de la adoptarea 
unei decizii privind cheltuielile ori de câte ori partea care ar putea obține câștig de 
cauză informează Oficiul că acceptă să partajeze cheltuielile, chiar dacă partea care 
cade în pretenții nu confirmă acordul. Cele mai recente scrisori de la ambele părți 
trebuie, așadar, verificate cu atenție înainte de a se emite o decizie. 
 
Dacă, totuși, partea care cade în pretenții trimite o astfel de cerere Oficiului, aceasta va 
fi, pur și simplu, transmisă celeilalte părți, însă decizia privind cheltuielile va fi adoptată 
ex officio, în conformitate cu normele curente. 
 
 
5.5.3 Cazuri standard de decizii privind cheltuielile 
 
Articolul 85 alineatele (1), (2) și (3) din RMC 
Norma 94 din RAMC 
 
Norma generală prevede ca partea care cade în pretenții sau partea care pune capăt 
procedurii prin retragerea cererii MC sau a opoziției să suporte taxele achitate de 
cealaltă parte, precum și toate cheltuielile indispensabile desfășurării procedurii și 
suportate de aceasta din urmă. 
 
În cazul în care ambele părți cad parțial în pretenții, trebuie hotărâtă o „repartizare 
diferită” a cheltuielilor. În general, este echitabil ca fiecare parte să își suporte propriile 
cheltuieli. 
 
Se consideră că partea care pune capăt procedurii a renunțat. Rezultatul ipotetic al 
cauzei, în cazul în care ar fi fost necesară o decizie pe fond, este absolut irelevant. 
 
În cazurile standard, rezultatul este următorul: 
 
• Solicitantul își retrage sau restrânge cererea, rezumându-se la produsele și 

serviciile care nu fac obiectul opoziției (retragere parțială). În aceste cazuri, 
solicitantul trebuie să achite cheltuielile aferente. 

 
• Oponentul își retrage opoziția fără nicio restrângere a cererii de înregistrare a MC 

în ceea ce privește produsele și serviciile contestate după expirarea perioadei de 
reflecție. Oponentul trebuie să achite cheltuielile aferente. 
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• Restrângerea cererii, urmată de retragerea opoziției (a se vedea Hotărârea din 
28 aprilie 2004, T-124/02, „VITATASTE”, punctul 56). În principiu, fiecare parte își 
suportă propriile cheltuieli. 

 
O repartizare diferită a cheltuielilor poate fi justificată, însă, din motive de echitate (de 
exemplu, în cazul în care cererea a fost restrânsă doar în foarte mică măsură). 
 
Oficiul va lua în considerare orice acord furnizat la timp, înainte de adoptarea deciziei 
privind cheltuielile, însă nu va ține seama de argumentele părților cu privire la cine 
trebuie să suporte cheltuielile și, în special, nu se va pronunța cu privire la 
corectitudinea comportamentului părților în timpul procedurilor. 
 
 
5.5.4 Cazurile în care nu s-a pronunțat nicio hotărâre 
 
5.5.4.1 Opozițiile multiple 
 
Respingerea integrală a cererii MC 
 
În cazul în care există mai multe opoziții împotriva aceleiași cereri MC și acestea nu au 
fost suspendate de Oficiu în conformitate cu norma 21 alineatul (2) din RAMC, iar una 
dintre opoziții duce la respingerea cererii MC, Oficiul nu ia nicio măsură în legătură cu 
celelalte opoziții înainte de expirarea termenului acordat pentru formularea unui recurs. 
 
În cazul în care termenul de recurs se scurge fără a se formula un recurs, Oficiul 
încheie celelalte proceduri de opoziție și nu pronunță nicio hotărâre. 
 
În acest caz, modul de repartizare a cheltuielilor este de competența Diviziei de 
opoziție [articolul 85 alineatul (4) din RMC]. Oficiul nu este în măsură să stabilească 
partea câștigătoare sau partea care cade în pretenții, iar solicitantul nu ar trebui obligat 
la plata cheltuielilor mai multor oponenți în cazul în care nu obține câștig de cauză 
într-o decizie pe fond. Prin urmare, prin aplicarea unui principiu de echitate, fiecare 
parte va fi obligată să își suporte propriile cheltuieli. 
 
 
Respingerea parțială a cererii MC 
 
În cazul opozițiilor multiple care sunt parțial formulate împotriva acelorași produse și 
servicii ale mărcii contestate, prima decizie care este adoptată în privința opoziției 
poate afecta celelalte opoziții. 
 
Exemplu 
 
Opoziția A este îndreptată împotriva clasei 1 și opoziția B împotriva claselor 1 și 2 din 
cererea de înregistrare a mărcii comunitare aflată în litigiu. Se adoptă o decizie mai 
întâi în opoziția A de respingere a cererii contestate pentru clasa 1. Atunci când decizia 
este comunicată părților la opoziția A, opoziția B trebuie suspendată până când decizia 
în opoziția A este definitivă și obligatorie. Odată ce decizia devine definitivă, oponentul 
din cadrul opoziției B va fi invitat să informeze Oficiul dacă intenționează să își mențină 
sau să își retragă opoziția în vederea modificării listei de produse. În cazul în care 
oponentul își retrage opoziția, cazul este închis. 
 
În această situație și atunci când cazul este închis după începerea etapei contradictorii 
a procedurii, Oficiul va emite o decizie privind cheltuielile, în conformitate cu articolul 85 
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alineatul (2) din RMC. Oponentul și-a retras opoziția în urma respingerii parțiale a 
mărcii contestate. În această măsură, oponentul a obținut câștig de cauză în cadrul 
procedurii. Cu toate acestea, respingerea parțială a mărcii a fost mai restrânsă decât 
domeniul de aplicare al opoziției. În această măsură, solicitantul/titularul a obținut, de 
asemenea, câștig de cauză în cadrul procedurii. În consecință, este echitabil ca fiecare 
parte să își suporte propriile cheltuieli. 
 
În cazul în care oponentul își menține opoziția după respingerea parțială, procedura 
continuă și în decizia finală de fond se adoptă decizia privind cheltuielile, în 
conformitate cu normele curente. 
 
 
5.5.4.2 Respingerea unei cereri pe baza unor motive absolute sau a unor formalități 
 
O cerere MC poate fi respinsă în cadrul unei proceduri de opoziție întemeiate pe 
motive absolute de respingere (fie pe baza observațiilor terților, conform articolului 40 
din RMC, fie ex officio, atunci când cazul este redeschis) sau pe formalități [de 
exemplu, în cazul în care un solicitant din afara UE nu mai este reprezentat în temeiul 
articolului 92 alineatul (2) din RMC]. 
 
Odată ce respingerea devine definitivă, procedura de opoziție este încheiată prin 
emiterea unei notificări. 
 
În aceste situații, practica privind cheltuielile este următoarea. În cazul în care 
respingerea devine definitivă după expirarea perioadei de reflecție, se adoptă o decizie 
privind cheltuielile în conformitate cu articolul 85 alineatul (4) din RMC. Acest articol 
prevede că, dacă nu se pronunță o hotărâre, rămâne la latitudinea Oficiului să decidă 
modul de repartizare a cheltuielilor. Apoi, fiecare parte ar trebui să își suporte propriile 
cheltuieli. 
 
Dacă, pe de altă parte, aceeași situație apare înainte de începerea etapei 
contradictorii, nu trebuie adoptată nicio decizie privind cheltuielile. 
 
 
5.5.4.3 Cazurile de conexare 
 
Norma 21 din RAMC 
 
Pentru informații suplimentare, a se vedea mai jos punctul 6.4.3, Conexarea 
procedurilor. 
 
În cazul în care opoziția conexată reușește în toate elementele sale, solicitantul trebuie 
să plătească taxele de opoziție achitate de fiecare dintre oponenți, însă cheltuielile de 
reprezentare le va achita doar o singură dată. În cazul în care solicitantul obține câștig 
de cauză, cheltuielile sale de reprezentare vor fi impuse o singură dată, însă fiecare 
dintre oponenți va fi răspunzător pentru achitarea acestora. Este posibil ca o 
repartizare diferită a cheltuielilor să fie echitabilă. În cazul unei reușite parțiale sau 
dacă se dovedește echitabil din alte motive, fiecare parte ar trebui să își suporte 
propriile cheltuieli. 
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5.5.4.4 Semnificația expresiei „suportarea propriilor cheltuieli” 
 
Noțiunea de cheltuieli include taxa de opoziție și cheltuielile indispensabile pentru 
desfășurarea procedurii, astfel cum se face referire la articolul 85 alineatul (1) din RMC 
și la norma 94 alineatele (6) și (7) din RAMC. În majoritatea cazurilor, cheltuielile 
acoperă remunerația unui agent, în limita tarifelor stabilite de regulament. 
 
„Fiecare parte își suportă propriile cheltuieli” înseamnă că nicio parte nu are pretenții 
de la cealaltă parte. 
 
 
5.6 Stabilirea cheltuielilor 
 
Articolul 85 alineatul (6) din RMC 
Norma 94 din RAMC 
 
În cazul în care cheltuielile se limitează la cheltuielile de reprezentare și la taxa de 
opoziție, decizia prin care se stabilește valoarea acestora va fi inclusă în decizia privind 
repartizarea cheltuielilor (și anume, de regulă, în decizia pe fond). 
 
Aceasta înseamnă că în 99 % din cazuri nu este necesară stabilirea separată a valorii 
cheltuielilor. 
 
Singurele excepții sunt următoarele: 
 
• atunci când a avut loc o audiere, 
• atunci când decizia a fost adoptată înainte de 25 iulie 2005 (și anume, înainte de 

intrarea în vigoare a modificării articolului 85 din RMC), 
• în cazul în care stabilirea cheltuielilor a fost omisă din greșeală („uitată”) în 

decizia principală. 
 
 
5.6.1 Sume de rambursat/stabilit 
 
Suma care trebuie rambursată este stabilită întotdeauna în EUR, indiferent de moneda 
în care partea a fost nevoită să își plătească reprezentantul. 
 
Norma 94 alineatul (6) din RAMC 
 
În ceea ce privește taxele, suma se limitează la taxa de opoziție de 350 EUR, în cazul 
în care oponentul are câștig de cauză. 
 
Norma 94 alineatul (3) din RAMC 
 
În ceea ce privește cheltuielile de reprezentare, valoarea se limitează la suma de 
300 EUR. Acest lucru este valabil atât pentru oponent, cât și pentru solicitant, cu 
condiția să fi fost reprezentați în cadrul procedurii de opoziție de un reprezentant 
profesional, în sensul articolului 93 alineatul (1) din RMC, indiferent dacă aceste 
cheltuieli au fost suportate efectiv. 
 
