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1 Aspecte generale 
 
1.1 Funcția dovezii utilizării 
 
Legislația comunitară privind mărcile prevede „obligația” titularului unei mărci 
înregistrate de a asigura utilizarea efectivă a mărcii respective. Obligația de utilizare a 
mărcii nu este aplicabilă imediat ce marca anterioară a fost înregistrată. Titularul unei 
mărci înregistrate dispune, în schimb, de o așa-numită „perioadă de grație” de cinci ani, 
pe parcursul căreia nu se solicită prezentarea dovezii de utilizare a mărcii pentru a 
putea fi invocată – inclusiv în cadrul unei proceduri de opoziție în fața Oficiului. După 
expirarea acestei perioade de grație, titularului i se poate solicita să prezinte dovada 
utilizării mărcii anterioare pentru produsele și serviciile relevante. Înainte de expirarea 
acestei perioade, marca este complet protejată prin simpla înregistrare oficială. 
 
Motivul pentru care titularului unei mărci anterioare i se poate solicita să facă dovada 
utilizării efective a acesteia este de a reduce numărul de mărci înregistrate și protejate 
și, în consecință, numărul de conflicte dintre acestea. Această interpretare este 
susținută de al optulea considerent al Directivei 89/104/CEE, care face referire în mod 
explicit la acest obiectiv (Hotărârea din 12 martie 2003, T-174/01, „Silk Cocoon”, 
punctul 38). 
 
În ceea ce privește cerința de a prezenta dovada utilizării în cadrul procedurii de 
opoziție în fața Oficiului, trebuie reținut faptul că articolul 42 alineatele (2) și (3) din 
RMC nu are ca scop nici să evalueze succesul comercial, nici să controleze strategia 
economică a unei întreprinderi și nici să limiteze protecția mărcilor numai la utilizările 
comerciale la scară largă a acestora (Hotărârea din 8 iulie 2004, T-334/01, „Hipoviton”, 
punctul 32 și Hotărârea din 8 iulie 2004, T-203/02, „VITAFRUIT”, punctul 38). 
 
Oficiul nu investighează ex officio dacă marca anterioară a fost sau nu utilizată. 
Examinarea respectivă se efectuează numai dacă solicitantul unei MC cere în mod 
expres prezentarea dovezii de utilizare. Sub rezerva îndeplinirii cerințelor legale, o 
astfel de cerere atrage consecințele de fond și de procedură prevăzute de RMC și 
RAMC. 
 
 
1.2 Cadrul legislativ 
 
Cadrul legislativ constă în prevederile conținute în RMC, în RAMC și în Directiva 
privind mărcile, astfel cum au fost transpuse în legislația națională a statelor membre. 
 
 
1.2.1 RMC și RAMC 
 
1.2.1.1 Articolul 15 din RMC – obligația de a utiliza mărcile înregistrate 
 
Articolul 15 din RMC prevede principala condiție de fond privind obligația de 
utilizare a mărcilor înregistrate, în timp ce articolul 15 alineatul (1) din RMC prevede 
următoarele: 
 

Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a 
făcut obiectul unei utilizări importante în Comunitate, pentru produsele sau 
serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost 
suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară 
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face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția 
cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată. 
 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) literele (a) și (b) din RMC, utilizarea mărcii 
comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu afectează caracterul 
distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată și aplicarea mărcii 
comunitare pe produse sau pe ambalajul acestora în Uniunea Europeană, numai în 
scopul exportului, constituie, de asemenea, utilizare în sensul articolului 15 alineatul (1) 
din RMC. 
 
În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din RMC, utilizarea mărcii comunitare cu 
consimțământul titularului se consideră a fi o utilizare de către titular. 
 
 
1.2.1.2 Articolul 42 din RMC – consecințele neutilizării 
 
Consecințele neutilizării în cadrul procedurii de opoziție sunt prezentate la articolul 42 
alineatele (2) și (3) din RMC. În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din RMC: 
 

La cererea solicitantului, titularul unei mărci comunitare anterioare, care a 
formulat opoziția, aduce dovada că, în decursul a cinci ani ce precedă 
publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, marca comunitară 
anterioară a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul 
Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și 
pe care se întemeiază opoziția sau că există motive întemeiate pentru 
neutilizare, deoarece la data respectivă marca anterioară fusese 
înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, 
opoziția se respinge. În cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost 
utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a 
fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării 
opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii. 

 
În conformitate cu articolul 42 alineatul (3) din RMC: 
 

Alineatul (2) se aplică mărcilor naționale anterioare menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (a), înțelegându-se că utilizarea lor în cadrul Comunității 
se înlocuiește cu utilizarea lor în statul membru în care marca națională 
anterioară este protejată. 

 
RMC nu conține, în mod expres, nicio dispoziție conform căreia formele de utilizare 
menționate la articolul 15 alineatele (1) și (2) din RMC pot fi considerate, de asemenea, 
ca fiind utilizări ale mărcilor naționale anterioare. Cu toate acestea, noțiunea de 
obligație de utilizare a mărcii înregistrate este armonizată ca urmare a articolului 10 
alineatele (2) și (3) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci 
(„Directiva”). În consecință, se cuvine a aplica articolul 15 alineatele (1) și (2) din RMC 
și în cazul utilizării mărcilor naționale anterioare. 
 
De asemenea, din redactarea articolului 42 alineatele (2) și (3) din RMC reiese că 
dovada utilizării poate fi solicitată numai dacă dreptul anterior constă într-o MC sau o 
altă marcă ce își produce efectele în UE sau într-un stat membru UE, conform 
definițiilor de la articolul 8 alineatul (2) litera (a) din RMC. Având în vedere că opozițiile 
formulate în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din RMC nu pot fi întemeiate pe 
MC sau pe alte mărci la care se face referire la articolul 8 alineatul (2) litera (a) din 
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RMC, solicitantul unei MC nu are dreptul să solicite dovada utilizării pentru drepturile 
anterioare invocate în opozițiile formulate în conformitate cu această prevedere. Cu 
toate acestea, articolul 8 alineatul (4) din RMC impune ca oponentul să facă dovada 
utilizării în activități comerciale a căror incidență depășește domeniul strict local, în 
ceea ce privește respectivele drepturi anterioare. 
 
Referitor la articolul 8 alineatul (3) din RMC, conform practicii Oficiului, nu se poate 
solicita dovada utilizării dreptului anterior. Motivul este că drepturile anterioare în cauză 
includ atât mărcile care își produc efectele în UE/state membre ale UE (MC, mărci 
naționale, înregistrări internaționale), cât și mărcile naționale necomunitare, iar RMC 
nu permite solicitarea dovezii de utilizare a acestora din urmă. Solicitarea dovezii de 
utilizare pentru mărcile din unele țări, dar nu și din altele ar fi discriminatorie. Prin 
urmare, și având în vedere obiectul specific al protecției, în sensul articolului 8 
alineatul (3) din RMC, în timp ce utilizarea sau neutilizarea drepturilor anterioare poate 
avea o influență asupra argumentelor privind justificarea cererii de înregistrare a MC, 
oponentul nu poate fi obligat să prezinte dovada utilizării menționate la articolul 42 
alineatul (3) din RMC pentru oricare dintre drepturile anterioare pe care le invocă. 
 
 
1.2.1.3 Norma 22 din RAMC – norme de procedură, elemente de probă și limba 

procedurii 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (2) din RAMC, dacă, în temeiul articolului 42 
alineatul (2) sau (3) din RMC, oponentul trebuie să prezinte dovada utilizării sau să 
demonstreze că există motive întemeiate pentru neutilizare, Oficiul invită partea în 
cauză să prezinte elementele de probă solicitate într-un termen stabilit de Oficiu. Dacă 
oponentul nu prezintă elementele de probă în cauză până la expirarea termenului 
stabilit, Oficiul respinge opoziția. 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (3) din RAMC, specificațiile și elementele de 
probă solicitate pentru a demonstra utilizarea trebuie să conțină indicații privind locul, 
durata, amploarea și natura utilizării mărcii atacate pentru produsele și serviciile pentru 
care aceasta a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția, precum și elemente 
de probă care să susțină indicațiile respective, în sensul alineatului (4). 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (4) din RAMC, elementele de probă trebuie să 
conțină documente scrise și să se limiteze, în principiu, la furnizarea de documente 
justificative și de obiecte precum: ambalaje, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, 
fotografii, anunțuri din ziare și declarații scrise, în sensul articolului 78 alineatul (1) litera 
(f) din RMC. 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (5) din RAMC, o cerere de prezentare a dovezii 
de utilizare poate fi însoțită sau nu de observații privind motivele pe care se întemeiază 
opoziția. Aceste observații pot fi depuse împreună cu observațiile furnizate drept 
răspuns la dovada utilizării. 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (6) din RAMC, dacă elementele de probă 
furnizate de către oponent, în temeiul alineatelor (1), (2) și (3), nu sunt redactate în 
limba procedurii de opoziție, Oficiul poate invita oponentul să prezinte o traducere a 
elementelor respective în limba solicitată până la expirarea termenului stabilit de Oficiu. 
 
 



Dovada utilizării 

 
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu, Partea C, Opoziția Pagina 8 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

1.2.2 Directiva privind mărcile și legislația națională de punere în aplicare a 
acesteia 

 
Articolul 10 din Directivă conține prevederi identice cu cele de la articolul 15 din RMC, 
sintagma „utilizare în Comunitate” fiind înlocuită cu sintagma „utilizare în statul membru 
în cauză”. 
 
 
2 Dreptul material 
 
2.1 Utilizarea efectivă: principiile Curții de Justiție 
 
Nici în RMC, nici în RAMC nu se definește termenul „utilizare efectivă”. Cu toate 
acestea, Curtea de Justiție („Curtea”) a enunțat o serie de principii importante privind 
interpretarea acestui termen. 
 
„Minimax” 2003 (Hotărârea din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”): Curtea a stabilit 
următoarele principii: 
 
• Utilizarea efectivă înseamnă utilizarea reală a mărcii (punctul 35). 
 
• Prin urmare, termenul „utilizare efectivă” trebuie înțeles ca utilizarea care nu este 

efectuată numai în mod simbolic, cu scopul exclusiv de a menține drepturile 
conferite de marcă (punctul 36). 

 
• Utilizarea efectivă trebuie să fie conformă cu funcția esențială a mărcii, care 

constă în a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii 
produselor sau serviciilor, permițându-i acestuia din urmă să distingă, fără 
posibilitatea vreunei confuzii, produsul sau serviciul în cauză de alte produse sau 
servicii care au o origine diferită (punctul 36). 

 
• Utilizarea efectivă implică utilizarea pe piață a unei mărci pentru produsele sau 

serviciile protejate de aceasta și nu numai în cadrul întreprinderii în cauză 
(punctul 37). 

 
• Utilizarea efectivă trebuie să facă referire la produsele și serviciile care sunt 

deja – sau pe cale să fie – comercializate și pentru care întreprinderea face 
pregătiri pentru a atrage clienți, în special prin intermediul campaniilor publicitare 
(punctul 37). 

 
• Atunci când se evaluează dacă a existat o utilizare efectivă, trebuie să se ia în 

considerare totalitatea faptelor și circumstanțelor relevante pentru a se stabili 
dacă exploatarea comercială a mărcii este reală, în special dacă utilizarea 
respectivă este considerată a fi justificată în sectorul economic vizat, în vederea 
menținerii sau creării unor cote de piață în beneficiul produselor și serviciilor 
protejate de marca respectivă (punctul 38). 

 
• Prin urmare, circumstanțele în speță pot include faptul de a lua în considerare, 

inter alia, natura produselor sau a serviciilor vizate, caracteristicile pieței în 
cauză, sfera de acoperire și frecvența utilizării mărcii (punctul 39). 

 
• În consecință, nu este necesar ca utilizarea mărcii să fie întotdeauna 

semnificativă din punct de vedere cantitativ pentru a fi considerată efectivă, 
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întrucât o astfel de clasificare depinde de caracteristicile produselor sau 
serviciilor pe piața corespunzătoare (punctul 39). 

 
 
„La Mer 2004” (Ordinul din 27 ianuarie 2004, C-259/02, „Laboratoire de la mer”): 
Curtea a dezvoltat criteriile „Minimax” după cum urmează: 
 
• Răspunsul la întrebarea dacă utilizarea este suficientă pentru a menține sau a 

crea cote de piață pentru produsele sau serviciile respective depinde de o serie 
de factori și de o evaluare de la caz la caz. Caracteristicile produselor și 
serviciilor vizate, frecvența sau regularitatea utilizării mărcii, faptul că marca 
este utilizată în scopul comercializării tuturor produselor sau serviciilor identice 
ale titularului sau doar a unora dintre acestea,ori elementele de probă pe care le 
poate furniza titularul se numără printre factorii care pot fi luați în considerare 
(punctul 22); 

 
• Utilizarea mărcii de către un singur client, importator al produselor pentru care 

marca este înregistrată, poate fi suficientă pentru a demonstra că o astfel de 
utilizare este efectivă, dacă se dovedește că operațiunea de import are o 
justificare comercială efectivă pentru titularul mărcii (punctul 24); 

 
• Nu se poate stabili o normă de minimis (punctul 25). 
 
 
2.2 Utilizarea efectivă: nivelul probatoriu aplicat de Oficiu 
 
Articolul 42 din RMC impune dovada utilizării efective a mărcii anterioare. Dovada 
trebuie să conțină elemente de probă concrete și obiective care să demonstreze 
utilizarea efectivă și eficientă a mărcii (Hotărârea din 18 ianuarie 2011, T-382/08, 
„Vogue”, punctul 22). Simpla prezentare a unui argument prima facie nu este 
suficientă. 
 
De asemenea, Oficiul nu poate stabili ex officio utilizarea efectivă a mărcilor anterioare. 
Chiar și titularii unor mărci presupuse a fi renumite trebuie să prezinte elemente de 
probă pentru a demonstra utilizarea efectivă a mărcii (mărcilor) anterioare. 
 
Oficiul nu impune neapărat un standard înalt pentru a proba utilizarea efectivă. Curtea 
a indicat că nu este posibil să se stabilească, la modul abstract, ce standard cantitativ 
trebuie ales pentru a determina dacă utilizarea a fost sau nu efectivă și, prin urmare, că 
nu poate fi stabilită nicio normă de minimis pentru a determina a priori nivelul de 
utilizare necesar pentru a fi clasificată ca „efectivă”. Astfel, chiar dacă trebuie 
demonstrat un nivel minim de utilizare, în ce constă exact acest nivel minim depinde de 
circumstanțele fiecărui caz. Regula generală este că, atunci când servește unui scop 
comercial real, chiar și utilizarea minimă a mărcii poate fi suficientă pentru 
stabilirea existenței utilizării efective, în funcție de produsele și serviciile în cauză, 
precum și a pieței relevante (Hotărârea din 23 septembrie 2009, T-409/07, „Acopat”, 
punctul 35 și jurisprudența citată; Hotărârea din 2 februarie 2012, T-387/10, „Arantax”, 
punctul 42). 
 
Cu alte cuvinte, este suficient dacă dovada utilizării demonstrează un nivel de utilizare 
despre care Oficiul consideră, în circumstanțele în speță, că depășește scopul exclusiv 
al menținerii drepturilor conferite de marcă. De exemplu, în anumite cazuri, vânzări 
relativ scăzute ar putea fi suficiente pentru a concluziona că utilizarea nu este pur 
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simbolică, în special în ceea ce privește produsele scumpe (Hotărârea din 4 
septembrie 2007, R 0035/2007-2, „DINKY”, punctul 22). Cu toate acestea, chiar dacă, 
inter alia, un nivel foarte scăzut de utilizare poate fi suficient în anumite circumstanțe, 
titularii trebuie să prezinte dovezi complete ale utilizării. 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (3) din RAMC, indicațiile și elementele de probă 
care trebuie prezentate pentru a demonstra utilizarea trebuie să fie indicații ale locului, 
duratei, amplorii și naturii utilizării mărcii deținute de oponent pentru produsele și 
serviciile în cauză. 
 
Aceste cerințe privind dovada utilizării sunt cumulative (Hotărârea din 5 octombrie 
2010, T-92/09, „STRATEGI”, punctul 43). Aceasta înseamnă că oponentul are obligația 
nu numai de a indica, ci și de a demonstra îndeplinirea fiecăreia dintre aceste cerințe. 
Cu toate acestea, caracterul suficient al indicării și al dovezilor privind locul, durata, 
amploarea și natura utilizării trebuie apreciat ținând seama de ansamblul elementelor 
de probă furnizate. Nu se impune efectuarea unei evaluări separate a diferiților factori 
relevanți, luând în considerare fiecare factor în mod izolat (Hotărârea din 17 februarie 
2011, T-324/09, „Friboi”, punctul 31). 
 
Astfel, Oficiul analizează elementele de probă prezentate în cadrul unei evaluări 
globale. Toate circumstanțele cazului trebuie luate în considerare și toate elementele 
prezentate trebuie evaluate coroborat. Prin urmare, chiar dacă anumite elemente de 
probă pot fi insuficiente, în sine, pentru a dovedi utilizarea unei mărci anterioare, 
acestea pot contribui la demonstrarea utilizării în combinație cu alte documente și 
informații. 
 
Dovada utilizării poate fi de natură indirectă/circumstanțială, precum elementele de 
probă privind cota deținută de marcă pe piața relevantă, importul produselor vizate, 
furnizarea materiilor prime sau a ambalajelor necesare titularului mărcii sau data 
expirării produselor în cauză. Aceste dovezi indirecte pot avea un rol determinant în 
evaluarea globală a elementelor de probă prezentate. Valoarea probantă a acestora 
trebuie evaluată cu atenție. De exemplu, în Hotărârea din 8 iulie 2010, T-30/09, 
„peerstorm”, punctul 42 și următoarele, s-a constatat că, în anumite circumstanțe, 
cataloagele în sine pot constitui elemente de probă concludente privind caracterul 
suficient al amplorii utilizării. 
 
Atunci când se evaluează valoarea probantă a elementelor de probă prezentate, este 
necesar să se ia în considerare tipul specific de produse și servicii implicate. De 
exemplu, pe un anumit sector de piață, poate fi obișnuit ca pe eșantioanele de produse 
și servicii să nu fie înscrise indicații privind locul, durata, amploarea și natura utilizării. 
În aceste cazuri, este, în mod evident, inoportun să se omită astfel de dovezi ale 
utilizării, dacă există indicații în această privință în celelalte elemente de probă 
prezentate. 
 
Fiecare element prezentat trebuie evaluat cu atenție pentru a se stabili dacă reflectă 
efectiv utilizarea, în decursul unei perioade de cinci ani ce precedă publicarea cererii 
de înregistrare a MC (a se vedea punctul 2.5 de mai jos) sau utilizarea pe teritoriul 
relevant (a se vedea punctul 2.4 de mai jos). În mod special, datele și locul utilizării 
menționate în comenzi, pe facturi sau în cataloage trebuie examinate cu atenție. 
 
În contextul unei evaluări globale, elementele prezentate care nu conțin nicio 
indicație privind data utilizării pot fi, totuși, relevante și pot fi luate în considerare 
împreună cu alte elemente de probă care sunt datate (Hotărârea din 17 februarie 2011, 
T-324/09, „Friboi”, punctul 33). Această regulă se aplică în special dacă, pe un anumit 
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sector de piață, se obișnuiește ca pe eșantioanele de produse și de servicii să nu se 
înscrie data (Hotărârea din 5 septembrie 2001, R 0608/2000-4, „Palazzo”, punctul 16, 
în care s-a constatat că meniurile de înghețată sunt rareori datate). 
 
În ceea ce privește punerea în aplicare a principiilor generale menționate mai sus, a se 
vedea exemplele de la punctul 3.7.4 de mai jos. 
 
 
2.3 Natura utilizării: utilizarea ca marcă în comerț 
 
2.3.1 Termenul „natura utilizării” 
 
Solicitarea legată de „natura utilizării” semnului se referă la utilizarea acestuia ca 
marcă în comerț. 
 
Cu toate acestea, este important să se observe că expresia „natura utilizării” folosită în 
contextul normei 22 alineatul (3) din RAMC, cuprinde, în egală măsură, necesitatea de 
a demonstra: 
 
• utilizarea mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată sau într-o variantă a 

acesteia în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a) din RMC (punctul 
2.7 de mai jos) și 

 
• utilizarea produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată (punctul 

2.8 de mai jos). 
 
 
2.3.2 Utilizarea ca marcă 
 
Articolul 15 și articolul 42 alineatul (2) din RMC prevăd prezentarea dovezii de utilizare 
efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată și pe care este 
întemeiată opoziția. Prin urmare, oponentul trebuie să demonstreze că marca a fost 
utilizată ca atare pe piață. 
 
Întrucât marca are, inter alia, funcția de a stabili o legătură între produse și servicii și 
persoana responsabilă de comercializarea acestora, dovada utilizării trebuie să pună în 
evidență o legătură clară între utilizarea mărcii și produsele și serviciile relevante. 
Astfel cum se specifică în mod clar în norma 22 alineatul (4) din RAMC, nu este 
necesar ca marca să fie aplicată pe produsele în sine. Reprezentarea acesteia pe 
ambalaje, în cataloage, pe materiale publicitare sau pe facturi asociate produselor și 
serviciilor în cauză constituie dovada directă că marca a făcut obiectul unei utilizări 
efective (a se vedea punctul 2.3.3.2 de mai jos). 
 
Utilizarea unui semn ca denumire socială sau ca nume comercial nu poate fi 
considerată o utilizare ca marcă, cu excepția cazului în care produsele sau serviciile 
relevante sunt identificate sau oferite pe piață sub semnul respectiv (Hotărârea din 13 
aprilie 2011, T-209/09, „Adler Capital”, punctele 55 și 56). În general, această regulă nu 
este valabilă atunci când denumirea socială este utilizată doar ca emblemă (cu 
excepția cazului în care se face dovada utilizării pentru serviciile de vânzare cu 
amănuntul) sau apare pe versoul unui catalog sau ca indicație suplimentară pe o 
etichetă (Hotărârea din 18 ianuarie 2011, T-382/08, „Vogue”, punctul 47). 
 
Utilizarea efectivă impune ca semnul să fie utilizat ca marcă: 
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• nu doar în scop ilustrativ sau pe produse sau servicii pur promoționale; 
 
• în conformitate cu funcția esențială a acesteia, care este de a garanta identitatea 

originii produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată (Hotărârea 
din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”, punctul 43). 

 
În consecință, următoarele elemente nu sunt adecvate pentru a susține utilizarea 
efectivă a mărcii: utilizarea semnului ca denumire socială sau ca nume comercial 
întrucât scopul unei denumiri sociale, al unui nume comercial sau al unei embleme, în 
sine, nu este de a distinge produse sau servicii. Scopul denumirii sociale este de a 
identifica o societate în timp ce scopul numelui comercial sau al unei embleme este de 
a desemna activitatea unei societăți. Prin urmare, atunci când utilizarea unei denumiri 
sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei 
societăți sau la desemnarea activității unei societăți, aceasta nu poate fi considerată a 
fi efectuată „pentru produse sau servicii” (Hotărârea din 11 septembrie 2007, C-17/06, 
„Céline”, punctul 21; Hotărârea din 13 mai 2009, T-183/08, „Jello Schuhpark II”, 
punctele 31 și 32). 
 
Utilizarea unei denumiri sociale/comerciale poate fi considerată a fi o „utilizare pentru 
produse” atunci când: 
 
• partea în cauză aplică pe produse semnul care constituie denumirea socială, 

denumirea comercială sau emblema sau 
 
• chiar dacă semnul nu este aplicat, partea în cauză utilizează semnul respectiv 

astfel încât se stabilește o legătură între denumirea socială, numele comercial 
sau emblema acesteia și produsele comercializate sau serviciile furnizate 
(Hotărârea din 11 septembrie 2007, C-17/06, „Céline”, punctele 21-23). 

 
Sub rezerva îndeplinirii oricăreia dintre cele două condiții, faptul că un element verbal 
este utilizat ca nume comercial a unei întreprinderi nu exclude utilizarea acestuia ca 
marcă pentru a desemna produse sau servicii (Hotărârea din 30 noiembrie 2009, 
T-353/07, „Coloris”, punctul 38). 
 
În funcție de circumstanțe, următoarele elemente pot fi corespunzătoare pentru a 
susține utilizarea efectivă a mărcii înregistrate: 
 
• menționarea denumirii sociale în antetul formularelor de comandă sau al 

facturilor, în funcție de modalitățile de prezentare a semnului. Cu toate acestea, 
simpla utilizare a unei denumiri sociale în antetul facturilor, fără a se face o 
referire clară la produsele/serviciile specifice, nu este suficientă. 

 
• utilizarea unui semn ca nume de domeniu sau ca parte a unui nume de domeniu 

identifică, în primul rând, proprietarul site-ului (de exemplu, www.trademark.com). 
Cu toate acestea, în funcție de circumstanțe, o astfel de utilizare poate constitui, 
de asemenea, o utilizare a unei mărci înregistrate (ceea ce presupune că 
aceasta permite accesarea unui site pe care apar produsele și serviciile vizate). 
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2.3.3 Utilizarea publică în comerț 
 
2.3.3.1 Utilizare publică / utilizare internă 
 
Utilizarea trebuie să fie publică, adică trebuie să fie externă întreprinderii și vizibilă 
clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia. Utilizarea în sfera 
privată sau utilizarea strict internă, în cadrul unei întreprinderi sau al unui grup de 
întreprinderi, nu constituie o utilizare efectivă (Hotărârea din 9 decembrie 2008, 
C-442/07, „Verein Radetzky-Orden”, punctul 22; Hotărârea din 11 martie 2003, 
C-40/01, „Minimax”, punctul 37). 
 
Marca trebuie utilizată în mod public și extern, în cadrul unei activități comerciale 
desfășurate în vederea obținerii unui avantaj economic, pentru a asigura un punct de 
desfacere pentru produsele și serviciile pe care le reprezintă (Hotărârea din 12 martie 
2003 T-174/01, „Silk Cocoon”, punctul 39, Hotărârea din 30 aprilie 2008, T-131/06, 
„Sonia Sonia Rykiel”, punctul 38). 
 
Elementele de probă relevante pot proveni, în mod valabil, de la societatea de 
distribuție care face parte dintr-un grup. Distribuția reprezintă o modalitate de 
organizare a activității care se practică în comerț și care implică o utilizare a mărcii, ce 
nu poate fi considerată drept o utilizare exclusiv internă de către un grup de societăți, 
întrucât marca este utilizată, de asemenea, extern și public (Hotărârea din 17 februarie 
2011, T-324/09, „Friboi”, punctul 32). 
 
Utilizarea mărcii trebuie să facă referire la produsele și serviciile care sunt deja – 
sau pe cale să fie – comercializate și pentru care întreprinderea face pregătiri pentru a 
atrage clienți. Simpla pregătire a utilizării mărcii – precum tipărirea etichetelor, 
fabricarea de recipiente etc. – corespunde unei utilizări interne și nu constituie, astfel, o 
utilizare în comerț în sensul prezentelor prevederi (Hotărârea din 11 martie 2003, 
C-40/01, „Minimax”, punctul 37). 
 
 
2.3.3.2 Activitate comercială / activitate promoțională 
 
Atunci când marca este protejată pentru produsele sau serviciile unei organizații fără 
scop lucrativ și a făcut obiectul unei utilizări, faptul că utilizarea nu este desfășurată în 
scop lucrativ este irelevant: „Faptul că o asociație caritabilă nu urmărește un scop 
lucrativ nu exclude obiectivul acesteia de a crea și, ulterior, de a menține un punct de 
desfacere pentru produsele sau serviciile sale” (Hotărârea din 9 decembrie 2008, 
C-442/07, „Verein Radetzky-Orden”, punctul 17). 
 
Produsele și serviciile oferite în mod gratuit pot constitui o utilizare efectivă atunci 
când acestea sunt oferite în comerț, și anume, cu intenția de a crea sau de a menține 
un punct de desfacere în UE pentru produsele sau serviciile respective, opuse 
produselor și serviciilor altor organizații, având astfel intenția de a concura cu acestea 
(Hotărârea din 9 septembrie 2011, T-289/09, „Omnicare Clinical Research”, 
punctele 67, 68). 
 
În mod normal, simpla utilizare a mărcii pentru materiale promoționale referitoare la 
alte produse nu poate fi considerată o dovadă (indirectă) suficientă a utilizării, în 
sensul legislației privind mărcile, în ceea ce privește tipul de articole promoționale 
pentru care marca este sau a fost utilizată. De exemplu, oferirea gratuită a articolelor 
de îmbrăcăminte precum tricouri sau șepci de baseball în cadrul unor evenimente 
promoționale, cu scopul de a comercializa un alt produs, de exemplu o băutură, nu 
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poate fi considerată o utilizare efectivă a mărcii respective pentru articole de 
îmbrăcăminte. 
 
Practica Oficiului în materie de „utilizare efectivă” privind articolele promoționale a fost 
confirmată de către Tribunal: 
 

Semnul anterior  Cauza nr.  

WELLNESS C-495/07 
(hotărâre preliminară) 

Oponentul era titularul mărcii „WELLNESS” pentru produsele din clasele 25 și 32. În contextul 
comercializării de îmbrăcăminte marca „WELLNESS”, partea în cauză a utilizat, de asemenea, marca 
pentru a desemna o băutură fără alcool, care a fost distribuită în sticle de mici dimensiuni, drept cadou, 
împreună cu îmbrăcămintea vândută. Băutura nu a fost vândută separat sub marca „WELLNESS”. 
 
Tribunalul a considerat că, în cazul în care articolele promoționale sunt distribuite cu titlu de cadou la 
achiziționarea altor produse și cu scopul de a încuraja vânzarea acestora din urmă, marca își pierde 
rațiunea de a fi comercială pentru produsele promoționale și nu se poate considera că a făcut obiectul 
unei utilizări efective pe piața destinată clasei din care fac parte produsele respective (punctul 22). 

 
 
2.3.4 Utilizarea pentru produse sau servicii 
 
2.3.4.1 Utilizare pentru produse 
 
În mod tradițional, mărcile au fost utilizate pe produse (fiind imprimate pe produse, pe 
etichete etc.) sau pe ambalajul acestora. Cu toate acestea, prezentarea utilizării pe 
produse sau pe ambalajele acestora nu reprezintă singura modalitate de dovedire a 
utilizării în ceea ce privește produsele. Este suficient, dacă există o legătură 
corespunzătoare între marcă și produse, ca marca să fie utilizată „în ceea ce privește” 
produsele sau serviciile, de exemplu pe broșuri, prospecte, autocolante, semne în 
incinta punctelor de vânzare etc. 
 

Semnul anterior  Cauza nr.  

Schuhpark T-183/08 

Tribunalul a constatat că utilizarea semnului Schuhpark pentru încălțăminte în anunțuri publicitare, pe 
pungi și pe facturi nu a vizat identificarea originii încălțămintei (pe care era aplicată marca proprie sau 
nicio marcă), ci mai degrabă a denumirii sociale sau a numelui comercial al detailistului de 
încălțăminte. Acest element a fost considerat insuficient pentru a stabili o legătură între semnul 
Schuhpark și încălțăminte. Cu alte cuvinte, este foarte posibil ca Schuhpark să fie o marcă pentru 
vânzarea cu amănuntul a încălțămintei, însă nu a fost utilizată ca marcă pentru produse (punctele 31 și 
32). 

 
 
Atunci când oponentul își vinde produsele numai prin intermediul cataloagelor (vânzare 
prin corespondență) sau pe internet, este posibil ca marca să nu figureze întotdeauna 
pe ambalaj sau nici măcar pe produsele propriu-zise. În astfel de cazuri, se consideră, 
în general, suficientă utilizarea pe paginile (web) pe care sunt prezentate produsele, cu 
condiția de a corespunde unei utilizări efective în ceea ce privește durata, locul, 
amploarea și natura acesteia (a se vedea punctul 2.3.4.4.). Titularul mărcii nu va avea 
obligația de a demonstra că marca apărea efectiv pe produsele propriu-zise. 
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Numai în circumstanțe extraordinare, cataloagele pot constitui, în sine, elemente de 
probă concludente privind amploarea unei utilizări semnificative: 
 

Semnul anterior  Cauza nr. 

PETER STORM T-30/09 

 
Tribunalul a admis faptul că amploarea utilizării unei mărci ar putea fi fundamentată de cataloage, în 
circumstanțe precum cea în care „un număr ridicat de articole desemnate de marca «Peter Storm» a fost 
oferit în cataloage, aceleași articole fiind disponibile în peste 240 de magazine din Regatul Unit pe 
parcursul unei părți semnificative a perioadei respective. Acești factori susțin concluzia conform căreia 
amploarea utilizării era destul de însemnată” (punctul 43; a se vedea, de asemenea, punctele 38-45). 

 
Semnul anterior  Cauza nr. 

CATAMARAN R 0566/2010-2 

Camera de recurs a concluzionat că, în pofida faptului că printre elementele de probă nu au existat 
facturi, cataloagele de vânzare (primăvară/vară 2001 – toamnă/iarnă 2006), împreună cu diferite 
eșantioane de articole de îmbrăcăminte și declarația pe proprie răspundere (incluzând cifre referitoare la 
vânzări) au fost suficiente în ceea ce privește amploarea utilizării mărcilor anterioare (punctele 31, 32). 

 
 
2.3.4.2 Utilizarea pentru servicii 
 
Mărcile nu pot fi utilizate direct „pe” servicii. Prin urmare, în ceea ce privește mărcile 
înregistrate pentru servicii, utilizarea acestora are loc, în general, pe documente 
comerciale, în anunțuri publicitare sau în orice alt mod care are legătură directă sau 
indirectă cu serviciile. Utilizarea pe astfel de documente este suficientă dacă se 
demonstrează utilizarea efectivă. 
 

Semnul anterior  Cauza nr. 

STRATEGIES T-92/09 

În cazul în care o marcă anterioară a fost înregistrată pentru servicii de „administrare a afacerilor” fiind 
utilizată ca titlu al unei reviste de afaceri, Tribunalul nu a exclus faptul că această utilizare poate fi 
considerată o utilizare efectivă a serviciilor în cauză. Această situație poată să apară dacă se 
demonstrează că revista respectivă asigură asistență pentru furnizarea de servicii de „management al 
afacerilor”, adică dacă aceste servicii sunt furnizate prin intermediul revistei. Faptul că nu există „o 
legătură bilaterală directă” între editor și destinatarul serviciilor nu afectează constatarea utilizării efective. 
Motivul este că revista nu este distribuită gratuit, ceea ce ar putea face credibilă afirmația conform căreia 
plata prețului revistei constituie o remunerație pentru serviciul furnizat. 

 
 
2.3.4.3 Utilizarea în publicitate 
 
Mărcile își îndeplinesc funcția de a indica originea comercială a produselor și serviciilor 
și simbolurile de bună-credință ale titularului acestora nu numai în cazul utilizării 
efective pe produse sau servicii sau pentru acestea, ci și atunci când sunt utilizate în 
publicitate. De fapt, funcția publicitară sau de comunicare pe piață este una dintre cele 
mai importante funcții ale mărcilor. 
 
În consecință, se consideră că, în general, utilizarea în publicitate corespunde unei 
utilizări efective: 
 
• dacă volumul de publicitate este suficient pentru a constitui o utilizare efectivă a 

mărcii și 
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• dacă se poate stabili o legătură între marcă și produsele sau serviciile pentru 

care aceasta este înregistrată. 
 
Curtea a confirmat această abordare în cauza „Minimax”, în care a hotărât că utilizarea 
mărcii trebuie să facă referire, de asemenea, la produsele și serviciile care sunt deja 
comercializate sau a căror comercializare, pe care întreprinderea o pregătește în 
vederea asigurării clientelei, în special prin intermediul campaniilor publicitare, 
urmează a fi efectuată (Hotărârea din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”, punctul 37). 
 
Cu toate acestea, soluția adoptată în fiecare caz în parte depinde în mare măsură de 
circumstanțele specifice. Este deosebit de important în acest context ca elementele de 
probă prezentate să indice în mod clar amploarea utilizării (volumul și perioada de 
distribuire a materialului publicitar): 
 

Semnul anterior  Cauza nr. 

BLUME R 0681/2001-1 

Servicii: serviciile unei edituri încadrate în clasa 41. 
 
Camera de recurs a confirmat că elementele de probă (constând în cataloage, comunicate de presă și 
anunțuri de publicitate), examinate împreună, sunt suficiente pentru a demonstra utilizarea efectivă a 
mărcii. 
 
„Cu toate că registrul de comenzi și extrasul de cont bancar nu furnizează informații privind modalitatea și 
măsura în care marca a fost utilizată în Spania, celelalte documente, și anume cataloagele, comunicatele 
de presă și anunțurile publicitare, examinate împreună, demonstrează că pe parcursul perioadei relevante 
oponentul a publicat în Spania cărți și reviste sub marca BLUME. Chiar dacă oponentul nu furnizează nici 
un fel de facturi, comenzi sau cifre ale vânzărilor, există motive să se presupună că a făcut publicitate 
cărților și revistelor sale, le-a promovat și le-a vândut sub marca BLUME. Deși materialele publicitare și 
comunicatele de presă au fost identificate și datate de către oponent, marca BLUME este întotdeauna 
menționată în comunicatele de presă și pe coperta cărților citate. De asemenea, textul este redactat în 
limba spaniolă, iar prețul este specificat în pesete. Atunci când sunt citite împreună cu cataloagele, aceste 
comunicate de presă demonstrează că fac referire la unele dintre cărțile menționate în mod expres în 
cataloagele respective […]” (punctul 23). 

 
Semnul anterior  Cauza nr. 

BIODANZA R 1149/2009-2 
(confirmat de Hotărârea T-298/10) 

Produse și servicii: clasele 16 și 41. 
 
Camera de recurs a respins concluzia Diviziei de opoziție conform căreia elementele de probă (constând 
exclusiv în anunțuri publicitare) au demonstrat utilizarea efectivă. 
 
Din concluzia hotărârii contestate reiese clar că dovada utilizării, prezentată de către oponent, constă 
exclusiv în anunțuri publicitare care pot dovedi doar faptul că oponentul a făcut publicitate unui festival 
anual, „BIODANZA”, pe întreaga durată a perioadei relevante, precum și unor ateliere, atât în mod 
regulat, cât și ocazional, începând cu anul 2002. 
 
Cu toate acestea, contrar concluziei hotărârii contestate, astfel de anunțuri publicitare nu pot demonstra 
faptul că acestea au fost distribuite unei potențiale clientele din Germania. În egală măsură, nu pot 
demonstra nici amploarea distribuției, nici volumul vânzărilor sau numărul de contracte încheiate pentru 
serviciile protejate de marcă. Simpla existență a anunțurilor de publicitate ar putea, cel mult, să facă 
probabil sau plauzibil faptul că serviciile promovate sub marca anterioară au fost vândute sau, cel puțin, 
oferite spre vânzare pe teritoriul relevant, fără a putea demonstra acest fapt, astfel cum s-a presupus în 
mod incorect în hotărârea contestată. 
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Atunci când publicitatea se efectuează în paralel cu comercializarea produselor și 
serviciilor și există dovezi privind desfășurarea ambelor activități, publicitatea susține 
caracterul efectiv al utilizării. 
 
Publicitatea efectuată înainte de comercializarea propriu-zisă a produselor și serviciilor 
este considerată, în general, a fi o utilizare efectivă, dacă aceasta vizează crearea unei 
piețe pentru produse și servicii. 
 
Pare îndoielnic ca o simplă publicitate, realizată fără planuri actuale sau viitoare pentru 
comercializarea propriu-zisă a produselor sau serviciilor, să constituie o utilizare 
efectivă. Ca în multe alte situații, rezultatul depinde de circumstanțele fiecărui caz. De 
exemplu, dacă produsele sau serviciile sunt disponibile în străinătate, precum cazarea 
turistică sau produsele specifice, publicitatea poate fi suficientă, în sine, pentru a 
constitui o utilizare efectivă. 
 
 
2.3.4.4 Utilizarea pe internet 
 
Standardul aplicat pentru evaluarea elementelor de probă prezentate sub formă de 
extrase imprimate de pe internet nu este mai strict decât în cazul evaluării altor forme 
de probă. În consecință, prezența mărcii pe site-uri poate indica, inter alia, natura 
utilizării acesteia sau faptul că au fost oferite publicului produse sau servicii pe care s-a 
aplicat marca. Cu toate acestea, simpla prezență a mărcii pe un site nu este suficientă, 
în sine, pentru a demonstra utilizarea efectivă, cu excepția cazului în care site-ul indică, 
de asemenea, locul, durata și măsura în care a fost utilizată marca sau cu excepția 
cazului în care informațiile respective sunt furnizate în alt mod. 
 

Semnul anterior  Cauza nr. 

SHARP R 1809/2010-4 

Oponentul a prezentat „extrase de pe site-urile oponentului pentru diferite țări”. Camera de recurs a 
considerat că „simplele extrase imprimate de pe pagina web a unei întreprinderi nu sunt suficiente pentru 
a demonstra utilizarea unei mărci pentru anumite produse, în absența informațiilor complementare privind 
utilizarea efectivă a site-ului de către clienții potențiali și relevanți sau în absența publicității 
complementare și a cifrelor privind vânzările asociate diferitelor produse, a fotografiilor produselor pe care 
s-a aplicat marca corespunzătoare etc.” (punctul 33). 

 
Semnul anterior  Cauza nr. 

WALZERTRAUM T-355/09 (recurs pendinte în cauza 
C-141/13 P) 

Oponentul, o brutărie care deține marca germană „WALZERTRAUM”, pentru produse încadrate în clasa 
30, a prezentat, cu scopul de a demonstra amploarea utilizării mărcii deținute, elemente de probă privind 
o broșură publicitară publicată pe internet, care furnizează informații generale legate de metodele de 
lucru, ingredientele care intră în compoziția produselor sale și gama de produse, inclusiv ciocolata 
„WALZERTRAUM”. Cu toate acestea, produsele nu puteau fi comandate online pe pagina web. Din acest 
motiv, Tribunalul a considerat că nu se poate stabili o legătură între site și numărul de articole vândute 
(punctul 47). 

 
 
În special, valoarea probantă a extraselor de pe internet poate fi consolidată prin 
prezentarea de dovezi care demonstrează că site-ul respectiv a fost vizitat și, în 
special, că au fost efectuate comenzi online pentru produsele și serviciile relevante de 
către un anumit număr de clienți pe parcursul perioadei vizate. Elemente de probă utile 
în acest sens ar putea fi, de exemplu, înregistrările privind numărul de vizite efectuate 
în diferite momente sau, în anumite cazuri, țările din care a fost accesată pagina.  
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În ceea ce privește perioada relevantă, informațiile colectate pe internet sau în baze de 
date online sunt considerate a fi datate în ziua în care informațiile au fost publicate. 
Site-urile conțin adeseori informații extrem de relevante. Este posibil ca anumite 
informații să nu fie disponibile decât pe internet, pe astfel de site-uri. Acesta este, de 
exemplu, cazul cataloagelor online care nu sunt disponibile în versiunea tipărită. 
 
Natura internetului poate face dificilă stabilirea datei reale la care informațiile au fost 
puse propriu-zis la dispoziția publicului. De exemplu, nu pe toate paginile web se 
menționează data la care acestea au fost publicate. Mai mult, site-urile sunt actualizate 
cu ușurință, însă majoritatea nu dispun de arhive ale materialelor publicate anterior și 
nici nu afișează înregistrări care să permită publicului să stabilească exact ce și când 
s-a publicat. 
 
În acest context, data utilizării pe internet va fi considerată fiabilă în special dacă: 
 
• site-ul specifică data fiecărei accesări și furnizează, astfel, informații privind 

istoricul modificărilor aduse unui fișier sau unei pagini web (de exemplu, în cazul 
Wikipedia sau atunci când data este atașată în mod automat conținutului, ca în 
cazul mesajelor postate pe forumuri și pe bloguri); sau 

 
• paginii web îi sunt furnizate date de indexare de către motoarele de căutare (de 

exemplu, din memoria cache Google™); sau 
 
• pe o captură de ecran a unei pagini web este aplicată o anumită dată. 
 
Elementele de probă prezentate trebuie să demonstreze că tranzacțiile efectuate 
online aveau legătură cu produsele sau serviciile desemnate de marcă. 
 

Semnul anterior  Cauza nr. 

ANTAX T-387/10 

Oponentul a prezentat, inter alia, extrase de pe internet preluate de pe paginile principale ale mai multor 
societăți de consiliere fiscală care utilizau marca ce face obiectul opoziției. Tribunalul a considerat că 
indicatorii afișați pe paginile web au permis cititorului să stabilească o legătură între marcă și serviciile 
furnizate (punctele 39, 40). 

 
În timp ce natura mărcii și, în anumită măsură, durata (a se vedea mai sus) și locul 
sunt elemente a căror dovedire este mai puțin complexă, amploarea utilizării prezintă 
mai multe dificultăți dacă se furnizează numai dovezi ale utilizării pe internet. Trebuie 
ținut cont de faptul că tranzacțiile efectuate online tind să elimine majoritatea 
elementelor de probă „tradiționale” privind vânzările, precum facturile, cifra de afaceri, 
documentele fiscale etc. Noile elemente de probă „electronice”, precum mijloacele de 
plată certificate, comenzile și confirmarea acestora, înregistrarea tranzacțiilor 
securizate etc., tind să le înlocuiască sau le-au înlocuit deja. 
 

Semnul anterior  Cauza nr.  

Skunk funk (fig.) R 1464/2010-2 

 „[E]xtrasele de pe site-urile terților, în ciuda faptului că au fost tipărite la 10 iunie 2008, conțin comentarii 
ale clienților privind îmbrăcămintea și magazinele sub marca «SKUNKFUNK» datate din perioada 
relevantă. În special, în ceea ce privește teritoriul relevant, documentele prezintă mai multe comentarii ale 
consumatorilor din Spania, datate din decembrie 2004 și din perioada februarie-martie-aprilie-mai-iulie 
2007. De asemenea, astfel cum a subliniat Divizia de opoziție, un comentariu de pe un blog (datat 4 
martie 2007), publicat pe pagina web www.cybereuskadi.com, menționează că oponentul («creatorul 

http://www.cybereuskadi.com/
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mărcii Skunkfunk») «exportă îmbrăcăminte pentru surf în întreaga lume și realizează o cifră de afaceri de 
aproape 7 milioane de euro pe an»” (punctul 21). 

 
 
2.4 Locul utilizării 
 
2.4.1 Utilizarea pe piața „internă”1 
 
Mărcile trebuie utilizate pe teritoriul pe care acestea sunt protejate (Uniunea Europeană 
pentru MC, teritoriul statelor membre pentru mărcile naționale sau Benelux pentru 
mărcile din Benelux, precum și teritoriile țărilor relevante pentru înregistrările 
internaționale). 
 
Astfel cum a hotărât Curtea în cauza „Leno Merken”, „dimensiunea teritorială a utilizării 
nu este decât unul dintre factorii multipli care trebuie luați în considerare pentru a stabili 
dacă această utilizare este sau nu este efectivă” (Hotărârea din 19 decembrie 2012, 
C-149/11, „Leno Merken”, punctul 30). Tribunalul a indicat, de asemenea, că utilizarea 
mărcii în teritorii care nu sunt membre ale UE nu poate fi luată în considerare 
(punctul 38). 
 
Având în vedere globalizarea comerțului, este posibil ca indicarea sediului social al 
titularului mărcii să nu fie considerată drept o indicație suficientă pentru a demonstra 
utilizarea în țara respectivă. Cu toate că la articolul 15 alineatul (1) litera (b) din RMC 
se stipulează că aplicarea unei mărci pe produse sau pe ambalajul acestora în 
Uniunea Europeană, având ca scop unic exportul, este considerată o utilizare a mărcii, 
simpla indicare a sediului oponentului nu constituie, în sine, o dovadă în acest sens. Pe 
de altă parte, faptul că anumiți clienți, care își au sediile în afara teritoriului relevant, 
sunt menționați în documentele care demonstrează utilizarea mărcii anterioare, nu este 
suficient, în sine, pentru a exclude faptul că anumite servicii (de exemplu, serviciile de 
promovare) ar fi putut fi furnizate, de fapt, pe teritoriul relevant, în beneficiul 
întreprinderilor aflate pe alte teritorii (Decizia din 9 iunie 2010, R 0952/2009-1, „Global 
Tabacos”, punctul 16). 
 
 
2.4.2 MC: utilizare în Uniunea Europeană2 
 
Dacă marca anterioară este o marcă comunitară, ea trebuie să facă obiectul unei 
utilizări „în Comunitate” [articolul 15 alineatul (1) și articolul 42 alineatul (2) din RMC]. 
Ca urmare a Hotărârii „Leno Merken”, articolul 15 alineatul (1) din RMC trebuie 
interpretat în sensul că frontierele teritoriale ale statelor membre nu trebuie luate în 
considerare atunci când se evaluează dacă o MC a făcut obiectul unei „utilizări 
efective” în Uniunea Europeană (punctul 44). 
 
Pe plan teritorial și luând în considerare caracterul unitar al MC, abordarea 
corespunzătoare nu este cea a frontierelor politice, ci cea a pieței/piețelor. În plus, unul 
dintre obiectivele urmărite de sistemul MC este de a fi accesibil tuturor întreprinderilor, 
indiferent de tipul sau de dimensiunea acestora. Prin urmare, dimensiunea unei 
întreprinderi nu reprezintă un factor relevant pentru a stabili utilizarea efectivă. 
 