În cazul în care partea care are câștig de cauză a fost reprezentată într-un anumit 
stadiu al procedurii de un reprezentant profesional, însă nu mai este reprezentată la 
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momentul luării deciziei privind cheltuielile, aceasta are, de asemenea, dreptul la o 
repartizare a cheltuielilor, indiferent de momentul în care a încetat reprezentarea 
profesională în cadrul acțiunii. 
 
Cheltuielile de reprezentare pentru angajați, chiar și de la o altă societate cu legături 
economice, nu sunt rambursabile și nu vor fi stabilite. Acestea nu sunt tratate în decizia 
privind cheltuielile. 
 
Pentru mai multe informații privind reprezentarea, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme 
generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională. 
 
Când o cauză este trimisă de Camera de recurs către Divizia de opoziție, acest lucru 
înseamnă că prima decizie (care a fost atacată) nu a devenit definitivă (chiar și în ceea 
ce privește repartizarea sau stabilirea cheltuielilor). 
 
În ceea ce privește cheltuielile cu procedura de opoziție, o singură hotărâre privind 
repartizarea și stabilirea cheltuielilor trebuie adoptată la nivelul întreagii proceduri de 
opoziție. 
 
Când o cauză este trimisă de Camera de recurs către Divizia de opoziție, decizia 
Diviziei de opoziție nu a devenit definitivă (chiar și în ceea ce privește repartizarea sau 
stabilirea cheltuielilor) și, în acest stadiu al procedurii, nu există nici parte care are 
câștig de cauză, nici parte care cade în pretenții. În ceea ce privește cheltuielile cu 
procedura de recurs, Camera va decide, prin urmare, că consideră echitabil, în 
conformitate cu articolul 85 alineatul (2) din RMC, ca fiecare parte să își suporte 
propriile cheltuieli în cadrul recursului. Acest lucru este valabil, în principiu, pentru 
cheltuieli și taxe. 
 
Cu toate acestea, în ceea ce privește taxa de recurs, Camera poate decide că această 
taxă ar putea fi rambursată în conformitate cu norma 51 litera (b) din RAMC, în cazul în 
care trimiterea este consecința unei încălcări de procedură substanțială din partea 
Diviziei de opoziție. În ceea ce privește cheltuielile asociate procedurii de opoziție, 
Camera decide că acestea trebuie stabilite de Divizia de opoziție în decizia sa viitoare. 
 
Ulterior, Divizia de opoziție trebuie să se pronunțe din nou asupra cauzei și va lua o 
decizie în acest sens, stabilind cheltuielile, în modul obișnuit, numai pentru procedura 
de opoziție. 
 
În cazul în care această decizie este atacată din nou (și nu este trimisă pentru a doua 
oară), camera va adopta o decizie în acest sens și va stabili cheltuielile în modul 
obișnuit. 
 
 
5.6.2 Procedura de urmat atunci când cheltuielile au fost stabilite în decizia 

principală 
 
Norma 94 alineatul (3) din RAMC 
 
În cazul în care decizia de stabilire a valorii cheltuielilor este inclusă în decizia privind 
repartizarea cheltuielilor, nu este necesară nicio factură sau dovadă în acest sens. 
Oficiul are cunoștință de faptul că taxa de opoziție a fost plătită, iar, în cazul în care 
există un reprezentant, se acordă suma de 300 EUR, indiferent dacă cheltuielile au fost 
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suportate efectiv sau nu. Se presupune că cheltuielile de reprezentare s-au ridicat la 
cel puțin 300 EUR. 
 
Prin urmare, nu este necesară nicio corespondență cu părțile referitor la suma care 
urmează a fi stabilită. Stabilirea acesteia se face automat. 
 
 
5.6.3 Procedura de urmat atunci când este necesară stabilirea separată a 

cheltuielilor 
 
Următoarele cerințe de procedură se aplică în cazurile rare în care trebuie efectuată o 
stabilire separată a cheltuielilor (inclusiv atunci când aceasta a fost omisă din greșeală 
sau când partea în cauză trebuie să respecte cerințele aplicabile): 
 
• admisibilitate 
• elemente de probă. 
 
 
5.6.3.1 Admisibilitatea 
 
Articolul 85 alineatul (6) din RMC 
 
Cererea de stabilire a cheltuielilor este admisibilă numai atunci când decizia în privința 
căreia este necesară stabilirea cheltuielilor a devenit definitivă și în termen de până la 
două luni de la data respectivă. 
 
 
5.6.3.2 Elementele de probă 
 
Norma 94 alineatul (3) din RAMC 
 
Pentru acordarea taxei de opoziție nu sunt necesare elemente de probă. 
 
Pentru acordarea cheltuielilor de reprezentare la cota standard, este suficientă 
asigurarea reprezentantului conform căreia cheltuielile au fost suportate. A fortiori, în 
cazul în care se prezintă o factură, este suficient ca aceasta să indice cel puțin suma 
rambursabilă și nu contează dacă este adresată sau nu părții la procedură, întrucât 
depunerea unei facturi echivalează cu o asigurare. 
 
Pentru toate celelalte cheltuieli (aspect valabil în cazuri extrem de rare), sunt necesare 
o factură și documente justificative, însă este suficient ca acestea să stabilească într-o 
manieră plauzibilă (mai degrabă decât să dovedească în mod detaliat) faptul că 
cheltuielile respective au fost efectuate. 
 
 
5.6.4 Revizuirea stabilirii cheltuielilor 
 
Articolul 85 alineatul (6) din RMC 
Norma 94 alineatul (4) din RAMC 
 
În cazul în care una dintre părți nu este de acord cu stabilirea cheltuielilor, aceasta 
poate solicita revizuirea deciziei. Cererea trebuie să menționeze motivele și să fie 
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depusă în termen de o lună de la data notificării repartizării cheltuielilor. Se va 
considera că cererea a fost depusă numai atunci când taxa de revizuire de 100 EUR a 
fost achitată. 
 
Nu există cheltuieli rambursabile în cadrul procedurii de revizuire (a se vedea 
Hotărârea din 16 decembrie 2004, R 0503/2001-4, „BIOLACT/BIO”). 
 
 
6 Aspecte procedurale 
 
6.1 Corectarea erorilor 
 
Articolul 43 alineatul (2) din RMC 
 
6.1.1 Corectarea erorilor din actul de opoziție 
 
Nu există dispoziții speciale în Regulamente în ceea ce privește corectarea erorilor din 
actul de opoziție. Dacă se aplică, prin analogie, articolul 43 alineatul (2) din RMC, care 
se referă la cererea MC, erorile evidente din actul de opoziție pot fi modificate. 
 
Dacă este clar care ar fi trebuit să fie indicația corectă, eroarea poate fi considerată 
evidentă și poate fi corectată. 
 
De exemplu, atunci când datele oponentului apar acolo unde ar fi trebuit să figureze 
datele reprezentantului, acest lucru poate fi considerat o eroare evidentă. În schimb, în 
cazul în care oponentul din actul de opoziție este Dundee Ltd., însă acesta informează 
Oficiul ulterior, în cadrul procedurii, că a comis o eroare și că oponentul real este 
Dundee PLC, aceasta nu poate fi considerată o eroare evidentă, întrucât, la data 
examinării opoziției, Oficiul nu avea cum să știe că forma juridică a oponentului ar fi 
trebuit să fie Dundee PLC. În consecință, eroarea nu poate fi corectată la expirarea 
perioadei de opoziție de trei luni. 
 
 
6.1.2 Corectarea greșelilor și erorilor din publicații 
 
Norma 14 din RAMC 
 
În cazul în care cererea publicată conține o greșeală sau o eroare imputabilă Oficiului, 
acesta va corecta greșeala sau eroarea din proprie inițiativă sau la cererea 
solicitantului. 
 
Corecțiile efectuate în conformitate cu această normă trebuie publicate. În cazul în care 
corecția se referă la greșeli care nu afectează opoziția, aceasta va fi publicată ulterior 
înregistrării mărcii comunitare. În cazul în care corecția se referă la o extindere a listei 
de produse sau servicii sau la reprezentarea mărcii, se deschide o nouă perioadă de 
opoziție. 
 
Atunci când opozițiile au fost formulate după „prima” publicare a cererii de înregistrare 
a MC, oponenții trebuie să fie informați cu privire la republicare. Oponenții care s-au 
opus „primei” publicări nu trebuie să formuleze o nouă opoziție. Procedura trebuie 
suspendată până la expirarea perioadei de opoziție aferente celei de „a doua” publicări. 
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Deși această posibilitate este foarte redusă, s-ar putea ca un „oponent la prima 
publicare” să intenționeze să își retragă opoziția ca urmare a republicării. În acest caz, 
procedura trebuie încheiată, iar taxa de opoziție trebuie returnată (a se vedea 
punctul 5.4.1.2 de mai sus). 
 
 
6.2 Termenele 
 
Normele 71 alineatul (1), 79, 80 alineatul (3), 82 alineatul (3) și 96 alineatul (1) din 
RAMC 
 
Nerespectarea unui termen dat va duce, în mod obligatoriu, la respingerea 
documentelor prezentate ulterior expirării, în sensul că elementele de probă, 
observațiile sau dovada utilizării prezentate cu întârziere nu vor fi luate în considerare, 
cu toate consecințele negative pe care acest lucru le-ar putea implica pentru partea în 
cauză. 
 
Același lucru este valabil pentru elementele suplimentare anexate doar la copia de 
confirmare a unei scrisori care a fost, în sine, expediată la timp (de regulă, prin fax), în 
cazul în care această scrisoare de confirmare ajunge după expirarea termenului, 
indiferent dacă elementele respective sunt menționate în mod specific în scrisoarea 
inițială. Este obligatoriu ca niciun document sau înscris care nu a fost depus în 
termenele stabilite de Oficiu să nu fie luat în considerare. Această sancțiune juridică 
este clară și nu lasă nicio marjă de apreciere pentru Oficiu. 
 
Mai mult decât atât, în ceea ce privește dovada utilizării, norma 22 alineatul (2) din 
RAMC prevede în mod expres o sancțiune în cazul în care aceasta nu este prezentată 
în termenele stabilite: Oficiul trebuie să respingă opoziția. Din nou, Oficiul nu dispune 
de nicio marjă de apreciere pentru a acționa altfel. 
 
Pentru informații generale cu privire la termene și continuarea procedurii, a se vedea 
Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 1, Mijloace de comunicare, Termene. 
 
 
6.2.1 Prelungirea termenelor în cadrul procedurii de opoziție 
 
6.2.1.1 Termene prelungibile și neprelungibile 
 

Norma 71 alineatul (1) din RAMC 
 
Un termen nu poate fi prelungit dacă durata sa este stabilită prin Regulament. Printre 
termenele neprelungibile se numără: 
 
Articolul 41 alineatul (1) din RMC 
 
• termenul de opoziție de trei luni pentru formularea unei opoziții; 
 
Articolul 41 alineatul (3) din RMC 
 
• termenul de trei luni pentru achitarea taxei de opoziție; 
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Articolul 8 alineatul (3) litera (b) din RTMC 
 
• termenul de o lună pentru achitarea suprataxei, în cazul în care plata se 

efectuează cu întârziere și nu se face dovada că a fost inițiată cu cel puțin 10 zile 
înainte de expirarea termenului de plată; 

 
Norma 17 alineatul (4) din RAMC 
 
• termenul de două luni pentru remedierea neregulilor, în conformitate cu norma 17 

alineatul (4) din RAMC. 
 