                                                           
1 Modificată la 2 mai 2013. 
2 Modificată la 2 mai 2013. 
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Astfel cum a indicat Curtea în cauza „Leno Merken”, este imposibil să se determine, a 
priori și la modul abstract, ce dimensiune teritorială ar trebui considerată pentru a 
stabili dacă utilizarea mărcii este sau nu efectivă (punctul 55). Se impune a se lua în 
considerare totalitatea faptelor și circumstanțelor relevante, inclusiv caracteristicile 
pieței în cauză, natura produselor sau serviciilor protejate de marcă, amploarea 
teritorială și proporțiile utilizării, precum și frecvența și regularitatea utilizării 
(punctul 58). 
 
Oficiul trebuie să determine, de la caz la caz, dacă diferitele indicații și elemente de 
probă pot fi combinate cu scopul de a evalua caracterul efectiv al utilizării, a cărei 
dimensiune geografică nu reprezintă decât unul dintre aspectele care trebuie luate în 
considerare. 
 
În orice caz, trebuie subliniat faptul că se aplică cerințele sau standardele europene 
privind utilizarea efectivă (și anume, condițiile stabilite la articolul 15 din RMC), și nu 
normele sau practicile naționale aplicabile MC. 
 
 
2.4.3 Mărcile naționale: utilizare în statul membru în cauză 
 
Dacă marca anterioară este o marcă națională care își produce efectele într-unul dintre 
statele membre ale Uniunii Europene, aceasta trebuie să fi făcut obiectul unei utilizări 
efective în țara în care este protejată [articolul 42 alineatul (3) din RMC]. Utilizarea 
într-o parte a statului membru poate fi considerată ca fiind suficientă cu condiția ca 
aceasta să fie efectivă: 
 

Cauza nr.  Marca anterioară  Comentariu 

C-416/04 P VITAFRUT 

Utilizarea a fost considerată suficientă, chiar dacă marca 
anterioară din Spania nu era prezentă într-o parte semnificativă 
din teritoriul spaniol, având în vedere că elementele de probă 
făceau referire la vânzarea produselor obișnuite de consum 
(sucuri concentrate din fructe) unui singur client din Spania 
(punctele 60, 66 și 76). 

 
 
2.4.4 Utilizarea în import și export 
 
În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (b) din RMC, aplicarea mărcii 
comunitare pe produse sau pe ambalajul acestora în Uniunea Europeană, având ca 
scop unic exportul, constituie, de asemenea, o utilizare în sensul articolului 15 
alineatul (1) din RMC. 
 

Cauza nr.  Marca anterioară  Comentariu 

R 0602/2009-2 RED BARON 

Camera de recurs a indicat că vânzarea în Austria și Marea 
Britanie a produselor provenind din Țările de Jos constituia, de 
asemenea, o utilizare efectivă în sensul articolului 15 alineatul (1) 
litera (b) din RMC (punctul 42). 

 
 
Marca trebuie să fie utilizată pe piața relevantă – și anume, în zona geografică în care 
aceasta este înregistrată. Elementele de probă care fac referire exclusiv la importul 
produselor în zona relevantă pot fi suficiente, în funcție de circumstanțele cauzei, 
pentru a demonstra utilizarea în zona respectivă (a se vedea, prin analogie, Hotărârea 
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din 9 iulie 2010, T-430/08, „Grain Millers”, punctele 33, 40 și următoarele privind 
dovada utilizării unui semn în comerț pe baza importurilor din România în Germania). 
 
Curtea a considerat că tranzitul, care constă în transportul de produse fabricate în 
mod legal într-un stat membru către un stat care nu este membru, traversând teritoriul 
unuia sau mai multor state membre, nu implică nicio comercializare a produselor în 
cauză și, prin urmare, nu este susceptibil să submineze obiectul specific al mărcii (în 
ceea ce privește tranzitul prin Franța al produselor care provin din Spania și au 
destinația Polonia, a se vedea Hotărârea din 23 octombrie 2003, C-115/02, „Rioglass 
and Transremar”, punctul 27 și Hotărârea din 9 noiembrie 2006, C-281/05, „Diesel”, 
punctul 19). Prin urmare, simpla tranzitare a unui stat membru nu poate constitui o 
utilizare efectivă a mărcii anterioare pe teritoriul respectiv. 
 
 
2.5 Perioada de utilizare 
 
2.5.1 Marca anterioară înregistrată de cel puțin cinci ani 
 
În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din RMC, obligația de a prezenta dovada 
utilizării presupune ca la data publicării cererii MC, marca anterioară să fi fost 
înregistrată de cel puțin cinci ani. 
 
În ceea ce privește opozițiile formulate împotriva înregistrărilor internaționale care 
desemnează UE, marca deținută de oponent face obiectul unei obligații de utilizare 
dacă, la începutul perioadei de opoziție, și anume pe o perioadă de șase luni de la data 
primei republicări a înregistrării internaționale, aceasta era înregistrată de cel puțin 
cinci ani. 
 
 
2.5.1.1 Mărcile comunitare 
 
În conformitate cu articolul 15 și articolul 42 alineatul (2) din RMC, data decisivă pentru 
a se stabili dacă o marcă este înregistrată de cel puțin cinci ani la data publicării cererii 
contestate este data înregistrării MC anterioare. Dacă între data înregistrării MC 
anterioare și data publicării cererii MC s-au scurs cinci ani sau mai mult (sau, în cazul 
unei înregistrări internaționale contestate, șase luni de la data primei republicări a 
înregistrării internaționale), solicitantul (sau, în cazul unei înregistrări internaționale 
contestate, titularul) are dreptul de a solicita prezentarea unei dovezi a utilizării. 
 
 
2.5.1.2 Mărcile naționale 
 
În cazul mărcilor naționale, este necesar să se stabilească data echivalentă datei de 
înregistrare a MC. La interpretarea acestui termen, trebuie să se țină seama de faptul 
că în anumite sisteme de mărci naționale există o procedură de opoziție 
pre-înregistrare. 
 
Având în vedere diferențele dintre procedurile naționale, articolul 10 alineatul (1) din 
Directivă (care corespunde articolului 42 din RMC) face referire, în ceea ce privește 
obligația de utilizare a mărcilor naționale, la perioada de „cinci ani de la data la care 
procedura de înregistrare s-a încheiat”. 
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Data la care se încheie procedura de înregistrare [articolul 10 alineatul (1) din Directiva 
2008/95], care servește la calcularea datei de începere a obligației de utilizare pentru 
înregistrările naționale și internaționale [articolul 42 alineatele (2) și (3) din RMC], este 
stabilită de fiecare stat membru în funcție de propriile reguli de procedură (Hotărârea 
din 14 iunie 2007, C-246/05, „Le Chef de Cuisine”, punctele 26-28). 
 
Nu este de așteptat ca titularul unei mărci să utilizeze în mod efectiv marca deținută, în 
pofida procedurilor de examinare sau de opoziție existente împotriva acesteia, înainte 
de perioada de grație de cinci ani menționată. Această interpretare este conformă cu 
abordarea adoptată față de MC anterioare, întrucât data de înregistrare a unei MC, 
care este menționată la articolul 42 alineatul (2) din RMC ca dată decisivă pentru 
începerea perioadei de grație, corespunde întotdeauna datei la care se încheie 
procedura de înregistrare. În plus, această interpretare armonizează cerința de utilizare 
prevăzută în RMC cu legile naționale aplicabile (Decizia din 6 mai 2004, 
R 0463/2003-1, „Wrap House”, punctul 19; Decizia din 18 iunie 2010, R 0236/2008-4, 
„RENO”). 
 
Finalizarea procedurii de înregistrare are loc după desfășurarea unei proceduri de 
opoziție pre-înregistrare sau, în anumite state membre, chiar și după finalizarea unei 
proceduri de opoziție post-înregistrare. Respectivele date exacte sunt cele publicate în 
broșura OAPI „Legislația națională privind MC”, capitolul 
12, pagina 169: http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf. 
 
Oficiul nu cercetează din proprie inițiativă data reală a finalizării procedurii de 
înregistrare. În lipsa probelor care să demonstreze contrariul, Oficiul presupune că 
această procedură a fost încheiată la data indicată ca dată de înregistrare în 
elementele de probă prezentate. Oponentului îi revine sarcina de a contrazice această 
prezumție prin prezentarea de probe referitoare la data exactă la care s-a încheiat 
procedura de înregistrare. 
 
 
2.5.1.3 Înregistrările internaționale care desemnează un stat membru 
 
În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Protocolul de la Madrid, 
oficiile desemnate au la dispoziție o perioadă cuprinsă între 12 și 18 luni, începând de 
la data notificării desemnării, pentru a emite un refuz provizoriu. 
 
În cazul în care statul membru nu a fost desemnat în cererea internațională, ci într-o 
desemnare ulterioară, perioada de 12 sau 18 luni începe la data la care desemnarea 
ulterioară a fost notificată oficiilor desemnate. 
 
Statele membre care aplică termenul de 12 luni pentru pronunțarea unui refuz 
provizoriu, în conformitate cu Protocolul, atunci când acționează în calitate de parte 
desemnată, sunt următoarele: Benelux, Republica Cehă, Germania, Spania, Franța, 
Letonia, Ungaria, Austria, Portugalia, România și Slovenia. 
 
Statele membre care au optat pentru termenul de 18 luni pentru pronunțarea unui 
refuz provizoriu, în conformitate cu Protocolul, atunci când acționează în calitate de 
parte desemnată, sunt următoarele: Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, 
Finlanda, Suedia și Regatul Unit. 
 
Termenul aplicabil (de 12 sau 18 luni), pentru Bulgaria, Italia, Cipru, Polonia și 
Slovacia, atunci când aceste țări acționează în calitate de parte desemnată, depinde 
de următoarele: (i) dacă țara respectivă a fost desemnată sau a făcut obiectul unei 

http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf
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desemnări ulterioare înainte sau după data de 1 septembrie 2008 și (ii) dacă oficiul de 
origine este parte atât la Aranjament, cât și la Protocolul de la Madrid (termen: 12 luni) 
sau numai la Protocol (termen: 18 luni). 
 
Pentru o imagine de ansamblu, a se vedea tabelul de mai jos: 
 

Țara desemnată3 Țara de origine  
Termen 
pentru 
pronunțarea 
unui refuz  

Benelux, Republica Cehă, Germania, 
Spania, Franța, Letonia, Ungaria, Austria, 
Portugalia, România și Slovenia, 
(părți contractante din UE având obligații 
atât în temeiul Aranjamentului, cât și al 
Protocolului) 

Toate părțile contractante 
[Situație la 15 ianuarie 2013: 89 de state 
membre]4 
(indiferent dacă acestea au obligații atât în 
temeiul Aranjamentului, cât și al Protocolului 
sau numai al Protocolului) 

12 luni 

Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, 
Lituania, Finlanda, Suedia, Regatul Unit 
(părți contractante din UE având obligații 
numai în temeiul Protocolului) 

Toate părțile contractante 
[Situație la 15 ianuarie 2013: 89 de state 
membre] 
(indiferent dacă acestea au obligații atât în 
temeiul Aranjamentului, cât și al Protocolului 
sau numai al Protocolului) 

18 luni 

Bulgaria, Italia, Cipru, Polonia, Slovacia; în 
caz de desemnare sau de desemnare 
ulterioară înainte de 1 septembrie 20085 
(părți contractante din UE având obligații 
atât în temeiul Aranjamentului, cât și al 
Protocolului care au optat pentru un 
termen prelungit) 

Toate părțile contractante 
[Situație la 15 ianuarie 2013: 89 de state 
membre] 
(indiferent dacă acestea au obligații atât în 
temeiul Aranjamentului, cât și al Protocolului 
sau numai al Protocolului) 

18 luni 

Bulgaria, Italia, Cipru, Polonia, Slovacia; în 
caz de desemnare sau de desemnare 
ulterioară la 1 septembrie 2008 sau ulterior 
acestei date 
(părți contractante din UE având obligații 
atât în temeiul Aranjamentului, cât și al 
Protocolului, care au optat pentru un 
termen prelungit) 

Părți contractante având obligații atât în 
temeiul Aranjamentului, cât și al 
Protocolului 
[Situație la 15 ianuarie 2013: 55 de state 
membre] 

12 luni 

Părți contractante având obligații numai în 
temeiul Protocolului 
[Situație la 15 ianuarie 2013: 33 de state 
membre] 

18 luni 

 
 
Oficiul aplică, din proprie inițiativă, termenul de 12 luni sau de 18 luni, în conformitate 
cu regulile prezentate mai sus. Termenele sunt calculate prin adăugarea perioadelor 
corespunzătoare la data notificării, de la care începe termenul de notificare a refuzului, 
indicat prin codul INID 580 specificat pe extrasul ROMARIN (și nu prin data înregistrării 
internaționale sau a desemnării ulterioare) [norma 18 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) 
și norma 18 alineatul (2) litera (a) din regulamentele comune]. 
 
Numai atunci când este esențial să se stabilească dacă marca anterioară face obiectul 
obligației de a prezenta dovada utilizării, oponentul este cel care revendică o dată 
ulterioară [de exemplu, în cazul în care un refuz provizoriu a fost revocat ulterior 
acestor date sau dacă țara desemnată a optat pentru o perioadă mai lungă de 18 luni 
                                                           
3 Malta nu face parte din Sistemul de la Madrid. 
4 Pentru lista completă a statelor membre care iau parte la Aranjamentul de la Madrid și la Protocolul de la 
Madrid, a se consulta: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf 
5 Data intrării în vigoare a articolului 9e alineatul (1) litera (b) din Protocol, care face inoperabilă orice 
declarație, în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (b) sau (c) din Protocol (prelungire a termenului de 
notificare a unui refuz provizoriu), între părțile contractante legate atât prin Aranjament, cât și prin Protocol. 
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pentru notificarea unui refuz pe baza unei opoziții în conformitate cu articolul 5 alineatul 
(2) litera (c) din Protocol], iar solicitantul sau titularul este cel care revendică o dată 
anterioară acestor date (de exemplu, atunci când o declarație de acordare a protecției 
a fost emisă înainte de datele respective) și care furnizează Oficiului documente 
concludente în acest sens. 
 
Mai exact, în ceea ce privește o înregistrare internațională anterioară care 
desemnează Germania, Curtea a confirmat că data la care o înregistrare internațională 
anterioară este considerată a fi „înregistrată” trebuie să fie stabilită în conformitate cu 
legislația din Germania care pune în aplicare dreptul anterior, și nu prin referire la data 
de înregistrare la Biroul Internațional al OMPI. În conformitate cu legislația din 
Germania privind mărcile, dacă protecția unei mărci înregistrate la nivel internațional 
este refuzată provizoriu, dar este ulterior acordată, se consideră că înregistrarea a avut 
loc la data primirii de către Biroul Internațional al OMPI a notificării finale conform 
căreia protecția a fost acordată. Aplicarea corespunzătoare a articolului 42 alineatele 
(2) și (3) din RMC și a articolului 4 alineatul (1) din Aranjamentul de la Madrid nu poate 
conduce la încălcarea principiului de nediscriminare (Ordinul din 16 septembrie 2010, 
C-559/08 P, „Atoz”, punctele 44 și 53-56). 
 
 
2.5.1.4 Înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană 
 
Pentru înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană, articolul 160 
din RMC prevede următoarele: 
 

În înțelesul articolului 15 alineatul (1), al articolului 42 alineatul (2), al 
articolului 51 alineatul (1) litera (a) și al articolului 57 alineatul (2), data 
publicării, prevăzută la articolul 152 alineatul (2), ține loc de dată a 
înregistrării în vederea stabilirii datei de la care trebuie să înceapă utilizarea 
efectivă în Comunitatea Europeană a mărcii care face obiectul înregistrării 
internaționale care desemnează Comunitatea Europeană. 

 
De la data publicării, înregistrarea internațională produce aceleași efecte ca și 
înregistrarea unei mărci ca MC, în conformitate cu articolul 151 alineatul (2) din RMC. 
 
 
2.5.2 Perioada relevantă 
 
În cazul în care marca anterioară face obiectul oricărei cerințe de utilizare (fiind 
înregistrată de cel puțin cinci ani), perioada efectivă pentru care utilizarea trebuie 
demonstrată poate fi calculată retroactiv începând cu data publicării cererii. 
 
De exemplu, dacă cererea de înregistrare a MC contestată a fost publicată la 15 iunie 
2012, iar marca anterioară a fost înregistrată la 1 aprilie 2000, oponentul ar trebui să 
demonstreze utilizarea efectivă a mărcii sale în perioada 15 iunie 2007 – 14 iunie 2012. 
 
În cazul opozițiilor formulate împotriva înregistrărilor internaționale care desemnează 
UE, marca oponentului face obiectul obligației de utilizare dacă, la începutul perioadei 
de opoziție (ceea ce înseamnă șase luni de la data primei republicări a înregistrării 
internaționale), aceasta este înregistrată de cel puțin cinci ani. De exemplu, dacă 
înregistrarea internațională contestată a fost publicată la 15 iunie 2009, iar marca 
anterioară a fost înregistrată la 1 aprilie 1996, oponentul are obligația de a demonstra 
utilizarea efectivă a mărcii sale în perioada 15 decembrie 2004 – 14 decembrie 2009. 
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În cazul în care Uniunea Europeană nu a fost desemnată în cererea internațională, dar 
a făcut obiectul unei desemnări ulterioare, perioada de 18 luni începe de la data la care 
desemnarea ulterioară a fost notificată la OAPI (a se vedea Decizia din 20 decembrie 
2010, R 0215/2010-4 „Purgator”). 
 
Începând cu data desemnării ulterioare a Uniunii Europene, o înregistrare 
internațională produce aceleași efecte ca cererea de înregistrare a MC, împotriva 
căreia se poate formula o opoziție. Publicarea datei desemnării ulterioare va înlocui 
publicarea cererii de înregistrare a MC (articolul 152 din RMC). În cauza de față, data 
desemnării ulterioare a Uniunii Europene a fost publicată la 8 octombrie 2007. La acea 
dată, mărcile anterioare, a căror dată de înregistrare era 14 iunie 2005, nu fuseseră 
înregistrate de cinci ani și nu au făcut obiectul unei obligații de utilizare. 
 
Orice utilizare sau neutilizare anterioară sau ulterioară ultimilor cinci ani nu are, în 
general, nicio relevanță. Elementele de probă privind utilizarea efectuată în afara 
acestei perioade nu sunt luate în considerare, cu excepția cazului în care acestea 
constituie o dovadă indirectă concludentă că marca trebuie să fi făcut obiectul unei 
utilizări efective și pe parcursul perioadei relevante. În acest context, Curtea a 
considerat că circumstanțele ulterioare datei relevante pot permite să se confirme sau 
să se evalueze mai bine măsura în care marca a fost utilizată pe parcursul perioadei 
relevante, precum și intențiile reale ale titularului pe parcursul aceleiași perioade 
(Ordinul din 27 ianuarie 2004, C-259/02, „Laboratoire la mer”, punctul 31). 
 
În cazul în care o marcă nu a fost utilizată în mod efectiv timp de peste cinci ani înainte 
de data publicării, faptul că ar putea să fi rămas o oarecare reputație sau cunoaștere în 
rândul comercianților sau clienților nu determină „salvarea” mărcii. 
 
Nu este necesar ca utilizarea să fi avut loc pe întreaga perioadă de cinci ani, ci mai 
degrabă în cadrul acestei perioade. Dispozițiile privind obligația de utilizare nu impun 
utilizarea continuă (Hotărârea din 16 decembrie 2008, T-86/07, „Deitech”, punctul 52). 
 
 
2.5.3 Rezumat 
 
Marca anterioară Calcularea începutului perioadei de cinci ani (perioada de grație) 

MC Data înregistrării  

Marcă națională În mod implicit, data înregistrării sau a încheierii procedurii de înregistrare, dacă 
aceasta este demonstrată de oponent. 

Înregistrare 
internațională care 
desemnează state 
membre 

În mod implicit, 12 sau 18 luni de la data notificării de la care începe termenul de 
notificare a refuzului (cod INID 580). Această perioadă poate fi anterioară sau 
ulterioară, dacă părțile demonstrează acest lucru. 

Înregistrare 
internațională care 
desemnează UE 

Data celei de a doua republicări a desemnării UE în partea M.3. din Buletin. 

 

Marca atacată Calcularea perioadei de cinci ani pentru a demonstra utilizarea efectivă a 
mărcii oponentului (perioada relevantă) 

Cerere de MC 5 ani retrospectiv de la data publicării cererii MC în Partea A din Buletinul 
mărcilor comunitare. 

Înregistrare 
internațională care 
desemnează UE 

5 ani retrospectiv de la data republicării IR (sau a desemnării ulterioare a UE) în 
partea M.1. din Buletinul mărcilor comunitare + 6 luni (corespunzătoare 
începutului perioadei de opoziție. A doua dată publicată sub codul INID 441). 
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2.6 Amploarea utilizării 
 
2.6.1 Criterii 
 
În această privință, este necesar să se evalueze dacă, având în vedere condițiile de pe 
piață în sectorul industrial sau comercial în cauză, se poate deduce din dovezile 
prezentate că titularul a depus efectiv eforturi pentru a obține o poziție comercială 
pe piața relevantă. Marca trebuie utilizată pentru produsele și serviciile care sunt deja 
comercializate sau care urmează să fie comercializate și în legătură cu care 
întreprinderea desfășoară activități pentru a-și asigura o clientelă, în special prin 
intermediul campaniilor publicitare (Hotărârea din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”, 
punctul 37). Aceasta nu înseamnă că oponentul trebuie să dezvăluie volumul total al 
vânzărilor sau cifra de afaceri realizată. 
 
În ceea ce privește amploarea utilizării mărcii anterioare, trebuie să se ia în 
considerare, în special, volumul comercial al tuturor activităților de utilizare, pe de o 
parte, și durata perioadei în care acele activități de utilizare au fost desfășurate, 
precum și frecvența acestora, pe de altă parte (Hotărârea din 8 iulie 2004, T-334/01, 
„Hipoviton”, punctul 35). 
 
Evaluarea implică un anumit nivel de interdependență între factorii luați în considerare. 
Astfel, un volum redus de produse comercializate sub marca în cauză poate fi 
compensat de o utilizare intensă sau constantă a mărcii respective și viceversa 
(Hotărârea din 8 iulie 2004, T-203/02, „VITAFRUIT”, punctul 42). 
 
În anumite circumstanțe, chiar și probele circumstanțiale, precum cataloagele în care 
apare marca, în pofida faptului că nu furnizează informații directe privind cantitatea de 
produse vândute efectiv, pot fi suficiente, în sine, pentru a demonstra amploarea 
utilizării în cadrul evaluării globale (Hotărârea din 8 iulie 2010, T-30/09, „peerstorm”, 
punctul 42 și următoarele). 
 
Nu trebuie să existe o perioadă minimă de utilizare pentru ca aceasta să fie 
considerată „efectivă”. În special, nu este necesar ca utilizarea să fie continuă pe 
parcursul perioadei relevante de cinci ani. Este suficient ca aceasta să fi avut loc chiar 
la începutul sau la sfârșitul perioadei respective, cu condiția ca utilizarea să fi fost 
efectivă (Hotărârea din 16 decembrie 2008, T-86/07, „Deitech”). 
 
Pragul decisiv exact care demonstrează utilizarea efectivă nu poate fi definit în afara 
contextului. Cifra de afaceri realizată și volumul vânzărilor unui produs trebuie să fie 
evaluate întotdeauna în raport cu ansamblul celorlalți factori relevanți, precum volumul 
de activitate comercială, capacitatea de producție și de comercializare sau gradul de 
diversificare al întreprinderii care utilizează marca și caracteristicile produselor sau 
serviciilor de pe piața relevantă. Nu este necesar ca utilizarea mărcii să fie întotdeauna 
semnificativă, din punct de vedere cantitativ, pentru a fi considerată efectivă, deoarece 
acest aspect depinde de caracteristicile produsului sau serviciului respectiv pe piața 
corespunzătoare (Hotărârea din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”, punctul 39; 
Hotărârea din 8 iulie 2004, T-203/02, „Vitafruit”, punctul 42). 
 
Cifra de afaceri și vânzările scăzute, în termeni absoluți, ale unui produs vândut la un 
preț mediu sau redus pot duce la concluzia că utilizarea mărcii respective nu este 
efectivă. Pe de altă parte, pentru produsele care au un preț ridicat sau pentru o piață 
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exclusivă, o cifră de afaceri scăzută poate fi suficientă (Decizia din 4 septembrie 2007, 
R 0035/2007-2, „Dinky”, punctul 22). Prin urmare, este necesar să fie luate în 
considerare întotdeauna caracteristicile pieței vizate (Hotărârea din 8 iulie 2004, 
T-334/01, „Hipoviton”, punctul 51). 
 
Nu se poate stabili o regulă de minimis. Utilizarea mărcii de către un singur client, care 
importă produsele pentru care marca este înregistrată, poate fi suficientă pentru a 
demonstra că utilizarea respectivă este efectivă, dacă operațiunea de import figurează 
ca având o justificare comercială reală pentru titularul mărcii (Ordinul din 27 ianuarie 
2004, C-259/02, „Laboratoire de la mer”, punctul 24 și următoarele). 
 
Faptul că utilizarea s-a limitat la același client este irelevant, atât timp cât marca este 
utilizată public și în mod deschis și nu exclusiv în interiorul întreprinderii care deține 
marca anterioară sau în cadrul rețelei de distribuție deținute sau controlate de 
întreprinderea respectivă (Hotărârea din 8 iulie 2004, T-203/02, „VITAFRUIT”, 
punctul 50). 
 
Cu toate acestea, cu cât este mai redus volumul comercial al exploatării mărcii, cu atât 
este mai necesar ca oponentul să furnizeze probe suplimentare pentru a elimina 
eventualele suspiciuni privind caracterul efectiv al utilizării mărcii (Hotărârea din 8 iulie 
2004, T-334/01, „Hipoviton”, punctul 37). 
 
În ceea ce privește raportul dintre cifra de afaceri generată de vânzarea produselor sub 
marca anterioară și cifra de afaceri anuală realizată de solicitant, trebuie menționat că 
gradul de diversificare al activităților desfășurate de întreprinderile care funcționează 
pe aceeași piață este variabil. În plus, obligația de a furniza dovada utilizării efective a 
unei mărci anterioare nu vizează monitorizarea strategiei comerciale a unei 
întreprinderi. Este posibil ca pentru o întreprindere să se justifice din punct de vedere 
economic și obiectiv comercializarea unui produs sau unei game de produse chiar și 
atunci când contribuția acestora la cifra de afaceri anuală a întreprinderii este minimă 
(Hotărârea din 8 iulie 2004, T-334/01, „Hipoviton” punctul 49). 
 
Circumstanțele speciale, precum cifrele reduse de vânzări în faza inițială de 
comercializare a unui produs, pot fi relevante pentru evaluarea caracterului efectiv al 
utilizării (Hotărârea din 8 iulie 2004, T-334/01, „Hipoviton”, punctul 53). 
 
 
2.6.2 Exemple de utilizare insuficientă 
 

Cauza nr. Comentariu 

„WALZERTRAUM”, punctul 
32 și următoarele 
(recurs pendinte C-141/13 P) 

Oponentul, o brutărie din Germania, cu sediul într-un oraș cu 18 000 de 
locuitori, a demonstrat realizarea unor vânzări lunare constante de 
aproximativ 3,6 kg de bomboane de ciocolată rafinate lucrate manual, pe 
parcursul unei perioade de 22 de luni. În pofida promovării produselor pe 
o pagină web accesibilă la nivel mondial, bomboanele nu puteau fi 
comandate și cumpărate decât de la brutăria deținută de oponent. Având 
în vedere limitele teritoriale și cantitative, Tribunalul a considerat că 
dovada utilizării a fost insuficientă. 

Hotărârea din 30 aprilie 2008, 
T-131/06, „SONIA SONIA 
RYKIEL” 

54 de bucăți de furouri și 31 de bucăți de jupe au fost vândute pe 
parcursul unei perioade de 13 luni pentru o sumă totală de 432 EUR. 
Tribunalul a considerat că aceste cantități modeste în raport cu piața 
relevantă (produse de consum curent vândute la un preț extrem de 
rezonabil) sunt insuficiente. 

Decizia din 27 februarie 2009, 
R 0249/2008-4 – „AMAZING 

Distribuirea gratuită a 500 de seturi de baloane din plastic, ca „mostre”, nu 
poate constitui o utilizare efectivă. 
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ELASTIC PLASTIC II” 

Decizia din 20 aprilie 2001, 
R 0378/2000-1 – 
„Renacimiento” 

Camera de recurs a confirmat decizia Diviziei de opoziție conform căreia 
prezentarea unui conosament care demonstrează livrarea a 40 de colete 
de vin de Xeres nu este suficientă pentru a dovedi utilizarea efectivă.  

Decizia din 9 februarie 2012, 
R 0239/2011-1 – „GOLF 
WORLD” (B 1 456 443, Golf 
World) 
 

Ca singură dovadă a utilizării materialului tipărit, oponentul a prezentat 
elemente de probă care au demonstrat că 14 persoane s-au abonat la o 
revistă în Suedia. Divizia de opoziție a concluzionat că acest element nu a 
fost suficient pentru a dovedi utilizarea efectivă în Suedia, în special dacă 
se ia în considerare faptul că revistele nu sunt articole scumpe.  

R 2132/2010-2, – 
„SUSURRO” (fig.) 

Nouă facturi asociate vânzării de vin în 2005, 2006, 2007 și 2008 și care 
demonstrează că, pe parcursul unei perioade de 36 de luni, au fost 
vândute produse comercializate sub marca anterioară în valoare de 
4 286,36 EUR, precum și o mostră de etichetă nedatată a produsului nu 
au fost considerate dovezi suficiente ale utilizării efective a mărcii spaniole 
înregistrate pentru categoria de „băuturi alcoolice (cu excepția berilor)” 
aparținând clasei 33. Elementele de probă au demonstrat că vânzările de 
vin au avut loc într-o regiune foarte provincială din Spania. În cazul unei 
țări care numără peste 40 de milioane de locuitori, cantitatea vândută 
dintr-un vin relativ ieftin a fost considerată a fi prea redusă pentru a crea 
sau pentru a menține un punct de desfacere în favoarea produselor (vin) 
consumate în cantități mari de către clientul mediu din Spania. 

Decizia din 7 iulie 2011, 
R 0908/2010-2 – „ALFA-
REN”: 
 

Un tabel al cifrelor de vânzare a produselor ALFACALCIDOL în Lituania în 
perioada 2005-2008, în care se menționează produse vândute de Teva 
Corp. sub marca „ALPHA D3” (sursa: baza de date a IMS privind 
sănătatea, Lituania); o copie (nedatată) a ambalajului unui produs 
„ALPHA D3”; și o copie (netradusă) a unui material publicitar pentru 
produsele „ALPHA D3” vândute în Lituania au fost considerate insuficiente 
pentru a demonstra utilizarea efectivă a mărcii în această țară. Elementele 
de probă furnizate nu au indicat dacă produsele desemnate de marcă au 
fost distribuite efectiv și, în caz afirmativ, în ce cantități. 

Decizia din 16 martie 2011, 
R 0820/2010-1 – „BE YOU” 

Vânzările de produse cu un profit sub 200 EUR, pe parcursul unei 
perioade de utilizare de 9 luni, nu au fost considerate suficiente pentru a 
demonstra utilizarea efectivă a mărcii deținute de oponent pentru 
produsele încadrate în clasa 14.  

Decizia din 6 aprilie 2011, 
R 0999/2010-1 – 
„TAUTROPFEN CHARISMA 
(fig.)” 

Unsprezece facturi care demonstrează că 13 seturi de produse de 
„parfumerie” au fost vândute în Spania în perioada 2003 – 2005, pentru 
suma totală de 84,63 EUR, au fost considerate insuficiente pentru a 
demonstra utilizarea efectivă a semnului. A fost luat în considerare faptul 
că produsele erau destinate uzului zilnic, fiind oferite la prețuri extrem de 
rezonabile. 

Decizia din 27 octombrie 
2008, B 1 118 605, „Viña la 
Rosa” 

Fotocopiile a trei ghiduri independente de vinuri care menționau marca 
deținută de oponent (fără a se oferi alte explicații privind volumul, ediția, 
editura etc.) nu au fost considerate suficiente pentru a demonstra 
utilizarea mărcii pentru vinuri. 

Decizia din 21 iunie 1999, 
B 70 716, „Oregon” 

Divizia de opoziție a constatat că o factură pentru 180 de perechi de 
încălțăminte nu este suficientă pentru a demonstra utilizarea efectivă. 

Decizia din 30 ianuarie 2001, 
B 193 716, „Lynx” 

Ca dovadă a utilizării, oponentul a prezentat două facturi pentru un total 
de 122 de articole de îmbrăcăminte, precum și patru etichete nedatate, 
fără a indica produsele pe care urmau să fie aplicate. Divizia de opoziție a 
considerat aceste dovezi a fi insuficiente. 

 
 
2.6.3 Exemple de utilizare suficientă 
 

Cauza nr. Comentariu 

Hotărârea din 16 noiembrie 
2011, T-308/06, „BUFFALO 

Nouă facturi din aprilie 2001 și martie 2002, reprezentând vânzări de 
aproximativ 1 600 EUR (cu o cifră de afaceri foarte puțin peste suma de 
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MILE Automotive Polishing 
Products”, punctul 68 

1 000 000 EUR pe an), menționând că articolele au fost livrate unor clienți 
diferiți în cantități reduse (12, 24, 36, 48, 60, 72 sau 144 de bucăți) pentru 
produse utilizate la scară largă, precum crema de ghete, pe cea mai mare 
piață europeană, și anume Germania, care numără aproximativ 80 de 
milioane de consumatori potențiali, au fost considerate suficiente pentru a 
demonstra utilizarea, care este de așa natură încât să creeze sau să 
mențină un punct de desfacere pentru cremele de lustruit și pentru cremele 
pentru articolele din piele. De asemenea, volumul vânzărilor în raport cu 
durata și frecvența de utilizare a fost considerat suficient de semnificativ 
pentru a nu trage concluzia unei utilizări simbolice, minime sau fictive având 
ca scop unic menținerea drepturilor conferite de marcă. Hotărâre confirmată 
de Tribunal. 

Hotărârea din 10 
septembrie 2008, T-325/06, 
„CAPIO”, punctele 48, 60 

Elementele de probă (facturi, liste de vânzări) demonstrând că 
intervenientul a vândut 4 oxigenatoare cu fibre tubulare și rezervoare 
detașabile cu carcasă dură în Finlanda în 1998, 105 în 1999 și 12 în 2001, 
pentru suma totală de 19 901,76 EUR, au fost considerate ca fiind dovezi 
suficiente de utilizare efectivă a MC înregistrate pentru categoria 
„oxigenatoare cu pompă integrată; aparate de comandă pentru pompele 
integrate; dispozitive de reglare a presiunii aerului pentru pompele integrate; 
pompe de aspirare; debitmetre sanguine” din clasa 10. 

Hotărârea din 27 
septembrie 2007, T-418/03, 
„LA MER”, punctele 87 – 90 

Zece facturi aferente unei perioade de 33 de luni, vizând mai multe game 
de produse, pe ale căror ambalaje s-a aplicat marca vizată, cuprinzând 
sume extrem de diferite (22 214 pentru factura din 3 ianuarie 1995, 24 085 
pentru cea din 4 mai 1995, 24 135 pentru cea din 10 mai 1995 și 31 348 
pentru cea din 26 martie 1997), ceea ce arată că vânzările au fost efectuate 
către persoane diferite, au fost considerate suficiente pentru a deduce că 
acestea au fost prezentate doar pentru a ilustra vânzările totale și nu ca 
dovadă că marca a fost utilizată public și în exterior, nu exclusiv în interiorul 
întreprinderii care deținea marca anterioară sau în cadrul unei rețele de 
distribuție deținute sau controlate de întreprinderea respectivă. Cu toate 
acestea, vânzările efectuate, chiar dacă nu au fost considerabile, au fost 
considerate ca fiind acțiuni de utilizare care vizau crearea sau menținerea 
unui punct de desfacere a produselor în cauză și care au generat un volum 
al vânzărilor care, în raport cu durata și frecvența de utilizare, nu a fost atât 
de redus încât să permită să se concluzioneze asupra unei utilizării 
simbolice, minime sau fictive având ca scop unic menținerea drepturilor 
conferite de marcă. 

Hotărârea din 25 martie 
2009, T-191/07, 
„BUDWEISER” 

În principal, Camera de recurs (Decizia din 20 martie 2007, R 0299/2006-2 
– „BUDWEISER/marca verbală internațională anterioară BUDWEISER”, 
punctul 26) a constatat că documentele care i-au fost prezentate în cadrul 
procedurii administrative – facturi care atestă vânzarea a peste 40 000 de 
litri de bere în Franța, în perioada octombrie 1997-aprilie 1999, 23 de facturi 
emise în Austria între 1999 și 2000 către un cumpărător unic și 14 facturi 
emise în Germania între 1993 și 2000 – au fost suficiente pentru a 
demonstra amploarea utilizării mărcii verbale internaționale anterioare 
BUDWEISER (IR nr. 238 203) în țările respective. Constatările Camerei au 
fost confirmate de către Tribunal. 

Hotărârea din 11 mai 2006, 
C-416/04 P, „Vitafruit”, 
punctele 68 – 77 

Dovada vânzării de sucuri concentrate din fructe către un client unic din 
Spania, pe parcursul unei perioade de unsprezece luni și jumătate, 
realizând un volum total de vânzări de 4 800 EUR care corespunde vânzării 
a 293 de cutii a 12 bucăți fiecare, a fost considerată suficientă pentru a 
demonstra utilizarea mărcii spaniole anterioare. 

Hotărârea din 8 iulie 2010, 
T-30/09, „peerstorm”, 
punctele 42 și 43 

Ca dovadă a utilizării, oponentul a furnizat (doar) o serie de cataloage 
destinate consumatorilor finali, în care marca vizată apare pe articolele de 
îmbrăcăminte. Curtea a hotărât că „[…] este adevărat că aceste cataloage 
nu furnizează informații privind cantitatea de produse vândute efectiv de 
către intervenient sub marca PETER STORM. Cu toate acestea, este 
necesar să se ia în considerare […] faptul că un mare număr de articole 
desemnate de marca PETER STORM au fost oferite în cataloage și că 
aceste articole au fost disponibile în peste 240 de magazine din Regatul 
Unit pe parcursul unei părți semnificative din perioada relevantă. În 
contextul unei evaluări globale, acești factori susțin concluzia […] că 
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amploarea acestei utilizări a fost cât se poate de semnificativă.” 

Decizia din 4 septembrie 
2007, R 0035/2007-2 – 
„DINKY” 

Vânzarea a aproximativ 1 000 de mașini de jucărie în miniatură a fost 
considerată suficientă pentru a demonstra amploarea utilizării, având în 
vedere că produsele erau vândute în special colecționarilor, la un preț 
ridicat și pe o piață specială.  

Decizia din 11 octombrie 
2010, R 0571/2009-1 – 
„VitAmour” 
 

Vânzarea a 500 kg de proteine din lapte pentru suma totală de 11 000 EUR 
a fost considerată suficientă pentru a demonstra utilizarea efectivă a 
proteinelor din lapte destinate consumului uman. Având în vedere natura 
produselor, care nu sunt produse de consum, ci ingrediente utilizate în 
industria agroalimentară, cantitatea și valorile prezentate au demonstrat o 
prezență pe piață superioară pragului solicitat. 

Decizia din 27 iulie 2011, 
R 1123/2010-4 – „Duracryl” 
 

Unsprezece facturi emise către întreprinderi diferite din mai multe regiuni 
din Spania, demonstrând că titularul mărcii a vândut pe parcursul perioadei 
relevante, sub marca în cauză, 311 containere de produse, de diferite 
dimensiuni, pentru suma netă de 2 684 EUR, au fost considerate suficiente 
pentru a dovedi utilizarea efectivă a mărcii înregistrate pentru „conservanți 
contra deteriorării lemnului” din clasa 2. 

Decizia din 1 februarie 
2011, B 1 563 066 

O cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane EUR, realizată pe parcursul 
mai multor ani, a fost revendicată pentru produse medicale. Facturile 
aferente (una pentru fiecare an) au demonstrat numai realizarea unor 
vânzări de aproximativ 20 de euro pe an. În cadrul unei evaluări globale și 
în temeiul altor materiale furnizate, precum liste de prețuri, o declarație sub 
jurământ, materiale de ambalare și materiale publicitare, Oficiul a 
concluzionat că acestea au fost suficiente pentru a demonstra utilizarea 
efectivă.  

Decizia din 26 ianuarie 
2001, B 150 039 

Divizia de opoziție a considerat suficientă dovada vânzării unui număr de 
aproximativ 2 000 de animale de jucărie din pluș într-un segment al unei 
piețe de lux.  

Decizia din 18 iunie 2001, 
B 167 488 

Oponentul a prezentat o factură asociată vânzării unei mașini de tăiat cu 
laser de înaltă precizie, în valoare de 565 000 FRF, un catalog conținând 
descrierea performanțelor produsului și o serie de fotografii ale acestuia. 
Divizia de opoziție a considerat că elementele de probă au fost suficiente, 
luând în considerare natura produsului, piața specifică și prețul extrem de 
ridicat al acestuia. 

 
 
2.7 Utilizarea mărcii sub alte forme decât cea înregistrată 
 
2.7.1 Introducere 
 
Articolul 15 din RMC prevede că utilizarea mărcii sub o formă diferită de cea sub care a 
fost înregistrată constituie, de asemenea, o utilizare a mărcii, atât timp cât elementele 
care diferă nu modifică în vreun fel caracterul distinctiv al mărcii. 
 
Scopul acestei prevederi este de a permite titularului acesteia să modifice semnul, fără 
a afecta caracterul distinctiv al acestuia, astfel încât să permită adaptarea acestuia la 
cerințele de comercializare și de promovare a produselor sau a serviciilor în cauză 
(Hotărârea din 23 februarie 2006, T-194/03, „Bainbridge”, punctul 50). 
 
Tribunalul a precizat, de asemenea, că nu este necesar ca între forma utilizată și 
semnul înregistrat să existe o conformitate strictă. Cu toate acestea, diferența trebuie 
să existe între elementele nesemnificative, iar semnele, în forma în care au fost 
utilizate și în forma în care au fost înregistrate, trebuie să fie, în general, echivalente 
(Hotărârea din 23 februarie 2006, T-194/03, „Bainbridge”, punctul 50). 
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Pentru a decide dacă semnul, astfel cum este utilizat, este echivalent, în general, cu 
semnul înregistrat, trebuie să se stabilească în primul rând care sunt elementele 
neglijabile. Tribunalul a dezvoltat criterii în acest sens prin emiterea mai multor hotărâri. 
 
Punctul 2.7.2 tratează aceste criterii. Punctul 2.7.3 descrie practica Oficiului privind 
„variantele” unei mărci, „adăugările” de elemente mărcilor și „omiterile” de elemente ale 
mărcilor. 
 
În cele din urmă, trebuie menționat că, pentru a se stabili utilizarea mărcii în sensul 
articolului 15 alineatul (1) litera (a) din RMC, titularul unei mărci înregistrate se poate 
baza pe faptul că aceasta este utilizată într-o formă care diferă de cea în care marca a 
fost înregistrată, fără ca diferențele între cele două forme să modifice caracterul 
distinctiv al mărcii respective, chiar dacă acea formă distinctivă este ea însăși 
înregistrată ca marcă (Hotărârea din 25 octombrie 2012, C-553/11, „Rintisch”, 
punctul 30). 
 
 
2.7.2 Criteriile Curții 
 
Pe scurt, testul stabilit de Curte constă, în primul rând, în a determina elementele 
distinctive și dominante ale semnului înregistrat și, apoi, în a verifica dacă acestea sunt 
prezente, de asemenea, în semnul utilizat. 
 
Tribunalul a considerat că: 
 

evaluarea caracterului distinctiv sau dominant al unuia sau mai multor 
componente ale unei mărci complexe trebuie să se bazeze pe calitățile 
intrinseci ale fiecărei componente, precum și pe poziția relativă a diferitelor 
componente în configurația mărcii (Hotărârea din 24 noiembrie 2005, 
T-135/04, „Online Bus”, punctul 36). 

 
În ceea ce privește adăugările: 
 
• Mai multe semne pot fi utilizate simultan fără a afecta caracterul distinctiv al 

semnului înregistrat (Hotărârea din 8 decembrie 2005, T-29/04, „Cristal 
Castellblanch”, punctul 34). 

 
• Dacă elementul adăugat nu este distinctiv, este slab și/sau nu este dominant, 

acesta nu afectează caracterul distinctiv al mărcii înregistrate (Hotărârea din 30 
noiembrie 2009, T-353/07, „Coloris”, punctele 29 – 33 și următoarele, Hotărârea 
din 10 iunie 2010, T-482/08, „Atlas Transport”, punctul 36 și următoarele). 

 
În ceea ce privește omiterile: 
 
• Dacă elementul omis ocupă o poziție secundară și nu este distinctiv, omiterea 

acestuia nu afectează caracterul distinctiv al mărcii (Hotărârea din 24 noiembrie 
2005, T-135/04, „Online Bus”, punctul 37). 

 
 
2.7.3 Practica Oficiului 
 
În general, trebuie să se evalueze dacă utilizarea mărcii constituie o „variantă” 
acceptabilă sau inacceptabilă a formei în care marca respectivă a fost înregistrată. 
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În consecință, este necesar să se răspundă la două întrebări. În primul rând, trebuie să 
se clarifice ce urmează a se lua în considerare drept caracter distinctiv al mărcii în 
forma în care a fost înregistrată6. În al doilea rând, trebuie să se evalueze dacă marca, 
în forma în care este utilizată, afectează acest caracter distinctiv. La aceste întrebări va 
trebui să se răspundă de la caz la caz. 
 
Există o relație de interdependență între intensitatea caracterului distinctiv al unei mărci 
și efectul modificărilor aduse. Este posibil ca mărcile cu un caracter distinctiv pronunțat 
să fie influențate în mai mică măsură de modificări decât mărcile cu un caracter 
distinctiv limitat. În schimb, este posibil ca adăugarea sau omiterea unor elemente să 
afecteze în mai mare măsură caracterul distinctiv al mărcilor dacă acesta este limitat. 
 
În cazul în care o marcă este compusă din mai multe elemente, dintre care doar unul 
sau câteva sunt distinctive, ceea ce a făcut ca marca în ansamblu să poată fi 
înregistrată, modificarea elementului (elementelor) distinctiv(e) în cauză, omiterea sau 
înlocuirea acestuia (acestora) cu un alt element, va conduce, în general, la modificarea 
caracterului distinctiv al mărcii. 
 
Pentru a stabili dacă este cazul să se accepte utilizarea unei variante a mărcii sau 
dacă are loc modificarea caracterului distinctiv, trebuie să se țină seama de practicile 
aplicate în ramura de activitate sau sectorul comercial în cauză și de publicul relevant. 
 
Secțiunile următoare conțin a serie de îndrumări practice pentru a evalua dacă 
adăugările (punctul 2.7.3.1), omiterile (punctul 2.7.3.2) și modificările (punctul 2.7.3.3) 
aduse formei semnului, astfel cum este utilizat, afectează caracterul distinctiv al mărcii 
înregistrate. 
 
 
2.7.3.1 Adăugări 
 
Astfel cum s-a indicat mai sus, în ceea ce privește adăugările, (i) pot fi utilizate mai 
multe semne în același timp fără a fi afectat caracterul distinctiv al semnului înregistrat 
și (ii) dacă adăugarea nu are un caracter distinctiv sau este slabă și/sau nu este 
dominantă, aceasta nu afectează caracterul distinctiv al mărcii înregistrate. 
 
Secțiunile următoare prezintă exemple ale acestor două tipuri de situații: 
 
• utilizarea simultană a mai multor semne; 
 
• adăugarea altor elemente verbale; 
 
• adăugarea de elemente figurative. 
 
 
Utilizarea simultană a mai multor mărci sau semne 
 
Pe anumite segmente de piață, se obișnuiește, în mod frecvent, ca pe produse și pe 
servicii să se aplice nu numai marca individuală a acestora, ci și marca grupului de 
întreprinderi sau de produse („marca fabricii”). În astfel de cazuri, marca înregistrată nu 

                                                           
6 A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, Capitolul 4, 
Caracterul distinctiv. 
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este utilizată într-o formă diferită, ci cele două mărci independente sunt utilizate în mod 
valabil în același timp. 
 
În sistemul mărcii comunitare, nu există niciun principiu juridic care să oblige oponentul 
să prezinte dovezi privind exclusiv marca anterioară, atunci când este necesară 
utilizarea efectivă în temeiul articolului 42 din RMC. Două sau mai multe mărci pot fi 
utilizate împreună, în mod independent, cu sau fără menționarea denumirii sociale, fără 
a afecta caracterul distinctiv al mărcii înregistrate anterioare. 
 
Curtea a confirmat că este posibilă îndeplinirea condiției de utilizare efectivă a mărcii 
înregistrate, atât în cazul în care aceasta este utilizată ca parte a unei alte mărci 
complexe, cât și atunci când marca respectivă este utilizată împreună cu o altă marcă, 
chiar dacă această combinație este înregistrată, în sine, ca marcă (Hotărârea din 18 
aprilie 2013, C-12/12, „SM JEANS/LEVI‘S”, punctul 36.) 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr. 