Norma 71 alineatul (1) din RAMC 
 
Termenele prelungibile au o durată care este specificată de Oficiu. De exemplu, 
termenul pentru prezentarea observațiilor drept răspuns la actul de opoziție este un 
termen prelungibil. 
 
 
6.2.1.2 Solicitarea formulată în termen 
 
Notă: Prelungirile perioadei de reflecție au un regim special. Pentru mai multe detalii, a 
se vedea punctul 3.2, Prelungirea perioadei de reflecție, de mai sus. 
 
Pentru a se acorda o prelungire, cererea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 
• termenul trebuie să poată fi prelungit; 
• prelungirea trebuie solicitată de partea în cauză sau în comun de ambele părți; 
• cererea trebuie să fie semnată; 
• termenul inițial trebuie să nu fi expirat deja; 
• regimul lingvistic trebuie respectat, mai exact, în cazul în care solicitarea nu este 

redactată în limba procedurii, trebuie prezentată o traducere în termen de o lună 
de la depunere; în caz contrar, cererea nu va fi luată în considerare. 

 
Prelungirea este posibilă numai în cazul în care solicitarea relevantă se efectuează 
înainte de expirarea termenului inițial. Dacă Oficiul primește o solicitare de prelungire 
după expirarea termenului, aceasta trebuie respinsă. 
 
Orice primă prelungire solicitată în termen va fi întotdeauna acordată pentru o perioadă 
de două luni (sau mai puțin, dacă se solicită astfel), independent de explicația dată de 
partea solicitantă. Cu toate acestea, orice solicitare ulterioară de prelungire a aceluiași 
termen va fi respinsă, cu excepția cazului în care partea solicitantă explică și justifică în 
mod corespunzător circumstanțele excepționale care o împiedică să respecte termenul 
inițial și prima prelungire, precum și motivul pentru care este nevoie de o nouă 
prelungire. Explicațiile generale sau vagi nu justifică o a doua prelungire. Solicitarea 
trebuie să fie însoțită întotdeauna de elemente de probă și/sau de documente 
justificative. 
 
Pe de altă parte, circumstanțele care se află sub controlul părții în cauză nu reprezintă 
„circumstanțe excepționale”. De exemplu, discuțiile de ultim moment cu cealaltă parte 
nu sunt „circumstanțe excepționale”, întrucât se află sub controlul părților. 
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Cererea se depune de către partea afectată de termen. De exemplu, în cazul în care 
solicitantul trebuie să prezinte observații ca răspuns la actul de opoziție, numai acesta 
poate solicita o prelungire. 
 
Pentru mai multe informații privind prelungirile termenelor, trebuie să se consulte 
Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 1, Mijloace de comunicare, Termene, 
punctul 3.1.3, Prelungirea termenelor. 
 
 
6.2.1.3 Prelungirea unui termen de către Oficiu din proprie inițiativă 
 
Oficiul poate prelungi un termen din proprie inițiativă, dacă și când există motive 
specifice care impun acest lucru. De exemplu, o solicitare de prelungire a termenului 
fără nicio justificare este primită de Oficiu cu 20 de zile înainte de încheierea 
termenului de prezentare de observații, însă nu este tratată decât ulterior expirării 
termenului. Întrucât respingerea solicitării ulterior expirării termenului va aduce atingere 
în mod disproporționat intereselor părții care a solicitat prelungirea, Oficiul prelungește 
termenul cu numărul de zile rămase la data la care partea și-a prezentat solicitarea, în 
acest caz, 20 de zile. Această practică se bazează pe principiul bunei administrări. 
 
În cazul în care solicitarea de prelungire a unui termen prelungibil a fost depusă înainte 
de expirarea acestui termen, părții în cauză i se acordă cel puțin o zi, chiar dacă 
cererea de prelungire a ajuns în ultima zi a acestui termen. 
 
 
6.2.1.4 Semnătura 
 
În cazul în care una dintre cereri nu este semnată, trebuie verificat dacă nu s-a primit 
ulterior o a doua cerere semnată. Motivul este acela că părțile, uneori, uită să 
semneze, însă își dau seama de eroare după trimiterea solicitării, astfel că semnează 
cererea și o trimit din nou. 
 
O cerere comună trebuie semnată de ambele părți și trebuie să fie primită în termenul 
pentru care se solicită prelungirea. Cererea semnată de unul dintre reprezentanți, care 
asigură Oficiul că cealaltă parte este de acord cu prelungirea, nu poate fi acceptată. 
 
 
6.3 Suspendarea 
 
Normele 20 alineatul (7) și 21 alineatul (2) din RAMC 
 
Suspendarea procedurii de opoziție poate fi decisă de Oficiu ex officio, la cererea 
ambelor părți sau doar a uneia dintre părți. 
 
În conformitate cu norma 20 alineatul (7), Oficiul „poate” suspenda procedura de 
opoziție. Prin urmare, problema suspendării este întotdeauna o decizie care stă la 
latitudinea examinatorului responsabil de opoziție. Procedura de opoziție poate fi 
suspendată la cererea uneia dintre părți, înainte de începerea etapei contradictorii a 
procedurii, și chiar în cursul perioadei de reflecție, din motivele menționate la norma 20 
alineatul (7) literele (a) și (b) din RAMC. Cu toate acestea, în cursul perioadei de 
reflecție, procedura nu poate fi suspendată pe motiv că sunt în curs negocieri. Acesta 
este întocmai scopul perioadei de reflecție, de a deschide un interval de timp pentru 
negocieri înainte de începerea etapei contradictorii. 
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În cazul în care procedura se suspendă într-un stadiu incipient, acest lucru se va face 
de preferință atunci când admisibilitatea opoziției este notificată, pentru a „păstra” 
perioada de reflecție pentru momentul de după reluarea procedurii. 
 
 
6.3.1 Suspendarea solicitată de ambele părți 
 
În cazul în care suspendarea este solicitată de ambele părți, după expirarea perioadei 
de reflecție, Oficiul va suspenda procedura, chiar și atunci când nu sunt prezentate 
motive. În aceste cazuri, și indiferent de perioada solicitată de părți, prima suspendare 
se va acorda pentru o perioadă de un an, oferind părților posibilitatea de a renunța 
(„opting out”). Procesul de „opting out” este același ca pentru prelungirea perioadei de 
reflecție: în cazul în care una dintre părți renunță, suspendarea se va încheia după 14 
zile de la informarea părților în acest sens. Procedura se va relua a doua zi, iar partea 
care trebuie să prezinte observații va avea la dispoziție două luni pentru a face acest 
lucru. 
 
 
6.3.2 Suspendările efectuate de Oficiu ex officio sau la solicitarea uneia 

dintre părți 
 
În cazul în care opoziția este suspendată de Oficiu, care acționează ex officio sau la 
cererea uneia dintre părți, decizia de suspendare trebuie să se bazeze pe motive 
întemeiate. RAMC analizează trei cazuri specifice în care procedura poate fi 
suspendată: 
 
• opoziția este întemeiată pe o cerere de înregistrare a unei mărci; 
• opoziția este întemeiată pe o cerere de înregistrare a unei indicații geografice sau 

a unei denumiri de origine; 
• există opoziții multiple. 
 
În afara acestor trei cazuri specifice, RAMC prevede că procedura de opoziție poate fi 
suspendată în cazul în care circumstanțele sunt de așa natură încât impun 
suspendarea. Cele mai frecvente cazuri nespecificate în care opozițiile pot fi, în 
principiu, suspendate sunt următoarele: 
 
• înregistrarea mărcii pe care se întemeiază opoziția face obiectul unor proceduri 

administrative sau judiciare, care pot afecta înregistrarea sau dreptul oponentului 
asupra acesteia. Motivul este faptul că nu se poate admite o opoziție pe baza 
unui drept anterior care, la data deciziei, a încetat să mai producă efecte (a se 
vedea punctul 5.3.2 din prezentul Ghid). 

• părțile negociază soluționarea opoziției. 
 
Există alte câteva situații în care suspendarea ar putea fi, de asemenea, recomandată 
sau chiar necesară, de exemplu, ca urmare a observațiilor terților, a erorilor în 
publicarea cererii contestate care impun republicarea, a unui transfer în curs privind 
cereri sau înregistrări anterioare de MC ori cereri MC contestate, sau ca urmare a 
retragerii reprezentantului. 
 
Trebuie subliniat că în niciunul dintre cazurile menționate mai sus nu există obligația de 
suspendare a procedurii. Această decizie rămâne la latitudinea Oficiului. Acest lucru 
înseamnă că, propriu-zis, niciuna dintre situațiile de mai sus nu conferă uneia dintre 
părți dreptul de a obține suspendarea procedurii. Pe de altă parte, atunci când 
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circumstanțele cazului impun sistarea procedurii, este de așteptat ca examinatorul să 
suspende procedura. 
 
Mai mult decât atât, faptul că RAMC conține norme specifice pentru cazul opozițiilor 
multiple și cazul în care opoziția se întemeiază pe o cerere de înregistrare sau pe o 
cerere de înregistrare a unei indicații geografice sau denumiri de origine sugerează că 
procedura ar trebui suspendată sau cel puțin că posibilitatea suspendării acesteia ar 
trebui luată în considerare în mod corespunzător. Decizia de a suspenda sau nu 
procedura depinde, în ultimă instanță, de circumstanțele cazului. În următoarele 
secțiuni sunt explicate circumstanțele cele mai frecvente care pot duce la suspendarea 
procedurii. 
 
 
6.3.3 Opoziția se întemeiază pe o cerere de înregistrare a unei mărci / o 

cerere de înregistrare a unei indicații geografice sau a unei denumiri de 
origine 

 
6.3.3.1 Explicarea principiului de bază, momentul suspendării 
 
Norma 20 alineatul (7) din RAMC 
 
În principiu, opozițiile întemeiate pe cereri nu trebuie suspendate, cel puțin nu încă de 
la începutul procedurii. Se presupune că, în cele mai multe cazuri, cererile se 
concretizează în înregistrări în timpul procedurii. 
 