CRISTAL  
 

 
 

 

T-29/04 

«În acest caz, marca CRISTAL apare înscrisă, în mod clar, de patru ori pe gâtul sticlei comercializate de 
intervenient și de două ori pe eticheta principală, fiind însoțită de simbolul ®. Pe gâtul sticlei, marca apare 
separat de celelalte elemente. De asemenea, marca CRISTAL apare singură pe lăzile în care sunt 
comercializate sticlele sub această marcă. În mod similar, pe facturile furnizate de intervenient, se face 
referire la termenul „cristal” alături de specificația „1990 coffret”. Trebuie amintit faptul că, astfel, marca 
CRISTAL identifică produsul comercializat de intervenient» (punctul 35). 
«În ceea ce privește mențiunea „Louis Roederer” care figurează pe eticheta principală, aceasta indică 
doar denumirea societății producătorului, ceea ce poate crea o legătură directă între una sau mai multe 
game de produse și o anumită întreprindere. Aceeași regulă se aplică pentru grupul de litere „Ir” 
reprezentând inițialele numelui intervenientului. Astfel cum a subliniat OAPI, utilizarea comună a acestor 
elemente pe aceeași sticlă nu subminează funcția mărcii CRISTAL de a identifica produsele în cauză» 
(punctul 36). 
«De asemenea, constatarea OAPI, potrivit căreia utilizarea mărcii verbale împreună cu indicația 
geografică „Champagne” nu poate fi considerată o adăugare susceptibilă să afecteze caracterul distinctiv 
al mărcii atunci când este utilizată pentru șampanie, trebuie să fie susținută. În sectorul vinului, 
consumatorul are adeseori un interes deosebit pentru originea geografică exactă a produsului și pentru 
identitatea producătorului de vin, având în vedere că renumele acestor produse este asociat în mod 
frecvent faptului că acestea sunt produse într-o anumită regiune geografică de către o anumită unitate 
vinicolă» (punctul 37). 
„În aceste condiții, trebuie să se constate faptul că utilizarea mărcii verbale CRISTAL, în combinație cu 
alte indicații, nu are relevanță, Camera de recurs neîncălcând nici articolul 15 alineatul (2) litera (a), nici 
articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 și nici norma 22 alineatul (2) din 
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Regulamentul de punere în aplicare” (punctul 38). 

 
Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr. 

L.114 Lehning L114 T-77/10 și T-78/10 

L.114 reprezintă o marcă înregistrată franțuzească pentru „produsele farmaceutice” din clasa 5. 
 
Tribunalul a constatat că: 
1) absența punctului între litera majusculă „L” și numărul 114 constituie o diferență minoră care nu 

privează marca anterioară L.114 de caracterul său distinctiv (punctul 53); 
2) faptul că marca anterioară „L.114” a fost utilizată împreună cu marca fabricii „Lehning” este 

nesemnificativ și nu afectează caracterul distinctiv al acesteia în sensul articolului 15 alineatul (1) 
litera (a) din RMC (punctul 53). 

 
Formă înregistrată  Utilizare efectivă  Cauza nr. 

YGAY 
YGAY împreună cu o serie de 

alte elemente verbale și 
figurative  

R 1695/2007-1 
(confirmată prin Hotărârea T-546/08) 

În decizia Camerei de recurs (confirmată de către Tribunal în cauza T-546/08, punctele 19 și 20), s-a 
arătat că marca YGAY apare în numeroase fotografii, atât pe etichetă, cât și pe cutia în care este vândută 
sticla. Pe anumite etichete, marca în cauză este separată de alte elemente. Pe anumite etichete, marca 
apare singură, sub sintagma MARQUES DE MURRIETA, scrisă cu litere mari aldine. Pe alte etichete, 
sintagma BODEGAS MARQUES DE MURRIETA este scrisă cu litere mici în partea superioară, în timp ce 
elementele CASTILLO YGAY sunt scrise cu litere mari stilizate pe diagonala etichetei. Marca YGAY 
apare, de asemenea, singură sau în combinație cu sintagma CASTILLO YGAY pe lăzile în care sunt 
vândute sticlele. Facturile furnizate de oponent fac, de asemenea, referire la marca YGAY, precum și la 
informații generale ca anul de producție, originea etc. În consecință, rezultă că semnul YGAY îndeplinește 
funcția unei mărci, identificând produsele „vin” vândute de oponent (punctul 15). 
 
În acest context, mențiunea MARQUES DE MURRIETA ar putea fi doar o indicație a denumirii 
întreprinderii sau a podgoriei fabricantului care produse și comercializează vinul, ceea ce ar putea stabili o 
legătură directă între una sau mai multe game de produse și o anumită întreprindere (a se vedea 
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 8 decembrie 2005, T-29/04, „Cristal Castellblanch”, 
punctul 36) (punctul 16). 

 
 
Cu toate acestea, oponentul trebuie să demonstreze că semnul adițional reprezintă, 
în realitate, o marcă sau un semn independent care face referire, de exemplu, la marca 
întreprinderii, fabricantului etc. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr. 

MINUTO DUBOIS MINUTO R 0206/2000-3 

Camera de recurs a considerat că prezentarea a două cuvinte a echivalat cu utilizarea a două mărci 
separate, deoarece elementele de probă prezentate de către oponent au demonstrat că una dintre 
acestea reprezenta o fostă marcă aparținând oponentului, având o identitate proprie, și că marca 
respectivă era prezentă pe piață împreună cu o serie de semne însoțitoare, ceea ce corespunde unei 
practici curente în legătură cu etichetarea produselor în cauză (vin). 
 
„DUBOIS” și „MINUTO” sunt mărci separate care sunt aplicate împreună pe produsul vizat, ceea ce 
reprezintă o practică curentă în etichetarea vinurilor (denumirea unității vinicole și a produsului). În ceea 
ce privește mărcile spaniole, a se vedea, de exemplu „TORRES” – „Sangre de Toro”, „TORRES” – 
„Acqua d’Or”. Atunci când cere un vin „MINUTO”, consumatorul relevant va ști că acest vin face parte din 
gama de produse „DUBOIS”; cu toate acestea, „MINUTO” va fi percepută ca o marcă individuală, chiar 
dacă este posibil ca aceasta să apară împreună cu semnul „DUBOIS” pe facturi, în broșuri și/sau pe 
etichete de produse (punctul 18). 
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Pe de altă parte, utilizarea efectivă ar putea fi pusă la îndoială atunci când marca 
înregistrată poate fi percepută ca un simplu element decorativ din cauza utilizării 
suplimentare, extrem de dominante, a altor mărci. 
 
De asemenea, utilizarea se consideră a fi a unei singure mărci complexe, mai 
degrabă decât a două sau mai multe mărci, atunci când diferitele elemente apar ca un 
„tot unitar”. Această situație apare atunci când mărcile sunt îmbinate, efectiv, între ele. 
 
 
Adăugarea altor elemente verbale 
 
În principiu, o diferență la nivelul cuvintelor sau chiar al literelor constituie o modificare 
a caracterului distinctiv al mărcii. Cu toate acestea, următoarele trei paragrafe descriu 
mai multe situații în care adăugările sunt acceptabile. Al patrulea paragraf prezintă 
exemple de adăugări inacceptabile. 
 
 
Adăugarea de elemente nedominante 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă Cauza nr.  

COLORIS 

  

   

 
 

  

   

 

T-353/07 

Tribunalul a confirmat că utilizarea mărcii Coloris împreună cu elemente verbale suplimentare precum 
„global coloring concept” sau „gcc” nu a afectat caracterul distinctiv al acesteia, deoarece elementele 
adiționale au fost pur și simplu utilizate împreună cu marca Coloris, fiind poziționate sub aceasta și având 
o dimensiune care nu le-a făcut predominante în cadrul mărcii respective. 
 
Aceeași constatare se aplică cu atât mai mult în cazul cuvintelor adiționale (global coloring concept), 
întrucât acestea reprezintă cuvinte cu sens general, iar cuvântul „coloring” face referire la produsele în 
cauză, având, astfel, un anumit caracter descriptiv.  

 
 
Adăugări cu sens generic sau descriptiv 
 
Utilizarea unei mărci verbale înregistrate (sau de orice alt tip) împreună cu o indicație 
generică privind produsul sau cu un termen descriptiv este considerată a fi o utilizare a 
mărcii înregistrate. Adăugările care constau în simple indicații privind caracteristicile 
produselor și serviciilor, cum ar fi tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea 
preconizată. originea geografică, data fabricației produselor sau data prestării 
serviciilor, nu constituie, în general, o utilizare a unei variante, ci utilizarea mărcii în 
sine. 
 
De exemplu: 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

FANTASIA FANTASIA 2000 R 1335/2006-2 

«Reiese clar din elementele de probă (în special din articolul din Film Journal International) că „Fantasia 



Dovada utilizării 

 
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu, Partea C, Opoziția Pagina 36 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

2000” reprezintă o nouă versiune a filmului original „Fantasia” de Walt Disney, produs în 1940, creată în 
spiritul filmului original, și anume o secvență de scene de animație pe un fundal de muzică clasică. Prin 
urmare, numărul „2000” reprezintă o simplă referire la noua ediție a filmului și nu constituie, în sine, o 
modificare care ar exclude, în sine, luarea în considerare a acestui titlu ca dovadă a utilizării cuvântului 
„Fantasia”, protejat de înregistrarea anterioară, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) din 
RMC» (punctul 22). 

 
 
Alte adăugări acceptabile 
 
Adăugarea prepozițiilor nesemnificative nu afectează caracterul distinctiv: 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

CASTILLO DE PERELADA CASTILLO PERELADA B 103 046 

Nu se consideră că absența cuvântului „de” afectează caracterul distinctiv al mărcii.  

 
 
În mod similar, utilizarea formelor de singular sau de plural sau viceversa nu 
afectează caracterul distinctiv: 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

Tentation Tentations R 1939/2007-1 

«În cauza de față, în urma examinării elementelor de probă prezentate, care vizează, în principal, piața 
din Spania, opinia Camerei de recurs este că utilizarea mărcii înregistrate „TENTATION”, prin intermediul 
semnului „TENTATIONS”, nu afectează caracterul distinctiv al mărcii înregistrate originale. În special, 
simpla adăugare a literei „S” la sfârșitul mărcii nu afectează în mod semnificativ aspectul vizual sau 
pronunția mărcii înregistrate și nu creează o impresie conceptuală diferită pe piața din Spania. Marca în 
cauză va fi pur și simplu percepută ca fiind la plural, și nu la singular. Prin urmare, modificarea nu 
afectează caracterul distinctiv al semnului» (punctul 17). 

 
 
Adăugarea „tipului de întreprindere” este, de asemenea, acceptabilă: 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

 

Forma utilizată conținea 
logoul plus cuvintele 

„SOCIEDAD LIMITADA” 
(scrise cu litere mici) sub 

termenul „SISTEMAS” și/sau 
elementul figurativ „E” 

împreună cu cuvintele „epco 
SISTEMAS, S.L.” scrise cu 

litere îngroșate 

R 1088/2008-2 
Confirmată prin Hotărârea 

T-132/09 

„[…]aceste semne nu constituie, așa cum pare să sugereze solicitantul, modificări semnificative ale 
caracterului distinctiv al mărcii anterioare, astfel cum a fost înregistrată” (punctul 24). 

 
 
Adăugări inacceptabile 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

Captain Captain Birds Eye R 0089/2000-1 

„Nu se poate considera […] că utilizarea CAPTAIN BIRDS EYE constituie o utilizare a mărcii CAPTAIN 
într-o formă care nu afectează caracterul distinctiv al mărcii, astfel cum a fost înregistrată, întrucât cele 
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două semne par, în mod esențial, diferite” (punctul 20). 

 
Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

ECO ECOORD-ECO, ECOCOM-
ECO, ECOSEM-ECO R 0634/2009-4 

„Oponentul invocă, de asemenea, o serie de 75 de facturi în care nu marca oponentului, în sine, este 
indicată, ci termenii ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO și ECOCOM-ECO. Niciunul dintre acești termeni nu 
reprezintă forma în care fost înregistrată marca. […] Argumentul oponentului, conform căruia termenii 
ECOORD, ECOSEM și ECOCOM sunt elemente descriptive și neglijabile, nu poate fi acceptat. Este 
irelevant dacă oponentul a avut intenția de a poziționa elementele descriptive în fața mărcii. Elementul 
decisiv este dacă aceste elemente suplimentare sunt percepute de consumatori ca simple prefixe 
descriptive sau, mai degrabă, ca elemente efectiv distincte. […] Termenii în sine nu au nicio semnificație 
în limba italiană, iar explicațiile furnizate de către oponent în vederea clarificării acestor acronime 
complexe nu pot fi considerate de la sine înțelese de către consumatorii din Italia. Acești termeni par a 
avea un caracter fantezist și distinctiv, constituind parte integrantă a mărcilor” (punctele 17-20). 
 
„În sfârșit, termenii utilizați în facturi au prefixe diferite și o lungime de trei ori mai mare decât marca 
originală. De asemenea, combinațiile utilizate, ECOORD, ECOSEM și ECOCOM, au propriul lor caracter 
distinctiv și sunt poziționate la începutul mărcilor, poziție căreia consumatorul îi acordă, în general, mai 
multă atenție. Din acest motiv, utilizarea termenilor ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO și ECOCOM-ECO nu 
poate fi considerată ca o utilizare ușor diferită de marca anterioară” (punctul 21). 

 
 
Adăugarea de elemente figurative 
 
În cazurile în care elementul figurativ are doar un rol minor, caracterul distinctiv al 
semnului, astfel cum a fost înregistrat, nu este afectat. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

BIONSEN 

 

R 1236/2007-2 

«În plus, acest material demonstrează că produsele intimatului conțin și alte elemente, în special un 
caracter japonez în interiorul unui mic cerc, care este reprodus fie deasupra, fie sub cuvântul „BIONSEN” 
(punctul 19)». 
 
«Totuși, în cauza de față, combinația între forma stilizată a cuvântului „BIONSEN” și caracterul japonez, 
indiferent dacă acesta este poziționat deasupra sau sub cuvântul „BIONSEN”, constituie, cel mult, o 
utilizare care diferă de forma în care marca a fost înregistrată, însă doar prin elemente neglijabile. 
Cuvântul „BIONSEN”, astfel cum este utilizat, nu reprezintă decât o ușoară stilizare banală a cuvântului 
„BIONSEN”. În ceea ce privește adăugarea elementului figurativ sub forma unui element circular 
conținând un caracter japonez, acesta va fi cu greu observat de consumatorul de rând, având în vedere 
dimensiunea relativ redusă și poziția acestuia, fie sub cuvântul „BIONSEN”, fie în dreapta acestuia» 
(punctul 23). 

 
Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

BLUME 

Semn utilizat împreună cu următorul 
semn figurativ: 

 

R 0681/2001-1 

«În ceea ce privește marca BLUME nr. 1 518 211, Divizia de opoziție a concluzionat, în mod corect, că 
adăugarea elementului figurativ […] nu afectează caracterul distinctiv al mărcii BLUME, întrucât cuvântul 
„BLUME” este separat de elementul figurativ și este clar lizibil și scris cu litere majuscule» (punctul 22). 
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Pe de altă parte, adăugarea unui element figurativ poate să modifice caracterul 
distinctiv al unei mărci, dacă acel element nu este considerat un simplu element 
decorativ, ci este dominant și distinctiv în cadrul impresiei generale produse de marcă. 
 
 
2.7.3.2 Omiteri 
 
Atunci când se efectuează examinarea „omiterilor” elementelor unei mărci în forma în 
care aceasta este utilizată, trebuie să se verifice dacă nu a fost modificat caracterul 
distinctiv al mărcii. 
 
Dacă elementul omis ocupă o poziție secundară și nu este distinctiv, omiterea 
acestuia nu afectează marca (Hotărârea din 24 noiembrie 2005, T-135/04, „Online 
Bus”). 
 
 
Omiterea elementelor nedominante 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

 

 

T-135/04 

Tribunalul a considerat că atât forma înregistrată a mărcii anterioare, cât și forma utilizată a acesteia 
conțineau cuvântul „BUS” și un element figurativ compus din „trei triunghiuri intercalate”. Prezentarea 
acestor elemente nu este originală în mod deosebit sau neobișnuită în niciuna dintre forme. Astfel, 
variația acestora nu afectează caracterul distinctiv al mărcii. În ceea ce privește omiterea sintagmei 
„Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.”, aceasta reprezenta „o înșiruire de cuvinte 
scrise cu litere mici și ocupând o poziție secundară la baza semnului. Semnificația acesteia 
(Asociația de asistență pentru antreprenori și lucrători independenți, asociație înregistrată) face referire la 
serviciile în cauză. Prin urmare, luând în considerare conținutul descriptiv al elementului respectiv, 
precum și poziția secundară a acestuia în prezentarea semnului, trebuie să se concluzioneze că 
elementul respectiv nu este distinctiv […] Din cele de mai sus rezultă că forma utilizată a mărcii anterioare 
nu prezintă diferențe care să afecteze caracterul distinctiv al mărcii” (punctul 34 și următoarele). 

 
 
Omiterea elementelor generice sau descriptive 
 
Atunci când marca înregistrată conține o indicație generică a produsului sau un termen 
descriptiv, iar termenul respectiv este omis în forma utilizată a semnului, o astfel de 
utilizare este considerată a fi o utilizare a mărcii înregistrate. 
 
Omiterile care nu reprezintă decât simple indicații privind caracteristicile produselor și 
serviciilor, precum tipul, calitatea, cantitatea, destinația de utilizare, valoarea, originea 
geografică sau data de fabricație a produselor sau data prestării serviciilor, constituie, 
în general, o utilizare a unei variante acceptabile. 
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Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

 

Utilizată fără cuvântul „beachwear” T-415/09 
(recurs pendinte C-621/11 P) 

Camera de recurs a considerat că, deși în anumite elemente de probă marca anterioară nu a inclus 
cuvântul „beachwear”, „acest lucru nu afectează caracterul distinctiv al mărcii anterioare, deoarece 
aceasta descrie, în principal, natura produselor” („tricouri, îmbrăcăminte de plajă”). 
Tribunalul a admis următoarele:  
«În cauza de față, marca anterioară este o marcă compusă, reprezentând cârma unei corăbii, adică un 
semn în formă rotundă. În centrul semnului figurează un schelet de pește, deasupra căruia este scris 
termenul „fishbone”, iar la bază termenul „beachwear” […]. Astfel cum a constatat în mod corect Camera 
de recurs în decizia atacată, cu toate că utilizarea mărcii anterioare variază în ceea ce privește anumite 
elemente de probă și este utilizată într-o formă care diferă de cea în care a fost înregistrată, în sensul că 
semnul nu include termenul „beachwear”, acest fapt nu afectează caracterul distinctiv al mărcii. Termenul 
„beachwear”, care în limba engleză înseamnă „îmbrăcăminte de plajă”, descrie natura produselor 
desemnate de marca anterioară [sublinierea noastră]. Acest caracter descriptiv este evident în cazul 
„îmbrăcămintei de plajă” desemnate de marca anterioară, dar și în cazul „tricourilor”, pentru care termenul 
„beachwear” va fi perceput imediat ca făcând referire la un tricou care se poartă ca ținută de zi, de 
exemplu, vara, la plajă. Consumatorii vor înțelege, astfel, că acest termen desemnează tipul de produs și 
nu îl va percepe ca o indicație privind originea comercială a acestuia. Faptul că termenul „beachwear” 
este scris cu font mai fantezist decât cel al termenului „fishbone”, care este scris cu litere majuscule 
obișnuite, nu poate afecta o astfel de evaluare. Mai mult, contrar celor susținute de solicitant, fontul 
termenului „beachwear” nu poate fi considerat neobișnuit, deoarece conține litere minuscule tipărite. În 
ceea ce privește poziția orizontală a termenului „beachwear” în marca anterioară, care traversează 
perpendicular baza cârmei de corabie, aceasta nu este mai bine definită, din punct de vedere grafic, 
decât cea a termenului „fishbone” care este, de asemenea, scris pe orizontală, urmând forma rotundă a 
cârmei […] În consecință, se impune a se constata că facturile prezentate OAPI, care indică utilizarea 
semnului anterior fără cuvântul „beachwear”, trebuie luate în considerare în scopul de a demonstra 
dovada utilizării efective» (punctele 62-64). 

 
 
Alte omiteri acceptabile 
 
Omiterea prepozițiilor nesemnificative nu afectează caracterul distinctiv: 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

CASTILLO DE PERELADA CASTILLO PERELADA B 103 046 

Nu se consideră că omiterea cuvântului „de” afectează caracterul distinctiv al mărcii. 

 
 
În anumite cazuri, semnul anterior este compus dintr-un element verbal distinctiv (sau 
din mai multe) și un element figurativ (sau mai multe), acesta din urmă fiind perceput 
de către public ca fiind banal. Astfel de elemente banale sunt considerate nedistinctive, 
iar omiterea acestora nu afectează caracterul distinctiv al semnului. În consecință, este 
important să se stabilească care sunt elementele care influențează caracterul distinctiv 
al mărcii și modul în care acestea sunt percepute de către consumatori. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

 

CHLOREX R 0579/2008-2 

Divizia de opoziție: «în toate elementele de probă furnizate (broșuri publicitare, facturi), marca 
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„CHLOREX” este utilizată ca marcă verbală. Marca franceză anterioară este o marcă figurativă, 

„ ”, formată din cuvântul „CHLOREX” poziționat deasupra unui element figurativ. Acest element 
figurativ este format din două eprubete inserate într-un triunghi […] Elementele figurative ale mărcii nu 
domină în mod semnificativ elementul verbal al acesteia. În consecință, documentele prezentate ca 
dovadă a utilizării mărcii anterioare ca marcă verbală pot fi acceptate ca utilizare a mărcii în sensul 
articolului 15 alineatul (2) litera (a) din RMC, având în vedere că omiterile elementelor figurative nu 
afectează caracterul distinctiv al mărcii, care este dominată de elementul verbal.» 
 
Camera de recurs: «Astfel cum se constată în decizia atacată, în toate elementele de probă furnizate 
(broșuri publicitare, facturi) de către oponent ca dovadă a utilizării mărcilor anterioare, marca „CHLOREX” 
este utilizată exclusiv ca marcă verbală. În hotărârea atacată s-a constatat că această utilizare era 
suficientă pentru a dovedi utilizarea mărcii figurative anterioare nr. 1 634 632, aceasta fiind singura luată 
în considerare de hotărârea atacată, care este contestată de către solicitant doar pe motiv că omiterea 
elementului figurativ afectează caracterul distinctiv al mărcii. Această obiecție trebuie respinsă din 
motivele invocate în hotărârea atacată la care face referire Camera de recurs» (punctul 23). 

 
 
Omiterea transliterației unui termen este considerată, în general, o modificare 
acceptabilă. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

APALIA-ΑΠΑΛΙΑ APALIA R 2001/2010-1 

Omiterea transliterației termenului în litere grecești nu afectează caracterul distinctiv al mărcii, având în 
vedere că forma utilizată conține termenul APALIA, care este distinctiv și dominant.  

 
 
Omiteri inacceptabile 
 
În principiu, o diferență la nivelul cuvintelor și chiar al literelor constituie o modificare 
a caracterului distinctiv al mărcii. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

TONY HAWK 

HAWK 
 

 
 

B 1 034 208 

«[A]bsența elementului verbal „TONY” din primele două mărci modifică în mod semnificativ caracterul 
distinctiv al mărcii anterioare înregistrate „TONY HAWK”. În consecință, aceste mărci vor fi percepute ca 
mărci separate, în timp ce utilizarea acestora nu va putea fi considerată o utilizare a mărcii verbale „TONY 
HAWK”». 

 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

 
(în Spania) 

Formă figurativă (fără 
sintagma „Light Technology” 

sau numai împreună cu 
termenul „Light” și alte 

elemente verbale) sau formă 
verbală  

R 1625/2008-4 
(recursul T-143/10 nu a făcut 
referire la mărcile spaniole) 

«În cauza de față, Camera de recurs a avut posibilitatea de a se asigura că niciuna dintre dovezile 
utilizării nu reproduce semnele spaniole anterioare în forma în care acestea au fost înregistrate, întrucât 
fie marca este reprezentată în forma sa pur grafică, adică fără a include expresia „light technology”, fie 
elementul vizual este însoțit numai de termenul „Light” și de alte elemente verbale sau de expresia „LT 
Light-Technology”, care este, de asemenea, în formă verbală, fără un element vizual care caracterizează, 
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în mod evident, mărcile spaniole anterioare pe care este întemeiată opoziția […] În aceste condiții și 
având în vedere faptul că modificările aduse reprezentării mărcilor anterioare modifică caracterul distinctiv 
al acestora, Camera de recurs a considerat că, în orice caz, dovada furnizată nu demonstrează o utilizare 
a mărcilor spaniole pe care se întemeiază opoziția» (punctele 15 și 16). 

 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

SP LA SPOSA LA SPOSA 
LA SPOSA COLLECTION R 1566/2008-4 

«Marca anterioară este înregistrată ca „SP LA SPOSA”. Documentele prezentate ca dovadă de utilizare 
nu fac referire decât la rochii de mireasă. Elementul „LA SPOSA” este un termen comun, care va fi înțeles 
de publicul italian și spaniol ca „mireasa”, având un caracter distinctiv slab pentru produsele în cauză, 
adică rochii de mireasă. Însăși oponentul, în lista de prețuri - „tarifa de precios” -, redactată în mai multe 
limbi oficiale ale CE, a tradus acest termen în limbile respective; astfel, sub termenul „LA SPOSA” sunt 
menționați termenii „novia” în versiunea în limba portugheză a listei, „bride” în versiunea în limba engleză, 
„Braut” în versiunea în limba germană etc. Acest lucru demonstrează că însuși pârâtul consideră că 
termenul „LA SPOSA” face referire la consumatorul țintă, și anume mireasa» (punctul 18). 
 
«Prin urmare, elementul „SP” de la începutul mărcii anterioare reprezintă un element distinctiv și nu poate 
fi ignorat. În primul rând, acest element nu poate fi neglijat deoarece este poziționat la începutul mărcii. 
De asemenea, acesta nu are nicio semnificație și nu este distinctiv în sine în niciuna dintre limbile 
Comunității Europene» (punctul 19). 
 
«[O]miterea literelor „SP” în cuvântul „LA SPOSA” sau „LA SPOSA COLLECTION” nu este o variantă 
acceptabilă a mărcii anterioare, ci constituie o modificare semnificativă a caracterului distinctiv al mărcii. 
Documentele furnizate de către intimat nu sunt suficiente pentru a demonstra că marca „SP LA SPOSA” a 
făcut obiectul unei utilizări efective» (punctul 26). 

 
 
În cazurile în care elementul figurativ reprezintă elementul distinctiv sau dominant și 
nu este doar decorativ sau banal, omiterea acestuia poate afecta caracterul distinctiv al 
semnului. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

 

ESCORPION R 1140/2006-2 
 

„Mărcile anterioare sunt caracterizate în mod semnificativ de prezența elementului figurativ. Cu toate 
acestea, documentele furnizate în cadrul procedurii de opoziție și, chiar dacă ar fi fost luate în 
considerare, în cadrul procedurii de recurs, nu demonstrează utilizarea elementului figurativ conținut în 
mărcile anterioare” (punctul 19). 
 
„În consecință, Oficiul consideră că modificarea adusă mărcii oponentului și care apare în forma în care 
este utilizată la ora actuală nu reprezintă o modificare acceptabilă și, prin urmare, nu este demonstrată 
utilizarea mărcii înregistrate. Oponentul nu a îndeplinit cerințele stabilite la articolul 43 alineatele (2) și (3) 
din RMC și, astfel, opoziția trebuie respinsă dacă aceasta a fost întemeiată pe înregistrările mărcilor 
spaniole” (punctul 20). 
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2.7.3.3 Alte modificări 
 
Modificări acceptabile 
 
Mărci verbale 
 
Mărcile verbale sunt considerate a fi folosite astfel cum sunt înregistrate, indiferent de 
font, de utilizarea literelor majuscule/minuscule sau de culori. Nu ar fi corect să se 
analizeze acest tip de utilizare din perspectiva unei eventuale modificări a caracterului 
distinctiv. Cu toate acestea, utilizarea unor fonturi foarte specifice (extrem de 
stilizate) poate conduce la o concluzie diferită. 
 
Modificarea dimensiunii literelor sau alternarea literelor majuscule cu cele 
minuscule reprezintă o practică obișnuită atunci când se utilizează mărcile verbale. 
Din acest motiv, o astfel de utilizare este considerată o utilizare a mărcii înregistrate. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

MILENARIO 
 

R 0289/2008-4 

Camera de recurs a confirmat punctul de vedere al Diviziei de opoziție conform căruia utilizarea mărcii 
verbale „MILENARIO” scrisă cu litere aldine stilizate nu a afectat caracterul distinctiv al mărcii, deoarece 
cuvântul „MILENARIO” a fost considerat elementul dominant al mărcii înregistrate pentru categoria „vinuri 
spumante și lichioruri” inclusă în clasa 33 (punctul 13). 

 
Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

AMYCOR 
 

R 1344/2008-2 

În cazul reprezentării mărcii verbale înregistrate pentru „produse farmaceutice și produse sanitare de uz 
medical, plasturi, materiale de pansat, fungicide, dezinfectanți” acoperite de marca anterioară – inclusă în 
clasa 5 – într-o formă stilizată însoțită de elemente figurative, nu s-a considerat că modifică în mod 
substanțial caracterul distinctiv al mărcii verbale „AMYCOR” în forma în care a fost înregistrată. 

 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

THE ECONOMIST 

 

R 0056/2011-4 

«Argumentul solicitantului, conform căruia dovada utilizării nu este suficientă deoarece aceasta face 
referire la marca figurativă […] și nu la marca verbală „THE ECONOMIST”, nu este relevant. În primul 
rând, elementele de probă furnizate fac referire la ambele mărci anterioare (adică la marca verbală și la 
cea figurativă). Mai mult decât atât, utilizarea mărcii figurative anterioare constituie o utilizare a mărcii 
verbale anterioare. În această privință, trebuie să se țină cont că mărcile verbale sunt considerate utilizate 
astfel cum au fost înregistrate, chiar și atunci când fontul este diferit (situația poate fi diferită atunci când 
fontul este unul foarte specific), atunci când apare o modificare obișnuită a dimensiunii literelor sau o 
alternare obișnuită între literele majuscule și cele minuscule, atunci când marca are o culoare specifică 
sau atunci când este utilizată în combinație cu adăugări generice. Utilizarea termenului „THE 
ECONOMIST” cu font standard, cu utilizarea obișnuită a majusculelor la începutul cuvintelor „The” și 
„Economist”, scrise cu culoare albă pe un fundal contrastant, se consideră a fi o utilizare nu numai a 
mărcii figurative anterioare, ci și a mărcii verbale anterioare» (punctul 14). 
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Mărcile verbale sunt înregistrate în alb și negru, dar mărcile se utilizează, de regulă, în 
culori. O astfel de utilizare nu constituie o variantă, ci o utilizare a mărcii înregistrate. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

BIOTEX (diverse utilizări) R 0812/2000-1 

«Marca, astfel cum este reprodusă în documentele respective, a fost reprezentată în diferite moduri și în 
următoarele stiluri: 
– cuvântul BIOTEX scris cu litere majuscule albe pe fundal negru în anunțurile publicitare; 
– trimiteri în articole de ziar la cuvântul BIOTEX, scrise în corp de literă obișnuit; 
– cuvântul BIOTEX scris cu litere majuscule albe, punctul pe de litera „I” având o culoare mai închisă; 
– cuvântul BIOTEX scris cu litere majuscule albe obișnuite pe etichetele și pe ambalajele de detergenți; 
– cuvântul BIOTEX scris cu font obișnuit pe facturile de transport; 
– cuvântul BIOTEX scris cu litere majuscule și minuscule albe pe un fundal mai închis și incluzând un 
element figurativ de tip „val”» (punctul 14). 
 
«Dovada utilizării demonstrează că marca a rămas, în pofida diverselor modificări stilistice, în esență, 
BIOTEX. Literele care formează marca constau, în general, în simple majuscule, fără elemente fanteziste. 
Uneori, literele majuscule sunt simple sau bidimensionale, iar alteori acestea prezintă urme pentru a crea 
impresia că sunt tridimensionale. În unele cazuri, litera „I” este de culoare diferită. Camera de recurs 
consideră că aceste variații sunt minime și obișnuite și că demonstrează o practică curentă nu numai în 
domeniul de activitate vizat, ci și în alte domenii. Camera nu consideră că aceste variații invalidează 
utilizarea mărcii BIOTEX și, prin urmare, decizia atacată trebuie anulată în acest punct» (punctul 17). 

 
Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

SILVER 

Cuvântul SILVER scris cu litere 
majuscule de culoare albă pe un 
banner de culoare roșie care se 
suprapune cu un cerc de culoare 

aurie conținând alte elemente 
verbale 

B 61 368 

«Utilizarea efectivă a mărcii, vizibilă pe pachetul de bere, în decupajul din ziar și în calendar nu reprezintă 
utilizarea mărcii verbale înregistrate SILVER, ci a mărcii figurative colorate, și anume o etichetă de bere 
pe care cuvântul SILVER este scris cu litere majuscule de culoare albă pe un banner de culoare roșie 
care se suprapune peste un cerc de culoare aurie conținând elementele verbale: „Bière sans alcool”, 
„Bière de haute qualité”, „pur malt” și „Brassée par le Brasseries Kronenbourg”. Acest lucru nu înseamnă, 
în mod obligatoriu, că marca nu a fost utilizată în forma în care a fost înregistrată. Fiecare cauză trebuie 
analizat pe fond. În cauza de față, Oficiul constată că marca SILVER este marca propriu-zisă. 
Reprezentarea celorlalte elemente verbale „Bière sans alcool”, „Bière de haute qualité”, „pur malt” și 
„Brassée par le Brasseries Kronenbourg”, precum și a elementului figurativ, este doar secundară în raport 
cu marca SILVER. De asemenea, din studiul de marketing, din decupajul din ziar și din facturi reiese în 
mod clar că marca propriu-zisă este SILVER. Oficiul constată că utilizarea cuvântului SILVER este 
suficient de dominantă în marca figurativă pentru a îndeplini cerințele de utilizare a mărcii, astfel cum a 
fost înregistrată.» 

 
 
Mărci figurative 
 
Utilizarea unei mărci pur figurative (fără elemente verbale) în altă formă decât cea în 
care aceasta este înregistrată constituie, în general, o modificare inacceptabilă. 
 
Cu toate acestea, utilizarea în culori a unei mărci figurative înregistrate în negru și alb 
constituie o utilizare a mărcii înregistrate. 
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Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Comentariu  

 

  

Este considerată a fi o utilizare a 
mărcii astfel cum a fost 

înregistrată.  

 
 
Utilizarea în culori diferite a unor mărci figurative care conțin elemente de culoare nu 
trebuie considerată o modificare a caracterului distinctiv al mărcii, cu excepția cazului 
în care prezentarea culorii constituie un element distinctiv în impresia generală creată 
de marcă (de exemplu, în cazul steagurilor). 
 

Formă înregistrată  Utilizare efectivă  Cauza nr.  

  

R 1479/2010-2 

Elementul verbal a fost considerat caracteristica dominantă a mărcii figurative, având în vedere că acesta 
ocupă o poziție centrală și este scrisă cu litere de dimensiuni mari. S-a considerat că nu s-a produs 
modificarea caracterului distinctiv (punctul 15). 

 
Formă înregistrată  Utilizare efectivă  Cauza nr.  

 

  
 

  

T-152/11 

Tribunalul a considerat că, dacă cererea nu revendică nicio culoare, utilizarea de diferite combinații de 
culori „trebuie permisă, cu condiția ca literele să contrasteze cu fundalul”. Tribunalul a constatat, de 
asemenea, că literele M, A și D au fost dispuse într-un anumit mod în MC. În consecință, reprezentările 
semnului care nu modifică dispunerea literelor sau contrastul culorilor constituie o utilizare efectivă 
(punctele 41 și 45).  

 
Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

  

R 0877/2009-1 

«Fundalul de culoare portocalie reprezintă culoarea ambalajului produsului. Marca este utilizată cu litere 
de culoare neagră, cu contur de culoare argintie pe un fundal de culoare albă, în mod similar cu marca 
înregistrată anterioară. Fontul a fost ușor modernizat, iar cratima dintre „Bi” și „Fi” a fost eliminată. Totuși, 
aceste modificări pot fi considerate a fi minore, ceea ce nu afectează caracterul distinctiv al mărcii în 
forma în care este înregistrată în sensul articolului 15 alineatul (1) litera (a) din RMC. Fontul a fost 
modernizat, în timp ce literele își păstrează forma rotundă, iar eliminarea cratimei poate trece 
neobservată. Caracterul distinctiv al mărcii anterioare continuă să fie format din literele mari de culoare 
neagră „Bi Fi”, unde „B” și „F” sunt scrise cu litere majuscule, iar cei doi „i” cu litere minuscule, pe un 
fundal de culoare albă, cu contur de culoare argintie» (punctul 45). 
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În cazul mărcilor compuse (și anume al mărcilor formate din elemente verbale și 
figurative), modificările aduse unor elemente figurative nu afectează, în mod 
normal, caracterul distinctiv al mărcilor. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

  

T-147/03 
(recurs respins 
prin Hotărârea 
C-171/06 P) 

«[S]ingurele elemente care fac diferența între marca națională anterioară, astfel cum a fost înregistrată, și 
semnul utilizat de solicitant, sunt stilizarea literei „q”, care sugerează cadranul unui ceas, și utilizarea unor 
litere majuscule pentru scrierea elementului verbal al mărcii naționale anterioare. […] În primul rând, deși 
stilizarea literei „q” este, într-adevăr, mai pronunțată în reprezentarea semnului utilizat decât în cea a 
mărcii naționale anterioare, caracterul distinctiv al mărcii anterioare continuă să se bazeze în întregime pe 
elementul verbal al mărcii respective. În orice caz, întrucât stilizarea literei „q” sugerează, astfel cum s-a 
menționat deja, cadranul unui ceas, ea nu prezintă, în mod special, un caracter distinctiv al produselor din 
clasa 14, singurele produse pentru care solicitantul a furnizat dovada utilizării mărcii anterioare. În al 
doilea rând, în ceea ce privește utilizarea literelor majuscule, este suficient să se amintească faptul că 
aceasta nu este originală și că nu afectează caracterul distinctiv al mărcii naționale anterioare. […] 
Rezultă că elementele de probă furnizate de către solicitant, care fac referire la semnul reprodus la 
punctul 10 de mai sus, pentru produsele din clasa 14 „ceasuri și brățări sau curele de ceasuri” au putut fi 
luare în considerare în mod justificat de către Camera de recurs, cu scopul de a stabili dacă solicitantul a 
demonstrat utilizarea efectivă a mărcii naționale anterioare» (punctele 28-30). 

 
 
Acest aspect este relevant în special în cazurile în care elementul figurativ descrie, în 
principal, produsele și serviciile în cauză. 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

  

R 0864/2000-3 

Varianta menționată mai sus a formei înregistrate a mărcii nu afectează caracterul distinctiv al înregistrării 
deținute de oponent. În primul rând, utilizarea unui alt font nu influențează nici rolul și nici poziția 
cuvântului „WEEK-END” în cadrul mărcii anterioare. Acest cuvânt continuă să fie reprezentat în două părți 
(WEEK și END, una deasupra celeilalte), în timp ce dimensiunea literelor nu se modifică în mod 
considerabil. În al doilea rând, elementul figurativ în formă de trifoi continuă să fie poziționat între părțile 
„WEEK” și „END”, iar impactul acestuia asupra impresiei generale produse de marca anterioară nu este 
afectat. În al treilea rând, elementele figurative reprezentând un cal/atelaj reprezintă cel mult o indicare a 
faptului că această ediție a ziarului se referă la curse cu cai/atelaje. Astfel, această adăugare va fi 
percepută de către public ca un element pur descriptiv. 
 
Camera de recurs a confirmat decizia Diviziei de opoziție.  

 
 
Aceeași regulă se aplică dacă elementele dominante rămân neschimbate (a se vedea 
Hotărârea T-135/04, „Online bus” de mai sus). 
 
 
Mărcile tridimensionale 
 
Utilizarea unei mărci tridimensionale de diferite dimensiuni este echivalentă, de obicei, 
cu utilizarea mărcii astfel cum a fost înregistrată. Adăugarea unui element 
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verbal/figurativ la o astfel de marcă nu afectează, de regulă, caracterul distinctiv al 
semnului. 
 
 
Mărcile de culoare 
 
Mărcile de culoare sunt mărci compuse din una sau mai culori per se. Atunci când 
marca reprezintă o combinație de culori, în înregistrare trebuie să se indice proporția 
fiecărei culori și distribuția acestora. 
 
Mărcile de culoare trebuie utilizate cu culorile care au fost înregistrate. Diferențele 
nesemnificative de nuanță sau de intensitate a culorii nu vor afecta caracterul distinctiv 
al mărcii. 
 
În cazul în care o combinație de culori este înregistrată fără a se specifica proporția 
fiecărei culori, utilizarea în proporții diferite nu va afecta caracterul distinctiv al mărcii. 
Situația este diferită atunci când sunt revendicate anumite proporții, iar acestea sunt 
modificate semnificativ în varianta utilizată. 
 
Atunci când o culoare sau o combinație de culori este înregistrată, utilizarea semnului 
în combinație cu un cuvânt distinctiv sau descriptiv nu va afecta caracterul distinctiv 
al acestuia. A se vedea, prin analogie, hotărârea Tribunalului, de mai jos, în ceea ce 
privește dovada caracterului distinctiv dobândit al unei mărci (examinare): 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

 

(împreună cu marca verbală 
John Deere) 

T-137/08 
(cauza AG) 

«Culorile vizate de cererea de înregistrare au fost desemnate utilizând sistemul Munsell: 9.47 
GY3.57/7.45 (verde) și 5.06 Y7.63/10.66 (galben). Această dispunere este descrisă după cum urmează: 
„corpul vehiculului este verde, iar roțile sunt galbene”, astfel cum este ilustrat într-o imagine anexată 

cererii și reprodusă mai jos » (punctul 3). 
 
„Rezultă din cele de mai sus că, deși marca atacată a fost, într-adevăr, utilizată și promovată în 
combinație cu marca verbală „John Deere” [sublinierea noastră], iar cheltuielile de publicitate suportate de 
intervenient în Uniunea Europeană au fost prezentate în ansamblu și nu individual pentru fiecare țară, 
solicitantul nu are dreptul de a susține că nu s-a demonstrat, la nivelul juridic impus, că intervenientul a 
utilizat combinația de culori verde și galben ca marcă pe produse sale și că distribuirea produselor 
acestuia pe piață fusese semnificativă și de durată, în toate statele membre ale Uniunii Europene, la data 
de 1 aprilie 1996” (punctul 46). 

 
 
Modificări inacceptabile 
 
În cazul în care o marcă este compusă din mai multe elemente, dintre care numai unul 
sau câteva este (sunt) distinctiv(e) și a(u) făcut ca marca să poată fi înregistrată în 
ansamblu, modificarea elementelor, omiterea sau înlocuirea acestora cu un alt element 
va avea drept rezultat, de regulă, modificarea caracterului distinctiv al mărcii 
respective. 
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Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

MEXAVIT MEXA-VIT C R 0159/2005-4 

În acest caz, utilizarea mărcii cu o ortografie diferită și adăugarea literei „C” afectează caracterul distinctiv 
al semnului înregistrat, deoarece literele „VIT” vor fi percepute ca element descriptiv, și anume „VIT C” 
(care face referire la „vitamina C”). 

 
Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

  
R 2066/2010-4 

«[C]ataloagele „NOVEDADES” datând din perioada 2004-2009 reproduc, în mod constant, marca  
și numai această versiune a semnului. Acest fapt nu constituie o utilizare a mărcii [astfel cum a fost 
înregistrată] (cu sau fără culoare) acceptabilă în sensul articolului 15 alineatul (1) litera (a) din RMC. 
Simplul fapt că cele două mărci au în comun un element verbal LLOYD’S nu este suficient în acest scop; 
de asemenea, elementele figurative ale mărcii anterioare trebuie să apară în forma utilizată. Forma 
utilizată prezintă un font diferit, nu conține litera L la sfârșit, înconjurată de un element figurativ orbital, și 
lipsește elementul figurativ circular sau orbital din jurul cuvântului „LLOYD’S”. Cu alte cuvinte, toate 
elementele figurative lipsesc din forma utilizată. Mai mult, forma utilizată conține elementul figurativ 
evident al unei păsări cu ciocul lung aflate în zbor. Omiterea tuturor elementelor figurative ale mărcii, 
astfel cum a fost înregistrată, și adăugarea unui alt element figurativ afectează caracterul distinctiv al 
mărcii în forma utilizată, reprezentând mai mult decât o simplă variantă sau modernizare a semnului» 
(punctul 35). 

 
 
Modificarea unui semn care ocupă o poziție dominantă 
 

Formă înregistrată  Utilizare propriu-zisă  Cauza nr.  

  

R 0275/2006-2 

«Camera de recurs este de acord cu titularul MC, care susține că semnul [utilizat propriu-zis] nu poate fi 
considerat doar o variantă foarte puțin diferită de marca anterioară […], astfel cum a fost înregistrată. 
Independent de faptul că semnele au în comun elementul verbal „HYBRIS”, elementul figurativ 
suplimentar – un „y” inversat între două paranteze care au o formă specială – nu poate fi considerat un 
„element neglijabil”. Elementul figurativ în cauză este mai degrabă neobișnuit și frapant și nu reprezintă 
un simplu element decorativ. Mai mult, acesta ocupă prima poziție predominantă în cadrul semnului, 
astfel cum este utilizat, și face parte integrantă din acesta. Acest element nu va fi neglijat în impresia 
generală creată de semn» (punctul 23). 

 
 
2.8 Utilizarea pentru produsele și serviciile pentru care marca 

este înregistrată 
 
În conformitate cu articolul 15 din RMC, marca trebuie utilizată pentru produsele sau 
serviciile pentru care aceasta este înregistrată cu scopul de a beneficia de protecție. În 
temeiul articolului 42 alineatul (2) prima teză din RMC, marca înregistrată anterioară 
trebuie să fi făcut obiectul utilizării efective pentru produsele și serviciile pentru care 
este înregistrată și pe care oponentul le invocă în sprijinul opoziției sale. La articolul 42 
alineatul (2) teza a treia din RMC se prevede că, dacă marca anterioară a fost utilizată 
numai pentru o parte dintre produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, 
aceasta va fi considerată înregistrată, în scopul examinării opoziției, numai pentru acea 
parte a produselor sau serviciilor. 
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Astfel cum a stabilit Tribunalul în cauza „Aladin”: 
 

„[Dispozițiile articolului 42 din RMC] care permit ca o marcă anterioară să 
fie considerată înregistrată numai pentru partea de produse sau servicii 
pentru care s-a stabilit dovada utilizării efective a mărcii (i) constituie o 
limitare a drepturilor care îi revin titularului mărcii anterioare în urma 
înregistrării […] și (ii) trebuie armonizate cu interesul legitim al titularului în 
sensul că acesta trebuie să aibă posibilitatea, în viitor, de a-și extinde 
gama de produse sau servicii, în limitele termenilor care descriu 
produsele și serviciile pentru care marca a fost înregistrată, beneficiind de 
protecția pe care i-o conferă înregistrarea mărcii. Acest lucru este valabil, în 
special, atunci când, ca și cauza de față, produsele și serviciile pentru care 
marca a fost înregistrată constituie o categorie suficient de strict definită 
[…]”. 

 
(A se vedea Hotărârea din 14 iulie 2005, T-126/03, „Aladin”, punctul 51, sublinierea 
noastră). 
 
Analiza utilizării efective trebuie, în principiu, să cuprindă totalitatea produselor și/sau 
serviciilor înregistrate pe care este întemeiată opoziția și pentru care solicitantul MC a 
depus o cerere expresă pentru prezentarea dovezii de utilizare. Cu toate acestea, în 
situațiile în care riscul de confuzie poate fi stabilit, în mod clar, pe baza unora dintre 
produsele și/sau servicii anterioare, analiza efectuată de Oficiu asupra utilizării efective 
nu trebuie să vizeze, în mod obligatoriu, totalitatea produselor și/sau serviciilor 
desemnate de marca anterioară, ci se poate concentra numai pe acele produse și/sau 
servicii care sunt suficiente pentru a stabili identitatea sau similaritatea cu produsele 
și/sau serviciile contestate. 
 
Cu alte cuvinte, dacă riscul de confuzie poate fi stabilit pe baza unei constatări a 
utilizării efective a unora dintre produsele și/sau serviciile anterioare, nu este necesar 
să se examineze dovada utilizării furnizată de către oponent pentru celelalte produse 
și/sau servicii anterioare. 
 
Următoarele secțiuni includ o serie de orientări necesare pentru a stabili dacă marca 
anterioară a făcut obiectul unei utilizări efective pentru produsele și serviciile 
înregistrate. Pentru mai multe detalii, a se vedea Ghidul privind opoziția, Partea 2.2, 
Compararea produselor și serviciilor, în special practicile privind utilizarea indicațiilor 
generale în titlul claselor și Ghidul privind examinarea, Partea B.3, Clasificarea 
produselor și serviciilor. 
 