Presupunând că oponentul prezintă dovezi suficiente pentru fundamentarea unei cereri 
naționale, opoziția va continua până când va putea fi adoptată o decizie (același lucru 
se întâmplă în cazul cererilor anterioare de înregistrare a unei MC pentru care nu sunt 
necesare dovezi). Înainte de încheierea procedurii, cererea MC trebuie verificată sau, 
în cazul unei cereri naționale, oponentului trebuie să i se solicite să furnizeze informații 
cu privire la statutul cererii. Dacă, în acest stadiu, oponentul prezintă dovezi conform 
cărora cererea națională a fost, de fapt, înregistrată înainte de termenul stabilit la 
norma 19 alineatul (1) din RAMC, marca anterioară va fi respinsă ca neîntemeiată, 
conform normei 20 alineatul (1) din RAMC. 
 
Cu toate acestea, Oficiul poate suspenda procedura în cazul în care dreptul anterior 
este o cerere și dacă suspendarea este solicitată de una dintre părți. În acest caz, 
rezultatul probabil al opoziției va fi luat în considerare pentru a decide cu privire la 
suspendare. În cazul în care dreptul anterior este o cerere națională, părțile trebuie să 
prezinte dovezi că cererea întâmpină probleme. 
 
 
6.3.3.2 Excepții de la principiul de bază 
 
Excepțiile apar numai atunci când sunt îndeplinite două condiții cumulative. 
 
1. Cererea anterioară întâmpină probleme. În cazul în care Oficiul deține informații 

că cererea anterioară se confruntă cu probleme, presupunerea generală că 
cererea se va concretiza într-o înregistrare nu mai este valabilă. Se consideră că 
cererea anterioară întâmpină probleme atunci când oficiul pentru mărci ridică 
obiecții, când sunt formulate opoziții împotriva acestei cereri sau când există o 
respingere în curs de definitivare. 
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2. Decizia finală nu poate fi emisă fără a lua în considerare cererea anterioară. 
Acest lucru este valabil atunci când circumstanțele cauzei nu permit să se 
considere că opoziția va fi, în orice caz, respinsă (de exemplu, deoarece nu 
există risc de confuzie) sau admisă (deoarece există alte drepturi anterioare care 
sunt suficiente pentru a respinge cererea privind marca comunitară contestată). 

 
A doua condiție merită o examinare mai atentă în ceea ce privește posibilitatea ca 
cererea în cauză să influențeze rezultatul opoziției. 
 
În cazul în care răspunsul este clar negativ, procedura nu trebuie suspendată. Aici sunt 
incluse cazurile în care opoziția va fi respinsă oricum și cazurile în care opoziția va fi 
admisă oricum (pentru că opoziția se întemeiază, de asemenea, pe alte drepturi 
anterioare, unul sau unele dintre acestea obținând în mod clar câștig de cauză). 
 
Atunci când opoziția se întemeiază pe o cerere de înregistrare, poate fi oportun să se 
suspende procedura de opoziție în conformitate cu norma 20 alineatul (7) din RAMC, 
în așteptarea înregistrării mărcii anterioare a oponentului. Cu toate acestea, în cazul în 
care opoziția ar trebui respinsă, fie din motive formale, fie din motive de fond, 
suspendarea ar fi lipsită de sens și nu ar face decât să prelungească procedura în mod 
inutil. 
 
Atunci când nu există alte drepturi anterioare de luat în considerare (deoarece nu 
există alte drepturi anterioare sau deoarece nu au fost fundamentate) sau atunci când 
cererea trebuie luată, totuși, în considerare (deoarece celelalte drepturi anterioare nu 
au obținut câștig de cauză), este necesar, pentru a decide asupra suspendării, să se 
evalueze probabilitatea ca, pe baza cererii, opoziția să obțină câștig de cauză. 
Procedura va fi suspendată numai în cazul în care se constată că cererea anterioară, 
dacă este înregistrată, va determina respingerea totală sau parțială a cererii MC 
contestate. 
 
În cazul în care această evaluare se efectuează într-un stadiu incipient al procedurii, 
trebuie să se țină seama de faptul că o examinare preliminară a cauzei nu este 
niciodată la fel de profundă și detaliată ca atunci când precedă elaborarea deciziei. 
Prin urmare, se impune în acest stadiu un anumit grad de precauție. În cazurile la 
limită, atunci când rezultatul nu este clar, procedura ar trebui, în principiu, să fie 
suspendată. 
 
 
6.3.3.3 Cererile MC anterioare 
 
Trebuie reținut că, în cadrul etapei contradictorii a procedurii, problema suspendării se 
poate ridica numai după expirarea perioadei de reflecție. De exemplu, opoziția se 
întemeiază pe o cerere de înregistrare a unei MC similare, însă nu este suspendată 
deoarece există un alt drept anterior (o marcă înregistrată), în baza căruia cererea 
contestată trebuie respinsă. În cazul în care oponentul nu face dovada existenței 
acestui drept anterior, cererea anterioară, care înainte era lipsită de relevanță pentru 
decizie, devine fundamentală. În cazul în care, conform documentelor disponibile, 
rezultă că cererea anterioară se confruntă cu probleme, opoziția trebuie suspendată. 
 
 
6.3.3.4 Cererile naționale anterioare 
 
Problema suspendării va trebui ridicată de către părți (în mod normal, de către 
solicitant). În acest caz, partea trebuie să prezinte dovezi că cererea anterioară se 
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confruntă cu probleme. La primirea unei astfel de cereri, Oficiul va analiza dacă, în 
circumstanțele cauzei, este recomandabil să se suspende procedura. 
 
Dacă niciuna din părți nu ridică această problemă, se va aplica principiul general și 
Oficiul trebuie doar să decidă cu privire la suspendare, în cazul în care procedura 
ajunge la final și nu există informații care să confirme că cererea s-a materializat într-o 
înregistrare. În acest caz, oponentului trebuie să i se solicite să informeze Oficiul cu 
privire la statutul cererii sale anterioare. 
 
În orice caz, întrebarea dacă procedura ar trebui suspendată sau nu din cauza cererilor 
anterioare poate apărea sub diverse forme și, prin urmare, necesită o decizie de la caz 
la caz. Nu există reguli stricte în materie, iar simțul realității este esențial. 
 
Iată câteva exemple în care, conform practicii generale prezentate mai sus, situația 
pare să nu necesite o suspendare a procedurii, însă această suspendare poate fi, 
totuși, decisă în cazul în care examinatorul o consideră de cuviință. 
 
• Opoziția se întemeiază pe o marcă franceză și pe o cerere MC și nu se confruntă 

cu probleme. Ambele desemnează același semn și aceleași produse, care sunt 
asemănătoare până în punctul în care pot fi confundate cu marca atacată. Prin 
urmare, opoziția poate fi tratată exclusiv pe baza mărcii franceze. În cazul în care 
riscul de confuzie se poate produce numai în alte state membre decât Franța, 
decizia va fi mai solidă dacă se întemeiază pe cererea MC și, prin urmare, este 
oportun să se suspende procedura în așteptarea rezultatului cererii MC. 

 
• Cererea anterioară nu influențează foarte mult rezultatul, însă solicitantul dorește 

suspendarea. În cazul în care dreptul anterior este o cerere MC și Oficiul 
concluzionează că se confruntă cu probleme sau, în cazul unei cereri naționale, 
dacă solicitantul prezintă dovezi care atestă că cererea oponentului se confruntă 
cu probleme, procedura poate fi suspendată. Întrucât, în principiu, solicitantul 
este partea cea mai interesată să obțină o decizie rapidă, Oficiul nu trebuie să 
insiste asupra continuării procedurii, dacă solicitantul preferă să aștepte. 

 
 
6.3.3.5 Monitorizarea dosarelor suspendate 
 
În cazul în care procedura este suspendată pe termen nelimitat (așa-numita 
suspendare deschisă), baza de date a Oficiului generează date scadente la fiecare 
șase luni în vederea monitorizării opoziției. 
 
Dacă dreptul anterior este o cerere de înregistrare națională, reluarea procedurii 
depinde întotdeauna de inițiativa părților, de la care se așteaptă să informeze Oficiul în 
cazul în care cererea se materializează într-o înregistrare sau este respinsă. De 
asemenea, oponentului i se poate solicita să informeze Oficiul. 
 
 
6.3.3.6 Reluarea procedurii 
 
La momentul reluării procedurii, pentru că cererea anterioară s-a materializat într-o 
înregistrare sau a fost respinsă, părțile trebuie, în mod evident, informate cu privire la 
termenele în așteptare la data reluării. În cazul în care procedura a fost suspendată de 
la bun început, toate datele pentru perioada de reflecție și termenele ulterioare trebuie 
să fie stabilite. 
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6.3.4 Opozițiile multiple 
 
Norma 21 alineatul (2) din RAMC 
 
 
6.3.4.1 Explicarea principiului de bază, momentul suspendării 
 
În cazul în care există mai multe opoziții în așteptare împotriva aceleiași cereri MC și 
dacă există o cauză evidentă care poate duce la respingerea totală a cererii MC (sau 
cel puțin a tuturor produselor și serviciilor contestate de totalitatea opozițiilor), Oficiul 
poate suspenda celelalte proceduri până se ajunge la o decizie definitivă. 
 
În principiu, o opoziție va fi considerată întemeiată atunci când se bazează, de 
exemplu, pe articolul 8 alineatul (1) litera (a) din RMC (identitate) și pe o marcă 
înregistrată. 
 
Opoziția care justifică suspendarea tuturor celorlalte nu trebuie să fie doar evidentă, ci 
trebuie, totodată, să fie formulată împotriva tuturor produselor și serviciilor contestate 
de toate opozițiile vizate de suspendare. 
 
Suspendarea opozițiilor în stadiu incipient implică unele riscuri. Examinatorul trebuie să 
trateze cu atenție retragerile, fundamentarea drepturilor anterioare și dovada utilizării în 
cadrul procedurilor active. În cazul în care opoziția „activă” este soluționată sau retrasă 
(de exemplu, în timpul perioadei de reflecție), suspendarea procedurilor rămase trebuie 
încheiată. În cazul în care opoziția „activă” nu este fundamentată corespunzător, 
suspendarea celorlalte proceduri trebuie reanalizată și, eventual, încheiată. Aceeași 
regulă se aplică atunci când oponentul nu reușește să facă dovada utilizării sau 
prezintă dovezi care sunt, în mod clar, insuficiente pentru a stabili utilizarea efectivă. 
 
 
6.3.4.2 În urma respingerii cererii MC 
 
În cazul în care cererea MC este respinsă ulterior din cauza unei opoziții „active”, 
opozițiile suspendate vor fi considerate încheiate după ce decizia devine definitivă. Prin 
urmare, trei luni mai târziu trebuie verificat dacă împotriva deciziei de opoziție nu s-a 
formulat un recurs. Dacă decizia a devenit definitivă, părțile la celelalte proceduri 
trebuie informate în acest sens, opozițiile suspendate în stadiu incipient (înainte de 
perioada de reflecție) sunt închise, iar 50 % din taxele de opoziție sunt returnate 
fiecărui oponent, în conformitate cu norma 21 alineatul (4) din RAMC. 
 
Dacă s-a formulat un recurs împotriva deciziei, opozițiile rămân suspendate. În cazul în 
care Camera de recurs infirmă decizia, celelalte proceduri vor fi reluate imediat, fără a 
mai aștepta ca această decizie să devină definitivă. 
 
 
6.3.4.3 Reluarea procedurii 
 
Atunci când procedura suspendată urmează a fi reluată în o cauză în care a fost 
suspendată de la bun început, toate datele aferente perioadei de reflecție și termenele 
ulterioare vor trebui stabilite și toate informațiile și avertismentele uzuale vor trebui 
emise din nou. În cazul în care suspendarea s-a produs după sfârșitul perioadei de 
reflecție, procedura este reluată de la etapa în care se afla la momentul suspendării. 
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6.3.5 Dreptul anterior contestat 
 
Opoziția se suspendă în cazul în care dreptul anterior pe care se întemeiază este 
contestat, cu excepția cazului în care acest drept anterior nu ar putea afecta rezultatul 
opoziției. 
 
Norma 20 alineatul (7) din RAMC 
 
 
6.3.5.1 Cazuri 
 
Aceste situații sunt similare celor în care opoziția se întemeiază pe o cerere. În ambele 
cazuri, există un grad de incertitudine cu privire la dreptul anterior pe care se 
întemeiază opoziția. 
 
Dacă opoziția se întemeiază pe o marcă anterioară, care face obiectul unei proceduri 
de anulare, Oficiul poate suspenda procedura, în cazul în care acest lucru este solicitat 
de una dintre părți. În acest caz, rezultatul procedurii de anulare împotriva mărcii 
anterioare trebuie să aibă un anumit impact asupra opoziției. Prin urmare, rezultatul 
probabil al opoziției este analizat pentru a se adopta o decizie în privința suspendării. 
În cazul în care dreptul anterior este o marcă națională, părțile trebuie să prezinte 
dovada că marca întâmpină probleme. 
 
Următoarele exemple se încadrează în această categorie de mărci naționale 
anterioare: 
 
• solicitantul (sau un terț) a formulat o acțiune sau o cerere reconvențională prin 

care solicită anularea sau revocarea înregistrării anterioare; 
 
• solicitantul (sau un terț) a formulat o acțiune sau o cerere reconvențională prin 

care solicită transferul dreptului anterior pe numele său. 
 
Acțiunile penale împotriva oponentului sau acțiunile prin care se pretind despăgubiri de 
la acesta, indiferent de modul în care sunt legate de marca anterioară, nu au niciun 
impact asupra rezultatului procedurii de opoziție și, prin urmare, nu justifică 
suspendarea. 
 
 
6.3.5.2 Factori care trebuie luați în considerare 
 
Dacă una dintre părți solicită suspendarea sau dacă Oficiul are cunoștință de existența 
unor proceduri de anulare împotriva MC anterioare, trebuie analizat dacă dreptul 
anterior în cauză ar putea influența, prima facie, rezultatul opoziției. 
 
Dacă se consideră că opoziția este în orice caz fondată sau în orice caz nefondată, 
indiferent de soarta dreptului anterior contestat, procedura nu trebuie suspendată. 
Dacă, dimpotrivă, dreptul anterior contestat trebuie luat în considerare în mod necesar 
în decizia privind opoziția, procedura este suspendată. Oficiul nu va judeca succesul 
potențial al acțiunii la nivel național. Cu toate acestea, în cazul în care cealaltă parte 
susține acest argument, Oficiul trebuie să invite părțile să prezinte elemente de probă 
sau observații. 
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Dacă care se ajunge la concluzia că suspendarea se poate produce, celeilalte părți i se 
poate da posibilitatea să prezinte observații asupra cererii, în special dacă probele 
prezentate nu sunt absolut clare. În cazul în care cealaltă parte nu este invitată să 
prezinte observații, examinatorul poate, totuși, infirma concluzia, dacă cealaltă parte 
reacționează la acordarea suspendării. 
 
 
6.3.5.3 Elemente de probă 
 
Cererea de suspendare trebuie susținută prin elemente de probă, indiferent dacă 
acestea sunt solicitate de oponent sau de solicitant. Aceste elemente de probă trebuie 
să fie oficiale, să identifice în mod clar procedurile care duc la suspendare și să 
menționeze pretențiile. 
 
În special, elemente de probă trebuie să fie clare în privința consecințelor posibile 
pentru dreptul anterior pe care se întemeiază opoziția. Dacă este necesar, părții i se 
poate solicita să prezinte o traducere a elementelor de probă. 
 
 
6.3.5.4 Monitorizarea dosarelor suspendate 
 
În cazul în care procedura este suspendată pe termen nelimitat (așa-numitele 
suspendări deschise), se generează date scadente la fiecare șase luni pentru a verifica 
dacă părțile au furnizat informații noi cu privire la stadiul procedurii. De asemenea, 
Oficiul poate invita părțile să ofere informații cu privire la stadiul procedurii. 
 
 
6.3.5.5 Reluarea procedurii 
 
Procedura trebuie reluată imediat ce s-a pronunțat o decizie definitivă în cadrul 
procedurii naționale. În cazul în care decizia adoptată în cadrul procedurii naționale 
anulează, decade din drepturi sau determină în alt mod stingerea dreptului sau 
transferul dreptului anterior al oponentului, opoziția este considerată nefondată în 
măsura în care se întemeiază pe dreptul anterior respectiv. În cazul în care toate 
drepturile anterioare pe care se întemeiază o opoziție încetează să existe, oponentului 
i se oferă posibilitatea de a-și retrage opoziția. Dacă nu face acest lucru, Oficiul va lua 
o decizie de respingere a opoziției. 
 
 
6.3.6 Negocieri în curs 
  
Dacă cererea este semnată de ambele părți, procedura este suspendată. 
 
Dacă cererea este semnată doar de una dintre părți, Oficiul nu acordă, în principiu, 
suspendarea, cu excepția cazului în care este însoțită de o scrisoare de consimțământ 
semnată de cealaltă parte. 
 
 
Norma 20 alineatul (7) din RAMC 
 
În general, atunci când părțile negociază, acestea solicită ca procedura să fie 
suspendată pentru a evita cheltuielile suplimentare. Totuși, atunci când ambele părți 
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solicită suspendarea, nu trebuie să ofere o justificare specifică. Suspendarea se 
acordă întotdeauna. 
 
Așadar, întrebarea dacă negocierile în curs justifică sau nu o suspendare a procedurii 
merită a fi analizată doar atunci când numai una dintre părți prezintă cererea. 
 
Cererile de suspendare a procedurii prezentate de una dintre părți pe motivul 
negocierilor în curs între părți sunt, în principiu, respinse. Negocierile între părți sunt o 
practică frecventă în cadrul procedurii de opoziție și este posibil ca cealaltă parte să 
dorească să negocieze, cu condiția ca negocierile să nu determine întârzierea 
procedurii. Prin urmare, negocierile nu conferă niciuneia dintre părți dreptul de a ignora 
un termen în curs, de a obține o prelungire a acestuia sau o suspendare a procedurii. 
 
Prin urmare, în aceste cazuri, cererea este respinsă, însă partea în cauză este 
informată că Oficiul va suspenda procedura în cazul în care ambele părți prezintă 
cererea. 
 
În ceea ce privește perioada care urmează a fi acordată, a se vedea punctul 6.3, 
Suspendarea, de mai sus. 
 
 
6.3.7 Aspecte procedurale 
 
Scrisorile de suspendare a procedurii trebuie să menționeze întotdeauna data la care 
suspendarea intră în vigoare, fiind în general data la care a fost depusă o cerere 
valabilă. 
 
În cazul în care suspendarea se decide pentru o perioadă determinată, scrisorile 
trebuie să precizeze, de asemenea, data de la care procedurile vor fi reluate și ce se 
întâmplă ulterior. Este de remarcat faptul că, atunci când ambele părți solicită 
suspendarea, deoarece există negocieri în curs, perioada va fi întotdeauna de un an, 
indiferent de perioada solicitată de părți. 
 
În cazul în care, la 30 ianuarie 2015, este tratată o cerere de suspendare de două luni, 
semnată de ambele părți și prezentată la 15 ianuarie 2015 (cu cinci zile înainte de 
expirarea termenului acordat oponentului pentru finalizarea dosarului – 20 ianuarie 
2015), rezultatul va fi: 
• Oficiul a suspendat procedura de opoziție la cererea ambelor părți; 
 
• suspendarea intră în vigoare la data de 15 ianuarie 2015 (data la care Oficiul a 

primit cererea de suspendare) și expiră la 15 ianuarie 2016; 
 
• procedura va fi reluată începând cu data de 16 ianuarie 2016 (un an, indiferent 

de perioada solicitată de părți), fără nicio altă notificare din partea Oficiului; 
 
• termenul acordat oponentului este acum 15 martie 2016 (două luni complete 

pentru ca oponentul să finalizeze dosarul); 
 
• termenul acordat solicitantului este acum 15 mai 2016 (două luni complete după 

încheierea termenului acordat oponentului). 
 
În cazul în care procedura este suspendată pe termen nelimitat (așa-numitele 
suspendări deschise), perioada de suspendare nu este determinată. Procedura va fi 
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reluată în urma unei confirmări scrise din partea Oficiului și se acordă un termen de 
două luni complete, dacă este cazul, în funcție de stadiul procedurii. 
 
 
6.4 Opozițiile multiple 
 
Norma 21 din RAMC 
 
Opozițiile multiple desemnează diferite opoziții care sunt depuse împotriva aceleiași 
cereri de înregistrare a unei MC. 
 
În cazul opozițiilor multiple, trebuie să se țină seama de o serie de factori suplimentari. 
 
În primul rând, exceptând cazul în care se înregistrează o întârziere considerabilă în 
etapa de admisibilitate privind una dintre opoziții, practica impune notificarea 
solicitantului cu privire la admisibilitatea tuturor opozițiilor în același timp. În al doilea 
rând, opozițiile multiple pot duce la suspendarea unora dintre ele din motive de 
economie a procedurii. În al treilea rând, o restrângere efectuată de solicitant în cursul 
uneia dintre proceduri poate avea un impact asupra celorlalte opoziții. Mai mult decât 
atât, se poate dovedi practică adoptarea deciziilor într-o anumită ordine. 
 
În cele din urmă, în anumite circumstanțe, opozițiile multiple pot fi conexate și tratate în 
cadrul unui singur set de proceduri. 
 
 
6.4.1 Opozițiile multiple și restrângerile 
 
În caz de opoziții multiple, când solicitantul restrânge lista de produse și servicii în 
cadrul uneia dintre procedurile de opoziție, toți ceilalți oponenți trebuie informați în 
acest sens prin intermediul scrisorii corespunzătoare, în măsura în care restrângerea 
vizează produsele sau serviciile contestate ale celorlalte opoziții. 
 