 
2.8.1 Compararea produselor/serviciilor utilizate și indicarea 

produselor/serviciilor 
 
Trebuie să se verifice întotdeauna cu atenție dacă produsele și serviciile pentru care 
marca a făcut obiectul unei utilizări aparțin categoriilor de produse și servicii 
înregistrate. 
 
Exemple: 
 

Cauza nr. Produse și servicii 
înregistrate  

Produse și 
servicii utilizate Comentariu 

T-382/08 Încălțăminte Vânzare cu Necorespunzător (punctele 47, 48) 
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VOGUE amănuntul de 
încălțăminte  

T-183/08 
SCHUHPARK Încălțăminte 

Servicii de 
vânzare cu 
amănuntul în 
legătură cu 
încălțămintea 

Necorespunzător (punctul 32) 

R 0807/2000-3 
– Demara 

Produse farmaceutice și 
de uz veterinar și 
dezinfectanți  

Șervețele și 
scutece 
absorbante pentru 
incontinență  

Necorespunzător, chiar dacă produsele 
specifice pot fi comercializate în farmacii 
(punctele 14 – 16) 

R 1533/2007-4 
– GEO 
MADRID 

Servicii de 
telecomunicații 
aparținând clasei 38 

Furnizarea unei 
platforme de 
cumpărare pe 
internet  

Necorespunzător (punctul 16) 

R 0068/2003-2 
– Sweetie 

Fructe și legume 
conservate, uscate și 
gătite; concentrate de 
sucuri de fructe și 
conserve de citrice; 
zahăr, biscuiți, prăjituri, 
produse de patiserie și 
de cofetărie  

Creme pentru 
deserturi cu arome 
de căpșuni, 
caramel sau 
ciocolată 

Necorespunzător (punctul 20) 

R 1519/2008-1 
– DODOT et al 

Scutece textile pentru 
bebeluși aparținând 
clasei 25  

Scutece de unică 
folosință din hârtie 
și celuloză (clasa 
16) 

Necorespunzător (punctul 29) 
 

R 0594/2009-2 
– BANIF 

Administrare, 
reprezentare și 
consiliere generală în 
clasa 35 
Proiecte tehnice, 
economice și 
administrative în clasa 
42 

Administrarea 
fondurilor și a 
activelor 
personale sau 
afaceri imobiliare 
(clasa 36) 

Necorespunzător (punctul 39) 

B 1 589 871 
OXIL 

Comutatoare electrice și 
„părți ale lămpilor”  

Aparate de 
iluminat  Necorespunzător 

B 253 494 
CAI/Kay Servicii de educație Servicii de 

divertisment Necorespunzător 

B 1 259 136, 
LUPA 

Servicii de transport și 
de distribuție în clasa 39 

Livrarea la 
domiciliu a 
produselor 
cumpărate într-un 
magazin de 
vânzare cu 
amănuntul  

Necorespunzător, deoarece serviciile 
înregistrate sunt furnizate de societăți de 
transport specializate a căror activitate 
comercială nu include furnizarea de alte 
servicii, în timp ce livrarea la domiciliu a 
produselor cumpărate dintr-un magazin 
de vânzare cu amănuntul nu este decât 
un simplu serviciu auxiliar suplimentar 
inclus în serviciile de vânzare cu 
amănuntul. 

R1330/2011-4 
– 
AF (fig) 
 

Publicitate, 
managementul 
afacerilor, administrarea 
afacerilor, lucrări de 
birou în clasa 35 

Servicii de 
vânzare cu 
amănuntul 

Necorespunzător. Dacă o marcă este 
înregistrată pentru indicațiile generale din 
clasa 35, dar utilizarea este dovedită 
numai pentru „servicii de vânzare cu 
amănuntul” în legătură cu anumite 
produse, aceasta nu poate constitui o 
dovadă valabilă a utilizării pentru niciuna 
dintre indicațiile specifice din clasa 35 
sau pentru titlul clasei în ansamblu 
(punctul 25 prin analogie). 



Dovada utilizării 

 
Ghid privind examinarea efectuată de Oficiu, Partea C, Opoziția Pagina 50 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

 
 
2.8.2 Relevanța clasificării 
 
Este important să se stabilească dacă produsele sau serviciile specifice pentru care o 
marcă a fost utilizată corespund uneia dintre indicațiile generale enumerate în titlul unei 
anumite clase de produse sau servicii și, dacă da, care este aceasta. 
 
De exemplu, titlul clasei 25 este „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole 
pentru acoperirea capului”, fiecare dintre aceste trei elemente constituind o „indicație 
generală”. Dacă, în general, clasificarea nu servește decât în scopuri administrative, 
are relevanță, în vederea evaluării naturii utilizării, să se stabilească dacă produsele 
pentru care marca a fost utilizată corespund unei indicații generale: „articole de 
îmbrăcăminte”, „articole de încălțăminte” sau „articole pentru acoperirea capului”. 
 
Acest aspect este evident atunci când categorii similare de produse au fost clasificate 
în mod diferit din anumite motive. De exemplu, încălțămintea a fost încadrată în diferite 
clase, în funcție de destinația acesteia: „încălțămintea ortopedică” în clasa 10, în timp 
ce încălțămintea „obișnuită” a fost inclusă în clasa 25. Luând în considerare elementele 
de probă furnizate, trebuie să se stabilească la ce tip de încălțăminte se raportează 
utilizarea. 
 
 
2.8.3 Utilizarea și înregistrarea pentru indicațiile generale din „titlurile de 

clasă” 
 
Dacă o marcă este înregistrată pentru toate sau pentru o parte a indicațiilor generale 
enumerate în titlul unei anumite clase, iar marca respectivă a fost utilizată pentru mai 
multe produse sau servicii încadrate corespunzător în aceeași clasă, la una dintre 
indicațiile generale, se va considera că aceasta a fost utilizată pentru acea indicație 
generală specifică. 
 
Exemplu: Marca anterioară este înregistrată pentru articole de îmbrăcăminte și 

încălțăminte, articole pentru acoperirea capului din clasa 25. Elementele 
de probă fac referire la „fuste”, „pantaloni” și „tricouri”. 

Concluzie: Marca a fost utilizată pentru articole de îmbrăcăminte. 
 
Pe de altă parte, dacă o marcă este înregistrată numai pentru o parte a indicațiilor 
generale enumerate în titlul unei anumite clase, iar marca respectivă a fost utilizată 
numai pentru produsele sau serviciile care corespund unei alte indicații generale din 
aceeași clasă, se va considera că aceasta nu a fost utilizată pentru produsele sau 
serviciile înregistrate (a se vedea, de asemenea, punctul 2.8.4 de mai jos). 
 
Exemplu: Marca anterioară este înregistrată pentru articole de îmbrăcăminte din 

clasa 25. Elementele de probă fac referire exclusiv la „cizme”. 
Concluzie: Marca nu a fost utilizată pentru produsele pentru care este înregistrată. 
 
 
2.8.4 Utilizarea pentru subcategoriile de produse/servicii și pentru 

produse/servicii similare 
 
Această secțiune tratează aria de acoperire a protecției acordate în cazul utilizării 
pentru subcategorii de produse și pentru produse (sau servicii) „similare”. 
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În general, nu este oportun să se accepte că o dovadă a utilizării pentru produse sau 
servicii „diferite”, dar întrucâtva „asociate”, ar acoperi automat produse și servicii 
înregistrate. În special, noțiunea de similaritate a produselor și serviciilor nu 
constituie un argument valabil în acest context. La articolul 42 alineatul (2) teza a 
treia din RMC nu se prevede nicio excepție în această privință. 
 
Exemplu: Marca anterioară este înregistrată pentru indicația articole de 

îmbrăcăminte din clasa 25. Elementele de probă fac referire exclusiv la 
„cizme”. 

Concluzie: Marca nu a fost utilizată pentru produsele pentru care este înregistrată. 
 
 
2.8.4.1 Marca anterioară este înregistrată pentru o categorie generală de 

produse/servicii 
 
În cauza Aladin, Tribunalul admis: 
 

„dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de produse sau de 
servicii suficient de generală pentru a se putea identifica, în cadrul 
acesteia, diferite subcategorii care pot fi vizualizate în mod independent, 
dovada utilizării efective a mărcii pentru o parte din produse sau servicii 
implică protecția, în cadrul procedurii de opoziție, numai pentru 
subcategoria sau subcategoriile din care fac parte produsele sau serviciile 
pentru care marca a fost utilizată propriu-zis.” 

 
(A se vedea Hotărârea din 14 iulie 2005, T-126/03, „Aladin”, punctul 45.) 
 
În consecință, dacă marca anterioară a fost înregistrată pentru o categorie generală de 
produse sau servicii, dar oponentul nu prezintă elemente de probă decât pentru 
anumite produse sau servicii specifice care aparțin categoriei respective, întrebarea 
este dacă elementele de probă prezentate trebuie avute în vedere strict ca dovadă a 
utilizării pentru produsele sau serviciile specifice, care nu sunt menționate ca atare în 
lista de produse sau servicii, sau pentru categoria generală de produse și servicii care 
figurează în înregistrare. 
 
Tribunalul a mai subliniat, pe de o parte, că este necesară interpretarea ultimei teze de 
la articolului 42 alineatul (2) din RMC ca vizând evitarea acordării unei protecții extinse 
pentru o marcă utilizată numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care 
este înregistrată, pentru simplul motiv că aceasta a fost înregistrată pentru o gamă 
largă de produse sau servicii. Prin urmare, este necesar să se țină cont de aria de 
acoperire a categoriilor de produse sau servicii pentru care marca anterioară a fost 
înregistrată, în special de caracterul general al termenilor utilizați în acest scop în 
cadrul descrierii categoriilor respective, având în vedere produsele sau serviciile pentru 
care utilizarea efectivă a fost stabilită (punctul 44). 
 
Pe de altă parte, nu este necesar ca oponentul să prezinte dovada tuturor variantelor 
comerciale ale produselor sau serviciilor similare, ci doar variantele acelor produse sau 
servicii care sunt suficient de distincte pentru a constitui categorii sau subcategorii 
coerente (punctul 46). Principalul motiv constă în faptul că titularului unei mărci îi este 
imposibil, în practică, să demonstreze că aceasta a fost utilizată pentru toate variantele 
imaginabile ale produselor incluse în înregistrare. 
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Astfel, protecția este disponibilă numai pentru subcategoria sau subcategoriile din care 
fac parte produsele sau serviciile utilizate atunci când: 
 
1. o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de produse sau servicii: 
 

(a) care este suficient de extinsă pentru a acoperi un număr de subcategorii 
altfel decât în mod arbitrar; 

 
(b) susceptibile de a fi percepute ca fiind independente unele față de celelalte; 

 
și 
 
2. se poate demonstra că marca a făcut obiectul unei utilizări efective numai pentru 

o parte a specificației generale inițiale. 
 
Se impune a se justifica în mod corespunzător definirea subcategoriilor și a se explica, 
pe baza elementelor de probă prezentate de către oponent, dacă utilizarea a fost 
stabilită numai pentru o parte a specificației/subcategoriei (subcategoriilor) generale 
inițiale. A se vedea exemplele de la punctul 2.8.4.3 de mai jos. 
 
Acest aspect are o importanță deosebită în cazul mărcilor înregistrate pentru 
„preparatele farmaceutice” care sunt utilizate, de regulă, numai pentru un singur tip de 
medicament destinat tratării unei anumite afecțiuni (a se vedea exemplele de preparate 
farmaceutice de la punctul 2.8.4.3 de mai jos). 
 
Pe de altă parte, utilizarea pentru o întreagă categorie trebuie acceptată atunci când 
există exemple de diferite tipuri de produse aparținând categoriei respective și nu 
există alte subcategorii care să includă diferitele produse. 
 

Semnul contestat  Cauza nr.  

CARRERA R 0260/2009-4 
(revocare) 

 
Utilizarea dovedită a unei mărci pentru: 
 
• inscripții decorative 
• pachete pentru o performanță îmbunătățită 
• dispozitive de acoperire pentru compartimente de depozitare 
• seturi de pneuri și seturi complete de pneuri pentru vară și iarnă 
• plăci protectoare pentru praguri de uși 
 
a fost considerată a fi o dovadă suficientă a utilizării pentru categoria generală „piese pentru autovehicule 
și vehicule terestre”, pentru care a fost înregistrată marca. Principalele argumente au fost că marca era 
utilizată pentru numeroase piese de autovehicule și că produsele pentru care s-a demonstrat utilizarea 
includeau o gamă largă de piese pentru autovehicule: elemente de șasiu, caroseria, motorul, designul 
interior și elemente decorative. 

 
 
2.8.4.2 Marca anterioară este înregistrată pentru produse/servicii specificate cu 

exactitate 
 
În mod contrar, dovada utilizării efective a mărcii pentru unele dintre produsele și 
serviciile specificate, include, în mod obligatoriu, întreaga categorie atunci când: 
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(1) o marcă a fost înregistrată pentru produse sau servicii specificate într-un mod 
relativ exact astfel încât 

 
(2) nu este posibil să se stabilească subdiviziuni semnificative în cadrul categoriei 

vizate fără ca această operațiune să fie artificială (a se vedea Hotărârea din 14 
iulie 2005, T-126/03, „Aladin”, punctul 45). 

 
Decizia trebuie să indice în mod corespunzător în care dintre cazuri se consideră că 
este imposibil să se stabilească subdiviziuni și, dacă este cazul, care este motivul. 
 
 
2.8.4.3 Exemple 
 
Criteriul privind scopul sau utilizarea preconizată a produsului sau a serviciului 
în cauză reprezintă un criteriu primordial în definirea subcategoriilor corespunzătoare 
ale indicațiilor generale, având în vedere că acest criteriu folosit cu adevărat de către 
consumatori înainte de cumpărare (Hotărârea din 13 februarie 2007, T-256/04, 
„Respicur”, punctele 29, 30; Hotărârea din 23 septembrie 2009, T-493/07, „Famoxin”, 
punctul 37). Alte criterii aplicabile pentru definirea subcategoriilor corespunzătoare ar 
putea fi caracteristicile produsului sau serviciului, de exemplu, natura produsului sau 
serviciului sau consumatorul căruia i se adresează produsul sau serviciul. 
 

Semnul anterior Cauza nr.  

ALADIN T-126/03 

Produse și servicii: Produse pentru lustruirea metalelor din clasa 3. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: Marca anterioară a fost înregistrată pentru „produse pentru lustruirea 
metalelor” din clasa 3, dar a fost propriu-zis utilizată în mod efectiv doar pentru „magic cotton” (un produs 
pentru lustruirea metalelor, constând în bumbac impregnat cu agent de lustruire). Tribunalul a considerat 
că „produsele pentru lustruirea metalelor”, care formează, ca atare, o subcategorie a titlului clasei 
„preparate pentru lustruire”, sunt definite suficient de exact și de strict în ceea ce privește funcția și scopul 
preconizat al produselor revendicate. Nu se poate stabili nicio altă subcategorie fără ca aceasta să fie 
artificială și, astfel, s-a admis utilizarea pentru întreaga categorie de „produse pentru lustruirea metalelor”. 

 
 

Semnul contestat Cauza nr.  

Turbo R 0378/2006-2 
Revocare 

Produse și servicii: Articole de îmbrăcăminte din clasa 25. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: Camera de recurs a constatat că, pe lângă costumele de baie, alte tipuri de 
articole de îmbrăcăminte au fost menționate pe facturi, acestea figurând și în cataloage. Astfel, Camera a 
concluzionat că utilizarea mărcii contestate a fost demonstrată pentru „articole de îmbrăcăminte” (punctul 
22). Camera de recurs a constatat, de asemenea, că era aproape imposibil și, în mod sigur, excesiv de 
costisitor să i se impună titularului MC înregistrate pentru „articole de îmbrăcăminte” obligația de a 
demonstra utilizarea în toate subcategoriile posibile care puteau fi subdivizate la infinit de către solicitant 
(punctul 25). 
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Semnul anterior Cauza nr.  

 

R 1088/2008-2 
(confirmată de T-132/09) 

Produse și servicii: Aparate și instrumente de măsură din clasa 9. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: Marca a fost utilizată pentru aparate de măsurare a temperaturii, a presiunii 
și a nivelului și pentru componentele acestora. În decizia atacată s-a considerat că specificația originală a 
mărcii anterioare pentru „aparate și instrumente de măsură” era una „foarte generală” și a concluzionat, 
aplicând criteriile stabilite în Hotărârea „Aladin”, că utilizarea fusese demonstrată efectiv numai pentru o 
subcategorie de produse, și anume pentru „aparate de măsură, toate acestea fiind destinate măsurării 
temperaturii, presiunii și nivelului; componente ale aparatelor respective”. Camera de recurs a considerat 
această abordare ca fiind rezonabilă, luând în considerare circumstanțele cazului, și a confirmat 
motivarea și constatările hotărârii atacate în această privință (punctul 29). 

 
Semnul contestat Cauza nr.  

ICEBERG R 1166/2008-1 
Revocare 

Produse și servicii: Aparatură de încălzire, de producere a aburului, de refrigerare, de uscare, de ventilare 
și de aprovizionare cu apă din clasa 11. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: Camera de recurs a concluzionat că utilizarea mărcii a fost demonstrată 
numai pentru frigidere, congelatoare și module de aer condiționat pentru iahturi și bărci (punctul 26). 
Aceste produse erau incluse în subcategoriile „aparatură de încălzire” (în măsura în care un aparat de aer 
condiționat poate fi folosit, de asemenea, pentru încălzire), „aparatură de refrigerare” (în măsura în care 
un aparat de aer condiționat, un frigider și un congelator pot menține aerul/produsele rece/reci) și 
„aparatură de ventilare” (în măsura în care aparatele de aer condiționat, frigiderele și congelatoarele 
includ circuite de ventilare), pentru care marca a fost înregistrată. Prin urmare, Camera de recurs a 
considerat că marca trebuie să rămână înregistrată pentru subcategoriile respective (punctul 27). Cu toate 
acestea, nu a considerat că este oportun să restrângă sfera de acoperire a protecției mărcii la „iahturi și 
bărci”. Această opțiune ar fi generat o nouă subdiviziune a „subcategoriilor” și ar fi constituit o limitare 
nejustificată (punctul 28). 
Concluzie: s-a considerat că utilizarea a fost demonstrată pentru „aparatură de încălzire, refrigerare și de 
ventilare”.  

 
Semnul contestat Cauza nr.  

LOTUS R 1295/2007-4 
Revocare 

Produse și servicii: Articole de îmbrăcăminte de exterior și lenjerie de corp, ciorapi, corsete, cravate, 
bretele, mănuși, lenjerie din clasa 25. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: Nu au fost depuse elemente de probă pentru produsele „corsete, cravate, 
bretele”. Niciunul dintre elementele de probă prezentate nu menționează aceste produse și nici nu face 
referire la ele. Utilizarea trebuie demonstrată pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este 
înregistrată. Marca este înregistrată pentru „articole de îmbrăcăminte de exterior și lenjerie de corp”, dar și 
pentru produse specifice care fac parte din această categorie – inter alia „corsete, cravate, bretele”. 
Utilizarea pentru alte produse nu este suficientă pentru a menține protecția acordată pentru aceste 
produse în conformitate cu legislația privind mărcile, chiar dacă celelalte produse aparțin, de asemenea, 
categoriei „articole de îmbrăcăminte de exterior și lenjerie de corp”. Cu toate acestea, Divizia de anulare a 
considerat că utilizarea a fost suficientă deoarece, în conformitate cu principiile enunțate în Hotărârea 
„Aladin” (a se vedea Hotărârea din 14 iulie 2005, T-126/03), „corsetele, cravatele, bretelele” sunt 
desemnate de termenul generic „articole de îmbrăcăminte de exterior și lenjerie de corp”. Chiar dacă 
acest lucru este adevărat, acest aspect este condiționat de întrebarea dacă produsele utilizate pot fi 
incluse în termenul revendicat. Acest lucru nu este valabil pentru „corsete, cravate, bretele”. Dacă, în 
paralel cu termenul generic, marca revendică în mod expres și produse specifice incluse în expresia 
generică, aceasta trebuie să fi fost utilizată pentru produsele respective pentru a rămâne înregistrată 
pentru acestea (punctul 25). 
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Semnul anterior  Cauza nr.  

GRAF-SYTECO R 1113/2009-4 

Produse și servicii: Instrumente electrice (incluse în clasa 9); instrumente de optică, cântărire, măsurare, 
semnalizare și verificare (supraveghere); echipamente de prelucrare a datelor și calculatoare, în special 
pentru operarea, monitorizarea și verificarea mașinilor, instalațiilor, vehiculelor și clădirilor; programe de 
calculator înregistrate; case de marcat electronice incluse în clasa 9, servicii de reparații incluse în clasa 
37 și programare pe calculator din clasa 42. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: Dispozitivele pe care oponentul a dovedit că le-a introdus pe piață sunt 
incluse în termenul hardware, astfel cum se specifică în clasa 9. Cu toate acestea, această categorie este 
vastă, în special dacă se ia în considerare dezvoltarea masivă și nivelul ridicat de specializare înregistrat 
în acest domeniu, și poate fi împărțită în subcategorii în funcție de produsele fabricate efectiv. În acest 
caz, produsele trebuie limitate la industria de automobile. Întrucât oponentul are obligația de a furniza o 
garanție legală clienților săi, se poate considera că acesta a demonstrat, de asemenea, utilizarea 
serviciului privind repararea aparatelor respective (clasa 37). Camera de recurs a constatat, de 
asemenea, că programele de calculator înregistrate, din clasa 9, constituiau o categorie extrem de 
generală, fiind necesară limitarea acestora la domeniul de activitate real al oponentului (punctele 30 și 
31). Nu a fost prezentată nicio dovadă pentru clasa 42.  

 
Semnul anterior  Cauza nr.  

HEMICELL R 0155/2010-2 

Produse și servicii: Hrană pentru animale din clasa 31 și hrană și furaje pentru animale și aditivi 
nemedicamentoși pentru furaje; toate incluse în clasa 31. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: În hotărârea atacată, s-a considerat în mod eronat că marca anterioară a 
făcut obiectul unei utilizări efective pentru categoria „hrană pentru animale” din clasa 31 și pentru „hrană 
și furaje pentru animale și aditivi nemedicamentoși pentru furaje; toate incluse în clasa 31”; hotărârea este 
considerată eronată pentru că această constatare este contrară constatărilor Curții în cauza ALADIN. 
Motivul invocat în decizia atacată nu este acceptabil, deoarece ar fi trebuit să se verifice dacă era posibilă 
împărțirea categoriei de produse desemnate de marca anterioară în subcategorii independente și dacă 
produsele pentru care s-a demonstrat utilizarea mărcii anterioare puteau fi încadrate într-una dintre 
subcategoriile respective. În consecință, Camera de recurs consideră că, în scopul examinării opoziției, 
MC anterioară este considerată a fi înregistrată doar pentru „aditivi pentru hrană pentru animale” din clasa 
31.  

 
 
Preparate farmaceutice 
 
În unele cazuri, Curtea a fost nevoită să definească subcategorii corespunzătoare 
pentru preparatele farmaceutice din clasa 5. S-a hotărât că scopul și destinația de 
utilizare a preparatelor farmaceutice sunt enunțate în indicațiile terapeutice. Indicația 
terapeutică este astfel esențială pentru definirea subcategoriei relevante de produse 
farmaceutice. Alte criterii (precum dozajul, ingredientele active, comercializarea liberă 
sau pe bază de prescripție medicală) sunt irelevante în această privință. 
 
Curtea a presupus că următoarele subcategorii de preparate farmaceutice sunt 
corespunzătoare: 
 

Cauza nr. Corespunzător Necorespunzător  

T-256/04 
„RESPICUR” 

Produse farmaceutice pentru 
afecțiuni respiratorii  

Inhalator multi-doze cu pulbere uscată cu conținut de 
corticosteroizi, disponibil numai pe bază de prescripție 
medicală  

T-493/07 
„FAMOXIN” 

Produse farmaceutice pentru 
afecțiuni cardiovasculare 

Produse farmaceutice pe bază de digoxină destinate 
uzului uman pentru afecțiuni cardiovasculare  

T-487/08 Produse farmaceutice pentru Soluție sterilă de adenosină pentru tratarea unei 
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„KREMIZIN” tratarea afecțiunilor cardiace probleme cardiace specifice; pentru administrare 
intravenoasă în spitale  

T-483/04 
„GALZIN” Preparate de bază de calciu  Produse farmaceutice 

 
 
2.8.5 Utilizarea mărcii în legătură cu piesele de schimb și cu serviciile post-

vânzare ale produselor înregistrate 
 
În Hotărârea „Minimax”, Curtea a estimat că, în anumite circumstanțe, utilizarea mărcii 
poate fi considerată efectivă și în cazul produselor „înregistrate” și comercializate la un 
moment dat și care nu mai sunt disponibile spre vânzare (Hotărârea din 11 martie 
2003, C-40/01, „Minimax”, punctul 40 și următoarele). 
 