Cu toate acestea, în cazul în care nu există nicio legătură între produsele sau serviciile 
care fac obiectul restrângerii și produsele și serviciile contestate, oponentul nu trebuie 
informat. 
 
De exemplu, există patru opoziții formulate împotriva aceleiași cereri MC, pentru 
produse din Clasele 3, 14, 18 și 25. Opozițiile sunt formulate împotriva următoarelor 
clase: 
 
Opoziție Întindere 

Nr. 1 Clasa 3 

Nr. 2 Clasa 25 

Nr. 3 Clasele 18 și 25 

Nr. 4 Clasele 14 și 25 

 
Solicitantul trimite o cerere de restrângere în procedura de opoziție 2, eliminând 
articole de îmbrăcăminte și articole pentru acoperirea capului. În afară de scrisorile 
relevante din opoziția 2, scrisorile relevante trebuie, de asemenea, trimise în 
procedurile de opoziție 3 și 4. Întrucât restrângerea nu afectează produsele contestate 
din cadrul opoziției 1, nu este necesară nicio acțiune în cadrul acestei opoziții. 
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6.4.2 Opozițiile multiple și deciziile 
 
Odată ce opoziția ajunge în etapa de decizie, este important să se țină seama de 
eventualele opoziții multiple care sunt în curs împotriva aceleiași cereri MC. Înainte de 
pronunțarea unei decizii privind opoziția, etapa procedurală în cadrul opozițiilor multiple 
trebuie analizată și, în funcție de situație, se poate lua o decizie sau opoziția trebuie 
suspendată. Principiul general care se aplică este că produsele și serviciile contestate 
nu trebuie respinse de mai multe ori în diferite momente în timp. Cele trei situații care 
pot apărea sunt descrise în cele ce urmează. 
 
 
1. Toate opozițiile împotriva aceleiași cereri MC sunt pregătite pentru adoptarea 

unei decizii în același timp 
 
Ordinea în care sunt adoptate deciziile este la latitudinea examinatorului, însă trebuie 
să se țină seama de aspectele ce urmează. 
 
Dacă toate opozițiile sunt respinse, deciziile pot fi adoptate în orice ordine, deoarece 
respingerea opoziției nu afectează cererea MC. Chiar dacă una dintre decizii ar urma 
să fie atacată înaintea adoptării celorlalte, ar părea de preferat să nu se suspende, 
deoarece procedura înaintea Camerei de recurs poate fi de durată. 
 
Dacă toate opozițiile obțin câștig de cauză, în primul rând trebuie adoptată decizia 
privind opoziția, prin care se elimină majoritatea produselor și serviciilor din cererea de 
MC (cea mai mare întindere a opoziției), și, odată rămasă definitivă, aceasta va fi 
urmată de decizii cu privire la opozițiile care contestă produsele sau serviciile diferite 
de produsele și serviciile contestate în cadrul primei opoziții. În exemplul de mai sus, la 
punctul 6.4.1, prima decizie trebuie adoptată fie în opoziția 3, fie în opoziția 4 și ulterior 
în opoziția 1. 
 
Presupunând că prima decizie este luată în opoziția 4, iar cererea MC este respinsă 
pentru clasele 14 și 25, opoziția 2 ar trebui suspendată. 
 
În cazul în care perioada de recurs a expirat, fără să se fi formulat un recurs, opoziția 2 
este considerată stinsă, deoarece nu mai are obiect. Părțile trebuie informate în acest 
sens, iar opoziția trebuie încheiată. Cauza va fi considerată ca fiind o cauză în care nu 
s-a pronunțat nicio hotărâre, în sensul articolului 85 alineatul (4) din RMC. În 
consecință, stabilirea cheltuielilor este la aprecierea Oficiului. În cazul în care părțile 
informează Oficiul că sunt de acord în privința costurilor, nu se va adopta o decizie 
privind cheltuielile. În general, decizia va fi ca fiecare parte să își suporte propriile 
cheltuieli. 
 
 
2. Doar o singură opoziție este pregătită pentru decizie, iar celelalte opoziții se află 

încă în faza contradictorie a procedurii 
 
Dacă opoziția este respinsă, se poate lua o decizie fără ca aceasta să aibă impact 
ulterior asupra opozițiilor multiple în curs, deoarece respingerea nu are niciun efect 
asupra cererii MC. 
 
Dacă opoziția obține câștig de cauză, iar decizia respinge cererea MC contestată în 
întregime, opozițiile multiple în curs trebuie suspendate până când decizia este 
definitivă. În cazul în care perioada de recurs a expirat și nu s-a formulat niciun recurs, 



Aspecte procedurale 

 
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu, Partea C, Opoziția Pagina 85 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

opozițiile multiple sunt considerate stinse, deoarece nu mai au obiect. Părțile trebuie 
informate în acest sens, iar opoziția trebuie încheiată. Cauza va fi considerată ca fiind 
o cauză în care nu s-a pronunțat nicio hotărâre, în sensul articolului 85 alineatul (4) din 
RMC. În consecință, stabilirea cheltuielilor este la aprecierea Oficiului. În cazul în care 
părțile informează Oficiul că sunt de acord în privința costurilor, nu se va adopta o 
decizie privind cheltuielile. În general, decizia va fi ca fiecare parte să își suporte 
propriile cheltuieli. 
 
Aceeași regulă se aplică dacă decizia privind opoziția respinge o parte din produsele și 
serviciile din cererea MC contestată, însă respinge toate produsele și serviciile 
împotriva cărora sunt formulate opozițiile multiple. 
 
Opozițiile multiple trebuie, însă, suspendate dacă decizia privind opoziția respinge o 
parte din produsele și serviciile din cererea MC contestată, dar respinge numai o parte 
din produsele și serviciile împotriva cărora sunt formulate opozițiile multiple. 
Suspendarea va dura până când decizia devine definitivă. În acest caz, oponenții din 
cadrul opozițiilor multiple vor fi invitați să informeze Oficiul dacă doresc să își mențină 
sau să își retragă opoziția. În cazul unei retrageri a opoziției, procedura este încheiată 
și ambele părți sunt informate în acest sens. Dacă procedura este încheiată după 
expirarea perioadei de reflecție, Oficiul va decide asupra cheltuielilor în conformitate cu 
articolul 85 alineatul (2) din RMC, astfel încât fiecare parte să își suporte propriile 
cheltuieli. În cazul în care părțile informează Oficiul înainte de încheierea procedurii că 
sunt de acord în privința costurilor, nu se va adopta o decizie privind cheltuielile. 
 
 
3. Două sau mai multe opoziții sunt pregătite pentru decizie, iar altele se află încă în 

faza contradictorie a procedurii 
 
Se poate întâmpla ca unele opoziții formulate împotriva unei cereri MC să fie pregătite 
pentru decizie, iar altele să se afle în diferite faze ale etapei contradictorii. În această 
situație, principiile descrise la punctele 1 și 2 se aplică cumulativ. În funcție de 
rezultatul deciziilor și de domeniul de aplicare al cazurilor în curs, se va decide dacă se 
poate lua o decizie cu privire la opoziții și dacă opozițiile multiple trebuie suspendate. 
 
 
6.4.3 Conexarea procedurilor 
 
Norma 21 alineatul (1) din RAMC 
 
Norma 21 alineatul (1) din RAMC permite Oficiului să trateze opozițiile multiple într-un 
singur set de proceduri. Dacă se decide conexarea opozițiilor, părțile trebuie notificate. 
 
Opozițiile pot fi conexate dacă sunt îndreptate împotriva aceleiași cereri MC. Este mult 
mai probabil ca Oficiul să le conexeze dacă, suplimentar, acestea au fost depuse de 
același oponent sau dacă există o legătură economică între oponenți, de exemplu, o 
societate-mamă și o filială. 
 
Atunci când se decide conexarea opozițiilor, trebuie verificat dacă oponenții au același 
reprezentant. În caz contrar, trebuie să li se solicite să numească un singur 
reprezentant. În plus, drepturile anterioare trebuie să fie identice sau extrem de 
similare. Dacă reprezentanții nu formulează un răspuns sau nu doresc să desemneze 
un singur reprezentant, opozițiile trebuie separate și soluționate separat. 
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Dacă, în orice etapă, aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, de exemplu, unicul drept 
anterior al uneia dintre opozițiile conexate este transferat unui terț, conexarea poate fi 
anulată. 
 
Cu excepția cazului în care conexarea este dizolvată înainte de luarea deciziei, se 
adoptă o singură decizie. 
 
 
6.5 Schimbarea părților (transfer, schimbarea denumirii, 

schimbarea reprezentantului, întreruperea procedurii) 
 
6.5.1 Transferul și procedura de opoziție 
 
6.5.1.1 Introducere și principiu de bază 
 
Articolul 17 din RMC 
 
Un transfer sau o cesiune a unui drept anterior reprezintă o schimbare a titularului 
acestui drept. Pentru informații suplimentare, a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni 
privind Registrul mărcilor comunitare, secțiunea 3, Mărcile comunitare ca obiecte de 
proprietate, capitolul 1, Transferul. 
 
Un transfer se poate realiza în mai multe moduri, inclusiv o simplă vânzare a unei 
mărci anterioare de la A către B, o societate C care este cumpărată (inclusiv mărcile) 
de societatea D, o fuziune a societăților E și F, din care rezultă societatea G 
(succesiune universală) sau o succesiune legală (după decesul proprietarului, 
moștenitorii devin noii titulari). Aceasta nu este o listă exhaustivă. 
 
Atunci când se realizează un transfer pe parcursul procedurilor de opoziție, pot apărea 
mai multe situații diferite. În timp ce pentru înregistrările sau cererile MC anterioare pe 
care este întemeiată opoziția noul titular poate deveni parte la proceduri (sau poate 
depune observații) numai după ce cererea de înregistrare a transferului a ajuns la 
Oficiu, pentru înregistrările sau solicitările naționale anterioare este suficient ca noul 
proprietar să prezinte dovezi ale transferului. 
 
Principiul de bază este acela că noul titular înlocuiește vechiul titular în cadrul 
procedurilor. Practica Oficiului atunci când tratează transferurile este descrisă la 
punctele 6.5.1.2 (înregistrarea anterioară este o înregistrare MC), 6.5.1.3 (înregistrarea 
anterioară este o înregistrare națională), 6.5.1.4 (înregistrările anterioare sunt o 
combinație de înregistrări MC și înregistrări naționale) și 6.5.1.5 (transferul unei cereri 
MC contestate pe parcursul procedurilor de opoziție). 
 
 
6.5.1.2 Transferul unei MC anterioare 
 
Articolul 17 alineatele (6) și (7) din RMC 
 
În ceea ce privește MC (sau cererile de înregistrare a MC) anterioare, în conformitate 
cu articolul 17 alineatul (6) din RMC, atât timp cât transferul nu a fost introdus în 
registru, succesorul în drepturi nu poate să se prevaleze de drepturile care decurg din 
înregistrarea MC (sau cererea de înregistrare a MC). Cu toate acestea, în perioada 
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dintre data primirii cererii de înregistrare a transferului și data înregistrării transferului, 
noul titular poate prezenta deja declarații către Oficiu în vederea respectării termenelor. 
 
 
Opoziția întemeiată pe o singură MC 
 
Atunci când o opoziție este întemeiată pe o singură MC anterioară, iar această MC 
este/a fost transferată pe parcursul procedurii de opoziție, noul titular devine noul 
oponent. Noul titular îl va înlocui pe vechiul titular. 
 
În acest scop, vechiul titular sau noul titular va trebui să informeze Oficiul cu privire la 
faptul că MC pe care este întemeiată opoziția a fost transferată și trebuie să depună o 
cerere de înregistrare a transferului. Astfel cum s-a menționat mai sus, imediat ce 
Oficiul primește cererea, noul titular poate prezenta deja declarații. Acesta devine, 
însă, parte la procedură abia în momentul înregistrării transferului. 
 
În practică, imediat ce Oficiul este informat că s-a primit o cerere de înregistrare, 
procedurile pot continua cu noul titular. Cu toate acestea, transferul trebuie înregistrat 
înainte de adoptarea unei decizii privind opoziția. Dacă opoziția este pregătită pentru 
decizie, dar transferul nu a fost încă înregistrat, opoziția trebuie suspendată. 
 
Dacă noul titular informează Oficiul că nu dorește să continue procedura, opoziția este 
considerată retrasă. 
 
 
Transferul parțial al singurei MC pe care se întemeiază opoziția 
 
În cazul unui transfer parțial, o parte a MC anterioare rămâne la titularul original, iar o 
altă parte este transferată la noul titular. Transferurilor parțiale li se aplică aceleași 
principii precum cele aplicate transferului uneia sau mai multor înregistrări ale MC pe 
care se întemeiază opoziția. Aceste principii sunt descrise la punctul imediat următor. 
 
 
Opoziția întemeiată pe mai multe MC anterioare 
 
Atunci când o opoziție este întemeiată pe mai multe MC anterioare, iar aceste mărci 
sunt/au fost transferate către același nou titular pe parcursul procedurilor de opoziție, 
se aplică cele prevăzute mai sus. Situația este, însă, diferită atunci când doar una 
dintre MC anterioare este/a fost transferată. În acest caz, noul titular poate deveni, de 
asemenea, un oponent, astfel încât să existe doi oponenți. Totuși, se va menține o 
singură opoziție. În general, ambii oponenți au același reprezentant. 
 
În cazul în care unul dintre oponenți intenționează să se retragă, acest fapt va fi 
acceptat independent de dorința celuilalt de a continua. În cazul în care se continuă 
procedura, aceasta se va întemeia doar pe drepturile oponentului care nu s-a retras. 
Nu se va lua nicio decizie separată privind cheltuielile. 
 
Noii oponenți vor fi tratați drept „co-oponenți”, aceasta însemnând că Oficiul va trata în 
continuare cazul exact ca înainte, și anume ca o singură opoziție, dar cu mai mult de 
un oponent. În plus, Oficiul va considera reprezentantul inițial drept reprezentantul 
„comun” al tuturor oponenților și nu va invita noii oponenți să numească alt 
reprezentant. Cu toate acestea, noii oponenți au întotdeauna opțiunea de a numi un 
reprezentant la alegere. 
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Reprezentarea comună nu înseamnă că oponenții nu pot acționa independent, în 
măsura în care drepturile lor anterioare rămân independente: dacă, de exemplu, unul 
dintre oponenți încheie o înțelegere amiabilă cu solicitantul, opoziția va fi tratată ca 
parțial respinsă în ceea ce privește drepturile anterioare deținute de oponentul 
respectiv. 
 
 
6.5.1.3 Transferul înregistrării naționale anterioare 
 
Opoziția întemeiată pe o singură înregistrare națională 
 
Atunci când o opoziție este întemeiată numai pe o înregistrare națională anterioară, iar 
această înregistrare este/a fost transferată pe parcursul procedurii de opoziție, noul 
titular devine, de asemenea, noul oponent. Noul titular îl va înlocui pe vechiul titular. 
 
În acest scop, vechiul titular sau noul titular trebuie să informeze Oficiul cu privire la 
faptul că înregistrarea națională anterioară pe care se întemeiază opoziția a fost 
transferată și să depună dovezi în acest sens, mai exact, actul de transfer. Deoarece 
există practici naționale diferite, nu este obligatoriu să depună o copie a cererii de 
înregistrare a transferului la oficiul național. 
 
Oficiul nu impune ca noul titular să confirme că intenționează să continue procedura. 
Atâta timp cât dovezile transferului sunt în ordine, noul titular este acceptat ca nou 
oponent. Dacă informează Oficiul cu privire la transfer, însă nu depune dovezi 
(suficiente) în acest sens, procedura de opoziție trebuie suspendată, noul titular 
beneficiind de un termen de două luni pentru a prezenta dovezile transferului. 
 
Cu toate acestea, în statele membre în care aceasta constituie o cerință pentru ca un 
transfer să producă efecte împotriva terților, transferul trebuie să fi fost înregistrat 
înainte de adoptarea unei decizii privind opoziția. Dacă opoziția este pregătită pentru 
decizie, dar transferul nu a fost încă înregistrat, opoziția trebuie suspendată, iar 
oponentului i se va solicita să furnizeze dovezi ale înregistrării transferului. 
 
Întrucât nu este în interesul solicitantului ca procedura să fie întârziată, noului titular 
trebuie să i se acorde un termen de două luni pentru a prezenta aceste dovezi. 
 
În cazul în care noul titular nu furnizează dovezile necesare, procedura trebuie 
continuată cu vechiul titular. Dacă vechiul titular susține că nu mai este titularul, 
opoziția devine nefondată, deoarece oponentul nu mai este titularul dreptului anterior. 
Titularul trebuie informat că opoziția va fi respinsă, cu excepția cazului în care își 
retrage opoziția. 
 
Dacă noul titular furnizează dovezile necesare și informează Oficiul că nu dorește să 
continue procedurile, opoziția este considerată retrasă. 
 
Se acceptă orice dovadă care indică acordul părților în privința transferului/schimbării 
titularului. 
 
 
Transferul parțial al singurei înregistrări naționale pe care este întemeiată opoziția 
 
În cazul unui transfer parțial, o parte a înregistrării naționale anterioare rămâne la 
titularul inițial, iar o altă parte la noul titular. Transferurilor parțiale li se aplică aceleași 



Aspecte procedurale 

 
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu, Partea C, Opoziția Pagina 89 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

principii precum cele aplicate transferului uneia sau mai multor înregistrări naționale pe 
care este întemeiată opoziția. Aceste principii sunt descrise la punctul imediat următor. 
 
 
Opoziția întemeiată pe mai multe înregistrări naționale anterioare 
 
Atunci când o opoziție este întemeiată pe mai multe înregistrări naționale anterioare, 
iar acestea sunt/au fost transferate către același nou titular în timpul procedurii de 
opoziție, se aplică cele prevăzute mai sus. 
 
Situația este, totuși, diferită atunci când este/a fost transferat numai unul din drepturile 
naționale anterioare. În acest caz, noul titular poate deveni, de asemenea, oponent, 
astfel încât să existe doi oponenți. Cu toate acestea, se va menține o singură opoziție. 
În general, ambii oponenți au același reprezentant. 
 
În cazul în care unul dintre oponenți intenționează să se retragă, acest fapt va fi 
acceptat independent de dorința celuilalt de a continua. Bineînțeles, în cazul în care se 
continuă procedura, aceasta se va întemeia doar pe drepturile oponentului care nu s-a 
retras. Nu se va lua nicio decizie separată privind cheltuielile. 
 
În practică, noii oponenți vor fi tratați drept „co-oponenți”, aceasta însemnând că Oficiul 
va trata în continuare cazul exact ca înainte, și anume ca o singură opoziție, dar cu mai 
mult de un oponent. În plus, Oficiul va considera reprezentantul inițial drept 
reprezentantul „comun” al tuturor oponenților și nu va invita noii oponenți să numească 
un alt reprezentant. Cu toate acestea, noii oponenți au întotdeauna opțiunea de a numi 
un reprezentant la alegere. 
 
 
6.5.1.4 Opoziția întemeiată pe mai multe înregistrări naționale anterioare 
 
Atunci când o opoziție este întemeiată concomitent pe una sau mai multe înregistrări 
MC și pe una sau mai multe înregistrări naționale, iar una dintre aceste mărci este/a 
fost transferată către același titular nou în cursul procedurii de opoziție, se aplică cele 
prevăzute mai sus. În acest caz, noul titular poate deveni, de asemenea, oponent, 
astfel încât să existe doi oponenți. Totuși, se va menține o singură opoziție. În general, 
ambii oponenți au același reprezentant. 
 
În toate aceste situații, imediat ce Oficiul ia cunoștință de transferul proprietății, acesta 
va actualiza baza de date oficială pentru a include noul oponent/ambii oponenți și va 
notifica părțile exclusiv în scop informativ. Totuși, simplul fapt că înregistrările 
anterioare au fost transferate nu va justifica niciodată acordarea unui nou termen 
pentru prezentarea de observații sau orice alte documente. 
 
 
6.5.1.5 Transferul cererii MC contestate 
 
Atunci când, pe parcursul procedurii de opoziție, cererea MC contestată este/a fost 
transferată, opoziția urmează cererea, mai exact, oponentul este informat cu privire la 
transfer, iar procedurile continuă între noul titular al cererii MC și oponent. 
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6.5.1.6 Transferul parțial al unei cereri MC contestate 
 
Norma 32 alineatul (4) din RAMC 
 
Atunci când s-a înregistrat un transfer parțial al unei cereri MC (contestate), Oficiul 
trebuie să creeze un dosar separat pentru noua înregistrare (cerere), cu un nou număr 
de înregistrare (al cererii). 
 
În acest caz, atunci când transferul este înregistrat în Registru și se creează o nouă 
cerere MC, examinatorul opoziției trebuie să creeze, de asemenea, un nou dosar de 
opoziție (opoziții) în baza noii cereri MC, deoarece nu este posibilă gestionarea unei 
singure opoziții în baza a două cereri MC separate. 
 
Trebuie remarcat, însă, că acest lucru se întâmplă numai atunci când unele dintre 
produsele și serviciile contestate inițial sunt menținute în „vechea” cerere MC, iar altele 
în cererea MC nou creată. De exemplu: oponentul X formulează o opoziție împotriva 
tuturor produselor desemnate de cererea MC Y, privind clasa 12 pentru dispozitiv de 
locomoție terestru și aerian și clasa 25 pentru articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. 
Cererea MC Y este transferată parțial și divizată în cererea MC Y pentru dispozitiv de 
locomoție terestru și articole de îmbrăcăminte și cererea MC Y pentru dispozitiv de 
locomoție aerian și articole de încălțăminte. 
 
 
Articolele 17 și 23 din RMC 
 
Întrucât a fost necesară achitarea unei singure taxe de opoziție atunci când oponentul 
a depus opoziția, nu este necesar să se achite o a doua taxă pentru noua opoziție 
creată în urma divizării cererii MC. 
 
Transferul, chiar dacă a fost solicitat înainte de depunerea opoziției, produce efecte 
asupra terților doar după introducerea acestuia în baza de date a Oficiului. Prin urmare, 
achitarea unei singure taxe de opoziție a fost efectuată în mod corespunzător 
deoarece, la momentul depunerii, opoziția era formulată exclusiv împotriva unei cereri 
MC (singura cerere). Prin urmare, noua opoziție va fi formulată fără achitarea unei noi 
taxe de opoziție. 
 
În ceea ce privește repartizarea cheltuielilor, examinatorul opoziției va lua în 
considerare faptul că s-a achitat o singură taxă de opoziție. 
 
De asemenea, în funcție de circumstanțele cauzei, este posibilă conexarea 
procedurilor (de exemplu, atunci când reprezentantul cererii „vechi” și al celei „noi” este 
același). 
 
 
6.5.2 Părțile sunt aceleași ulterior transferului 
 
În cazul în care, ca urmare a unui transfer, oponentul și solicitantul devin aceeași 
persoană sau entitate, opoziția devine lipsită de orice scop și va fi încheiată în mod 
corespunzător de Oficiu din proprie inițiativă. 
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6.5.3 Schimbarea denumirilor 
 
Astfel cum s-a menționat mai sus, schimbarea denumirii nu implică o schimbare a 
titularului. 
 
 
6.5.4 Schimbarea reprezentanților 
 
Pe parcursul procedurilor pot exista schimbări ale reprezentanților. Această situație 
poate avea loc în mai multe situații diferite. 
 
Se poate întâmpla ca oponentul sau solicitantul să informeze Oficiul că dorește să 
numească un (nou) reprezentant. Se poate întâmpla ca reprezentantul însuși să 
demisioneze sau ca reprezentantul să fie radiat sau suspendat de pe lista 
reprezentanților profesionali. Se poate întâmpla, de asemenea, ca, din cauza unui 
transfer, oponentul sau solicitantul să se schimbe și să dorească să aibă noi 
reprezentanți. 
 
Atunci când se produce o schimbare a reprezentantului pe parcursul procedurii de 
opoziție, cealaltă parte va trebui să fie informată prin trimiterea unei copii a scrisorii și a 
autorizației (dacă este depusă). 
 
 
Articolul 92 din RMC 
 
Atunci când un reprezentant demisionează, procedura este continuată cu oponentul 
sau solicitantul însuși, dacă aceștia sunt stabiliți în UE. Cealaltă parte este informată cu 
privire la demisia reprezentantului. Dacă partea al cărei reprezentant a demisionat este 
din afara UE, trebuie trimisă o scrisoare în care să se indice faptul că trebuie numit un 
nou reprezentant. 
 
Pentru desemnarea sau schimbarea implicită a unui reprezentant, a se vedea Ghidul, 
Partea A, Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională. 
 
 
6.5.5 Întreruperea procedurii din motive de deces, incapacitate legală a 

solicitantului sau a reprezentantului acestuia 
 
Norma 73 din RAMC 
 
Norma 73 din RAMC se referă la întreruperea procedurii. Alineatul (1) distinge trei 
situații: 
 
Procedurile de opoziție înaintea Oficiului vor fi întrerupte: 
 
1. când solicitantul mărcii comunitare a decedat sau se află în incapacitate juridică 

(de exemplu, deoarece a fost declarat bolnav psihic de o instanță). 
 
2. când solicitantului mărcii comunitare nu îi este permis să continue procedura 

înaintea Oficiului din motive legale (de exemplu, atunci când solicitantul face 
obiectul unei măsuri de executare silită). 
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3. când reprezentantul unui solicitant a decedat sau se află în incapacitate juridică 
ca urmare a luării unor măsuri cu privire la proprietatea sa. Pentru mai multe 
informații, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, 
Reprezentarea profesională. 

 
Norma 73 din RAMC se referă doar la solicitant și la reprezentantul acestuia și nu 
menționează nimic despre celelalte părți, precum oponenții. În absența unor prevederi 
relevante, Oficiul va aplica această prevedere numai în cazurile în care solicitantul (sau 
reprezentantul acestuia) nu poate continua procedurile. Prin urmare, dacă, de 
exemplu, oponentul este declarat falimentar, procedurile nu vor fi întrerupte [nici măcar 
în cazurile în care oponentul este solicitantul/titularul unei cereri MC (sau MC) 
anterioare]. Incertitudinea statutului juridic al unui oponent sau al reprezentantului 
acestuia nu va aduce prejudicii solicitantului. În acest caz, atunci când notificarea este 
returnată Oficiului ca urmare a faptului că nu a putut fi livrată, se aplică normele 
curente de notificare publică. 
 
 
6.5.5.1 Decesul sau incapacitatea juridică a solicitantului 
 
În caz de deces al solicitantului sau al persoanei autorizate de legislația națională să 
acționeze în numele acestuia, din cauza incapacității juridice a solicitantului, 
procedurile sunt întrerupte numai atunci când acest lucru este solicitat de 
reprezentantul solicitantului/persoanei autorizate sau atunci când reprezentantul 
demisionează. 
 
 
6.5.5.2 Solicitantul este împiedicat să continue procedura în fața Oficiului din motive 

legale (de exemplu, faliment) 
 
Norma 73 alineatul (1) litera (b) din RAMC se aplică din momentul în care partea la 
procedură nu mai are dreptul să dispună de procedură, și anume să dispună de 
activele sale, și până la momentul în care este numit un lichidator sau administrator 
judiciar care va continua apoi să reprezinte legal partea în cauză. 
 
Când solicitantul este reprezentat de un reprezentant profesional care nu 
demisionează, nu este necesară întreruperea procedurii. Oficiul consideră că 
reprezentantul solicitantului are dreptul să reprezinte solicitantul până când Oficiul este 
informat privind situația contrară chiar de către reprezentant, de administratorul judiciar 
desemnat sau de instanța care se ocupă de acțiunea juridică în cauză. 
 
În cazul în care reprezentantul informează Oficiul că demisionează, depinde dacă 
reprezentantul indică ulterior cine acționează în calitate de administrator judiciar sau 
lichidator în cadrul procedurii de faliment. 
 
• Dacă reprezentantul face acest lucru, Oficiul va continua să corespondeze cu 

administratorul judiciar sau cu lichidatorul. Dacă există termene care pot afecta 
solicitantul și care nu erau expirate la data la care a devenit falimentar, Oficiul va 
reîncepe aceste termene. Prin urmare, în acest caz, procedura este întreruptă și 
reluată imediat. De exemplu, dacă solicitantul mai avea încă 10 zile pentru a 
depune observațiile atunci când a intrat în faliment, noua scrisoare a Oficiului 
adresată administratorului judiciar va acorda un nou termen de două luni pentru 
prezentarea observațiilor respective. 
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• Dacă nu există informații cu privire la un lichidator sau administrator judiciar, 
Oficiul nu are altă alternativă decât să declare întreruperea procedurii. În acest 
sens, se va trimite o notificare direct solicitantului falimentar și oponentului. Deși 
nu este de competența Oficiului să investigheze cine este lichidatorul, Oficiul va 
încerca în continuare să comunice cu solicitantul aflat în faliment, în scopul 
reluării procedurii. Aceasta se întâmplă deoarece, deși solicitantului falimentar nu 
îi este permis să întreprindă acțiuni juridice opozabile, în general, încă primește 
corespondență sau, în caz contrar, aceasta este remisă automat 
administratorului, atât timp cât există unul. Oficiul poate lua în considerare, de 
asemenea, informațiile furnizate de oponent privind identitatea administratorului 
judiciar. 

 
Atunci când notificarea este returnată Oficiului ca urmare a faptului că nu a putut fi 
livrată, se aplică normele curente privind notificarea publică. 
 
Dacă se depun dovezi privind desemnarea lichidatorului sau administratorului judiciar, 
acestea nu trebuie traduse în limba procedurii. 
 
Imediat ce Oficiul este informat cu privire la identitatea lichidatorului sau 
administratorului judiciar, procedurile sunt reluate începând cu o dată stabilită de 
Oficiu. Cealaltă parte trebuie informată în acest sens. 
 
 
Norma 73 alineatul (4) din RAMC 
 
Întreruperea procedurii înseamnă că termenele care nu expiraseră încă la data 
întreruperii procedurii încep să curgă din nou atunci când aceasta este reluată. De 
exemplu, dacă procedura a fost întreruptă cu zece zile înainte de termenul la care 
solicitantul trebuia să prezinte observațiile, reîncepe un nou termen de două luni, și nu 
se continuă cu cele 10 zile care mai rămăseseră la data întreruperii. Pentru claritate, în 
scrisoarea trimisă de Oficiu prin care părțile sunt informate cu privire la reluare se va 
stabili un nou termen. 
 
 
6.5.5.3 Decesul sau situația în care reprezentantul solicitantului este împiedicat din 

motive legale să acționeze în fața Oficiului 
 
În cazul la care se face referire în norma 73 alineatul (1) litera (c) din RAMC, procedura 
trebuie întreruptă și va fi reluată atunci când Oficiul este informat cu privire la 
desemnarea unui nou reprezentant al solicitantului MC. 
 
Această întrerupere va dura maximum trei luni și, dacă nu este numit un reprezentant 
înainte de încheierea acestei perioade, procedura este reluată de Oficiu. În momentul 
reluării procedurii, Oficiul procedează după cum urmează: 
 
1. Dacă numirea unui reprezentant este obligatorie, în temeiul articolului 92 

alineatul (2) din RMC, deoarece solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul în 
UE, Oficiul va contacta solicitantul și îl va informa că cererea MC va fi 
considerată retrasă în cazul în care nu desemnează un reprezentant în termen 
de două luni. Dacă solicitantul nu numește un reprezentant la termenul stabilit 
sau înainte de încheierea acestuia, atunci cererea MC se consideră retrasă. 
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2. Dacă desemnarea unui reprezentant nu este obligatorie în temeiul articolului 92 
alineatul (2) din RMC, Oficiul reia procedura și trimite toate notificările direct 
solicitantului. 

 
În ambele cazuri, reluarea procedurii înseamnă că orice termene rămase pentru 
solicitant la data întreruperii procedurii încep să curgă din nou atunci când aceasta este 
reluată. 
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