• Această regulă poate fi aplicabilă atunci când titularul mărcii sub care produsele 

respective au fost introduse pe piață vinde piese de schimb care fac parte din 
componența sau structura produselor comercializate deja.  

 
• Aceeași regulă poate fi aplicabilă atunci când titularul mărcii utilizează efectiv 

marca deținută pentru furnizarea de servicii post-vânzare, precum vânzarea de 
accesorii sau părți conexe sau prestarea de servicii de întreținere și reparații. 

 
Semn Cauza nr.  

Minimax C-40/01 

Produse și servicii: extinctoare și produse aferente, comparativ cu componente și servicii post-vânzare. 
 
Evaluarea dovezii de utilizare: Autorizația pentru extinctoarele vândute de Ansul sub marca Minimax a 
expirat în anii 1980. De atunci, Ansul nu a mai vândut extinctoare sub această marcă. Cu toate acestea, 
Ansul a vândut piese de schimb și substanțe de stingere pentru extinctoare, pe care această marcă a fost 
aplicată, către întreprinderile responsabile de întreținerea acestora. Pe parcursul aceleiași perioade, 
Ansul a asigurat mentenanța, controlul și reparația echipamentelor marca Minimax, a utilizat marca pe 
facturile asociate serviciilor prestate și a aplicat pe echipamente etichete autocolante reprezentând marca 
și benzi conținând specificația „Gebruiksklaar Minimax” (Gata de utilizare Minimax). Ansul a vândut, de 
asemenea, astfel de etichete autocolante și benzi către întreprinderile care se ocupă de mentenanța 
extinctoarelor. 

 
Cu toate acestea, această constatate a Curții trebuie interpretată în sens strict, 
urmând a fi aplicată numai în cazuri excepționale. În Hotărârea „Minimax”, Curtea a 
acceptat utilizarea pentru alte produse decât cele pentru care marca a fost înregistrată, 
ceea ce contravine regulii generale stabilite la articolul 42 alineatul (2) din RMC. 
 
 
2.9 Utilizarea de către titular sau în numele acestuia 
 
2.9.1 Utilizarea de către titular 
 
În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) și articolul 15 alineatul (1) din RMC, în 
general, titularul este cel care trebuie să utilizeze în mod efectiv marca înregistrată 
anterioară. Aceste dispoziții vizează, de asemenea, utilizarea mărcii de către titularul 
anterior pe parcursul perioadei în care a deținut marca (Decizia din 10 decembrie 
1999, cauza B 74 494). 
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2.9.2 Utilizarea de către terți autorizați 
 
În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din RMC, utilizarea mărcii cu 
consimțământul titularului se consideră a fi o utilizare de către titular. Acest lucru 
înseamnă că titularul trebuie să își fi exprimat consimțimântul înainte de utilizarea 
mărcii de către terț. Consimțământul ulterior al acestuia este insuficient. 
 
Utilizarea de către posesorii de licențe constituie un caz tipic de utilizare de către 
terți. Utilizarea de către întreprinderi legate din punct de vedere economic cu titularul 
mărcii, precum membrii aceluiași grup de societăți (filiale, sucursale etc.) se consideră, 
în mod similar, a fi o utilizare autorizată. Situația în care produsele sunt fabricate de 
titularul mărcii (sau cu acordul acestuia), fiind însă introduse pe piață ulterior de către 
distribuitori, cu ridicata sau cu amănuntul, trebuie considerată o utilizare a mărcii 
(Hotărârea din 17 februarie 2011, T-324/09, „Friboi”, punctul 32 și Hotărârea din 16 
noiembrie 2011, T-308/06, „Buffalo Milke”, punctul 73). 
 
În faza de prezentare a elementelor de probă, este suficient prima facie ca oponentul 
să demonstreze că un terț a utilizat marca, Oficiul deduce din utilizarea respectivă și 
din capacitatea oponentului de a demonstra efectuarea acesteia, că utilizarea a avut 
loc cu consimțământul prealabil al părții în cauză. 
 
Poziția Oficiului a fost confirmată de Hotărârea din 8 iulie 2004, T-203/02, 
„VITAFRUIT”, punctul 25 (și confirmată de către Curte în cauza C-416/04 P). Curtea a 
subliniat că este puțin probabil ca titularul unei mărci să se afle în situația de a 
prezenta dovada utilizării acesteia împotriva voinței sale. Având în vedere că 
solicitantul nu a contestat consimțământul oponentului, Oficiul are cu atât mai multe 
motive să se bazeze pe această prezumție. 
 
Cu toate acestea, dacă există suspiciuni din partea Oficiului sau, în general, dacă 
solicitantul contestă în mod explicit consimțământul oponentului, acestuia din urmă îi 
revine obligația de a furniza dovezi suplimentare care să demonstreze că și-a exprimat 
acordul înainte de utilizarea mărcii. În acest caz, Oficiul acordă oponentului o perioadă 
suplimentară de două luni pentru furnizarea elementelor de probă relevante. 
 
 
2.9.3 Utilizarea mărcilor colective 
 
În general, mărcile colective sunt utilizate nu de către titular, ci de către membrii unei 
asociații. 
 
În conformitate cu articolul 70 din RMC, utilizarea de către (cel puțin) o persoană 
autorizată îndeplinește obligația de utilizare, cu condiția ca această utilizare să fie 
efectivă în celelalte aspecte. 
 
Caracteristica specifică a mărcilor colective este că principalul lor obiectiv nu este 
acela de a indica faptul că produsele și serviciile provin dintr-o anumită sursă, ci dintr-o 
anumită regiune și/sau respectă anumite caracteristici sau calități („indicații geografice 
și complementare privind originea sau calitatea”). Această funcție diferită trebuie luată 
în considerare la evaluarea dovezii de utilizare în conformitate cu articolul 68 alineatul 
(3) din RMC. 
 
O simplă listă a persoanelor autorizate să utilizeze marca colectivă și o listă a 
produselor certificate sub marca colectivă nu sunt, în general, suficiente, în sine, pentru 
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a dovedi utilizarea efectivă (Decizia din 25 mai 2009, B 1 155 904; a se vedea, de 
asemenea, Hotărârea din 24 februarie 2009, R 0970/2008-2 – „NFB”). 
 
 
2.10 Utilizare legală 
 
Pentru ca utilizarea unei mărci să îndeplinească condițiile de utilizare prevăzute la 
articolele 15 și 42 din RMC, este necesar ca utilizarea efectivă să se constate de facto. 
În acest context, utilizarea este „efectivă” chiar și în cazul în care utilizatorul încalcă 
dispozițiile legale. 
 
Utilizarea care este de natură să înșele publicul în sensul articolului 7 alineatul (1) 
litera (g) sau al articolului 51 alineatul (1) litera (c) din RMC sau în conformitate cu 
dispozițiile din dreptul național, continuă a fi considerată „efectivă” în scopul evaluării 
mărcilor anterioare în cadrul unei proceduri de opoziție. Sancțiunile prevăzute pentru o 
utilizare care induce publicul în eroare sunt declararea nulității sau decăderea din 
drepturi, în funcție de caz, sau interdicția de utilizare (prevăzută de articolul 110 
alineatul (2) din RMC). 
 
Același principiu se aplică în cazul utilizării în temeiul unui acord de licență ilegal (de 
exemplu, acorduri care încalcă regulile privind concurența stabilite prin tratat sau 
reglementările naționale). În mod similar, faptul că utilizarea poate încălca drepturile 
terților este irelevant. 
 
 
2.11 Justificarea neutilizării 
 
În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din RMC, oponentul are capacitatea de a 
demonstra că există motive justificabile privind neutilizarea mărcii înregistrate 
anterioare. Aceste motive includ, astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul (1) 
teza a doua din Acordul TRIPS [Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de 
proprietate intelectuală], circumstanțele independente de voința titularului mărcii care 
constituie un obstacol pentru utilizarea mărcii. 
 
Ca excepție de la obligația utilizării, noțiunea de motive întemeiate pentru neutilizare 
trebuie interpretată în sens strict. 
 
„Obstacolele birocratice” în sine, care apar independent de voința titularului mărcii, nu 
sunt suficiente, cu excepția cazului în care acestea prezintă o relație directă cu marca, 
în asemenea măsură încât utilizarea mărcii depinde de finalizarea cu succes a 
demersurilor administrative în cauză. Cu toate acestea, criteriul unei relații directe nu 
sugerează, în mod obligatoriu, că utilizarea mărcii este imposibilă; poate fi suficient ca 
utilizarea să nu fie rezonabilă. Trebuie să se analizeze de la caz la caz dacă o 
modificare a strategiei întreprinderii pentru a evita obstacolul luat în considerare ar crea 
o situație în care utilizarea mărcii să nu fie rezonabilă. Astfel, de exemplu, nu i se poate 
solicita în mod rezonabil titularului unei mărci să își modifice strategia întreprinderii și 
să își comercializeze produsele în puncte de desfacere aparținând concurenților săi 
(Hotărârea din 14 iunie 2007, C-246/05, „Le Chef de Cuisine”, punctul 52). 
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2.11.1 Riscurile comerciale 
 
Trebuie să se ia în considerare că noțiunea de motive întemeiate se referă la 
circumstanțe care apar independent de voința titularului mărcii și care fac imposibilă 
sau nerezonabilă utilizarea acesteia, mai degrabă decât la circumstanțe legate de 
dificultățile comerciale cu care acesta se confruntă (Decizia din 14 mai 0008, 
R 0855/2007-4 – „PAN AM”, punctul 27; Hotărârea din 9 iulie 2003, T-162/01, 
„GIORGI”, punctul 41). 
 
Prin urmare, dificultățile financiare cu care se confruntă o întreprindere din cauza unei 
recesiuni economice sau a propriilor probleme financiare nu constituie motive 
întemeiate de neutilizare în sensul articolului 42 alineatul (2) din RMC, având în vedere 
că dificultățile de acest tip fac parte, în mod natural, din desfășurarea unei activități 
comerciale. 
 
 
2.11.2 Intervenția guvernamentală sau a instanței 
 
Restricțiile asupra importurilor sau alte cerințe guvernamentale sunt două exemple de 
motive întemeiate ale neutilizării, menționate în mod explicit la articolul 19 alineatul (1) 
teza a doua din Acordul TRIPS. 
 
Restricțiile asupra importurilor includ un embargou comercial care afectează produsele 
protejate de marcă. 
 
Alte cerințe guvernamentale pot consta într-un monopol de stat, care împiedică orice 
tip de utilizare, sau o interdicție de stat referitoare la comercializarea produselor din 
motive de sănătate sau securitate națională. Un exemplu tipic în această privință este 
cel al procedurilor de reglementare precum: 
 
• studiile clinice și autorizația de introducere pe piață de medicamente noi (Decizia 

din 18 aprilie 2007, R 0155/2006-1 – „LEVENIA”); sau 
 
• autorizația pe care titularul trebuie să o obțină de la Autoritatea pentru Siguranța 

Alimentelor înainte de a introduce pe piață produsele și serviciile în cauză. 
 

Semnul anterior  Cauza nr.  

HEMICELL R 0155/2010-2 

Elementele de probă furnizate de oponent demonstrează, în mod corespunzător, că utilizarea mărcilor 
anterioare pentru un aditiv zootehnic, și anume grupa „promotori de digestibilitate (enzime alimentare)”, 
era condiționată de obținerea unei autorizații prealabile emise de către Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară, în urma depunerii unei cereri pe lângă organismul responsabil. Această obligație se 
consideră a fi o cerință guvernamentală în sensul articolului 19 alineatul (1) din Acordul TRIPS. 

 
În ceea ce privește procedurile instanțelor sau ordinele provizorii, trebuie să se facă 
următoarea distincție: 
 
Pe de o parte, simpla amenințare de introducere a unei acțiuni în justiție sau o acțiune 
în anulare împotriva mărcii anterioare aflată pe rol, nu ar trebui, în general, să 
exonereze oponentul de îndeplinirea obligației de utilizare a mărcii în fluxul comercial. 
Oponentul, în calitate de parte care inițiază procedura de opoziție, trebuie să aibă 
inițiativa de a efectua o evaluare adecvată a riscurilor privind șansele de a avea câștig 
de cauză în cadrul procedurii și de a trage din această evaluare concluziile 
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corespunzătoare pentru a hotărî dacă să continue să utilizeze sau nu marca deținută (a 
se vedea Decizia din 18 februarie 2013, R 1101/2011-2 – „SMART WATER”, 
punctul 40). 
 

Semnul anterior  Cauza nr.  

HUGO BOSS R 0764/2009-4 

 
Procedura națională [de anulare din Franța] inițiată împotriva mărcii anterioare nu poate fi considerată ca 
fiind un motiv justificat al neutilizării (punctul 19). 
 
Rămâne valabil faptul că motivele justificate ale neutilizării sunt numai cele care nu pot fi controlate sau 
influențate de titularul mărcii, precum cerințele naționale privind autorizarea sau restricțiile asupra 
importurilor. Aceste elemente sunt neutre în ceea ce privește marca utilizată și nu vizează marca, ci 
produsele și serviciile pe care titularul intenționează să le utilizeze. Cerințele naționale privind autorizarea 
sau restricțiile asupra importurilor se aplică tipului de produs sau caracteristicilor produsului pe care este 
aplicată marca și nu pot fi evitate alegând o altă marcă. În cauza de față, în schimb, titularul mărcii ar fi 
putut să fabrice țigări în Franța sau să le fi importat în Franța dacă ar fi optat pentru o altă marcă 
(punctul 25). 

 
Semnul anterior  Cauza nr.  

MANPOWER R 0997/2009-4 

În conformitate cu articolul 9 din RMC și cu articolul 5 din Directiva privind mărcile, este obligatoriu ca 
mărcile aparținând terților să nu fie încălcate. Cerința de a nu încălca mărcile este aplicabilă tuturor 
persoanelor care utilizează o denumire în fluxul comercial, indiferent dacă acea persoană a solicitat sau 
i-a fost acordată protecția mărcii pentru numele respectiv. O persoană care se abține de la a încălca 
drepturile mărcilor nu acționează din „motive justificate”, ci se conformează legii. Prin urmare, nici 
abținerea de la o utilizare care ar încălca un drept nu constituie un motiv justificat (Decizia Camerelor de 
recurs din 9 martie 2010, R 0764/2009-4 – „HUGO BOSS/BOSS”, punctul 22) (punctul 27). 
 
Nici în aceste cazuri utilizarea „nu este rezonabilă”. Persoanele care, în calitate de titulari de mărci, sunt 
amenințate cu o acțiune în justiție sau un ordin provizoriu de interdicție dacă utilizează marca vizată, 
trebuie să ia în considerare posibilitatea ca acțiunea inițiată împotriva lor să aibă succes, având opțiunea 
fie să renunțe (să nu utilizeze marca), fie să se apere împotriva reclamantului. În orice caz, persoanele în 
cauză trebuie să accepte hotărârea instanțelor independente, care pot fi pronunțate în cadrul unor 
proceduri accelerate. De asemenea, nici în așteptarea pronunțării unei hotărâri în ultimă instanță, 
persoanele respective nu pot obiecta că trebuie protejate de faptul că, atât timp cât hotărârea nu a devenit 
definitivă, incertitudinea trebuie să fie recunoscută ca motiv justificat al neutilizării. De fapt, chestiunea 
legată de ceea ce ar trebui să se întâmple în intervalul dintre introducerea unei acțiuni sau solicitarea unui 
ordin provizoriu de interdicție și hotărârea finală rămâne, încă o dată, la latitudinea instanțelor de 
judecată, întrucât acestea pronunță hotărârile care nu sunt încă definitive în ceea ce privește executarea 
provizorie. Pârâtul nu are dreptul de a ignora hotărârile pronunțate și de a acționa ca și când nu ar exista 
instanțe (punctul 28). 

 
Pe de altă parte, de exemplu, un ordin provizoriu de interdicție sau un ordin 
judecătoresc de restricție în cadrul unei proceduri de insolvență, care impune o 
interdicție generală asupra titularului mărcii în ceea ce privește efectuarea de 
transferuri sau de cesiuni, poate constitui un motiv justificat al neutilizării, deoarece 
obligă oponentul să se abțină de la a-și utiliza marca deținută în fluxul comercial. 
Utilizarea unei mărci prin încălcarea unui astfel de ordin judecătoresc poate avea drept 
consecință obligarea titularului mărcii la plata de daune interese (Decizia din 11 
decembrie 2007, R 0077/2006-1, – „Miss Intercontinental”, punctul 51). 
 
 
2.11.3 Înregistrările defensive 
 
Tribunalul a clarificat faptul că existența unei dispoziții naționale care recunoaște ceea 
ce poartă denumirea de înregistrări „defensive” (și anume, semne care nu se 
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preconizează a fi utilizate în comerț, având în vedere funcția lor pur defensivă în raport 
cu un alt semn care face obiectul unei exploatări comerciale) nu poate constitui un 
motiv justificat al neutilizării mărcii anterioare pe care este întemeiată opoziția 
(Hotărârea din 23 februarie 2006, T-194/03, „Bainbridge”, punctul 46). 
 
 
2.11.4 Forță majoră 
 
Printre motivele justificate de neutilizare se numără cazurile de forță majoră care 
îngreunează funcționarea normală a întreprinderii titularului. 
 
 
2.11.5 Consecințele justificării neutilizării 
 
Existența unor motive justificate nu înseamnă că neutilizarea din perioada vizată este 
considerată a fi echivalentă cu utilizarea efectivă, fapt ce ar avea drept rezultat inițierea 
unei noi perioade de grație după încetarea motivelor justificate de neutilizare. 
 
În schimb, neutilizarea pe parcursul acestei perioade nu face decât să întrerupă 
curgerea termenului de cinci ani. Aceasta înseamnă că perioada de neutilizare 
justificată nu este luată în considerare atunci când se calculează perioada de grație de 
cinci ani. 
 
De asemenea, durata de valabilitate a motivelor justificate poate fi considerabilă. 
Motivele de neutilizare care au existat doar pe parcursul unei părți a perioadei de cinci 
ani anterioară publicării MC nu pot fi considerate întotdeauna a justifica neluarea în 
considerare a cerinței privind dovada utilizării. În acest context, perioada pe parcursul 
căreia motivele respective au fost valabile și intervalul scurs de la momentul la care 
acestea nu mai sunt valabile au o importanță deosebită (Decizia din 1 iulie 1999, 
B 2 255). 
 
 
3 Procedura 
 
3.1 Cererea solicitantului 
 
În conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din RMC, utilizarea mărcii anterioare trebuie 
demonstrată – și numai demonstrată – în cazul în care solicitantul cere dovada 
utilizării. Solicitarea acestei dovezi este, deci, concepută ca mijloc de apărare al 
solicitantului, în cadrul unei proceduri de opoziție. 
 
Oficiul nu poate nici să informeze solicitantul că are posibilitatea de a cere dovada 
utilizării, nici să îl invite să procedeze astfel. Având în vedere statutul imparțial al 
Oficiului în cadrul procedurii de opoziție, părților le revine sarcina de a expune faptele, 
precum și de a-și justifica și de a-și apăra pozițiile (a se vedea articolul 76 alineatul (1) 
teza a doua din RMC). 
 
Articolul 42 alineatul (2) din RMC nu este aplicabil atunci când oponentul prezintă, din 
proprie inițiativă, elemente de probă privind utilizarea mărcii anterioare invocate (a se 
vedea punctul 3.1.2. de mai jos pentru o excepție de la această regulă). Atât timp cât 
solicitantul MC nu pretinde dovada utilizării, Oficiul nu va aborda ex officio aspectul 
privind utilizarea efectivă. În astfel de cazuri, în principiu, este chiar irelevant faptul că 
dovezile furnizate de oponent ar putea demonstra numai un anumit tip sau mod de 
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utilizare sau o utilizare limitată la o parte dintre produsele sau serviciile pentru care 
marca anterioară este înregistrată. 
 
Cererea de furnizare a dovezii utilizării nu este valabilă decât în cazul în care marca 
anterioară face obiectul unei obligații de utilizare, adică dacă este înregistrată de peste 
cinci ani (pentru detalii a se vedea punctul 2.5.1 de mai sus). 
 
 
3.1.1 Data cererii 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (1) din RAMC, cererea de prezentare a dovezii 
utilizării, în temeiul articolului 42 alineatul (2) din RMC, va fi admisibilă numai dacă 
solicitantul prezintă cererea respectivă pe parcursul perioadei specificate de Oficiu. 
Cererea de prezentare a dovezii utilizării trebuie înaintată pe parcursul primului termen 
acordat solicitantului pentru a-și prezenta observațiile drept răspuns la opoziție, în 
conformitate cu norma 20 alineatul (2) din RAMC. 
 
Dacă cererea de prezentare a dovezii utilizării este înaintată pe parcursul perioadei de 
reflecție sau al termenului de două luni acordat oponentului pentru a prezenta sau 
modifica fapte, elemente de probă și argumente, aceasta este comunicată imediat 
oponentului. 
 
 
3.1.2 Cererea trebuie să fie explicită, clară și necondiționată 
 
Cererea solicitantului reprezintă o declarație oficială care atrage consecințe 
procedurale importante. 
 
În consecință, cererea trebuie să fie explicită și clară. În general, cererea de prezentare 
a dovezii utilizării trebuie redactată pe un ton pozitiv. Întrucât aspectul privind utilizarea 
sau neutilizarea poate fi invocat în nenumărate forme (de exemplu, pentru a invoca sau 
contesta un caracter distinctiv mai accentuat al mărcii anterioare), simple observații 
sau remarci ale solicitantului în ceea ce privește utilizarea (sau neutilizarea) mărcii 
oponentului nu sunt suficient de explicite și nu constituie o cerere valabilă a dovezii 
utilizării (Hotărârea din 16 martie 2005, T-112/03, „Flexi Air”). 
 
Exemple: 
 
Cerere suficient de explicită și de clară: 
 
• „Solicit oponentului să prezinte dovada utilizării […]”; 
 
• „Invit Oficiul să îi acorde oponentului un termen pentru a prezenta dovada 

utilizării […]”; 
 
• „Prin prezenta, se contestă utilizarea mărcii anterioare […]”; 
 
• „Utilizarea mărcii anterioare este contestată în conformitate cu articolul 42 din 

RMC.”; 
 
• „Solicitantul ridică obiecția neutilizării.” (Decizia din 5 august 2010, 

R 1347/2009-1 – „CONT@XT”). 
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Cerere insuficient de explicită și de clară: 
 
• „Oponentul a utilizat marca numai pentru[…]”; 
 
• „Oponentul nu a utilizat marca pentru […]”; 
 
• „Nu există nicio dovadă că oponentul ar fi utilizat marca […]”; 
 
• «[Î]nregistrările anterioare ale oponenților nu pot fi „invocate în mod valabil 

împotriva cererii de MC […]”, având în vedere că „[…] nicio informație sau 
dovadă […] nu a fost furnizată […]» (Decizia din 22 septembrie 2008, 
B 1 120 973). 

 
O cerere implicită este acceptată ca excepție de la regula de mai sus în cazul în care 
oponentul transmite, în mod spontan, o dovadă a utilizării înainte ca solicitantul să aibă 
prima ocazie de a prezenta argumente, iar în primul răspuns furnizat solicitantul 
contestă dovada utilizării prezentată de oponent (Hotărârea din 12 iunie 2009, 
T-450/07, „Pickwick COLOUR GROUP”). În acest caz, nu pot exista erori în ceea ce 
privește natura schimbului, iar Oficiul trebuie să ia în considerare faptul că a fost 
înaintată o cerere de prezentare a dovezii utilizării și să îi acorde oponentului un 
termen pentru a-și completa dovezile. În eventualitatea în care procedura a fost 
încheiată, iar existența unei cereri de prezentare a dovezii utilizării este constatată 
numai după pronunțarea unei decizii, examinatorul trebuie să redeschidă procedura și 
să îi acorde oponentului un termen pentru a-și completa dovezile. 
 
Indiferent de situație, cererea trebuie să fie necondiționată. Fraze de tipul „dacă 
oponentul nu își limitează produsele/serviciile incluse la clasele «X» sau «Y», solicităm 
prezentarea dovezii utilizării”, „dacă Oficiul nu respinge opoziția pe motivul absenței 
riscului de confuzie, solicităm prezentarea dovezii utilizării” sau „dacă Oficiul consideră 
oportun, invităm oponentul să prezinte dovada utilizării mărcii sale” conțin solicitări 
condiționate sau auxiliare și nu constituie cereri valabile de prezentare a dovezii 
utilizării (Decizia din 26 mai 2010, R 1333/2008-4 – „RFID SOLUTIONS”). 
 
 
3.1.3 Interesul solicitantului de a trata, în primul rând, dovada utilizării 
 
În conformitate cu regula 22 alineatul (5) din RAMC, solicitantul își poate limita primele 
observații la cererea de prezentare a dovezii utilizării. Acesta trebuie să răspundă 
oponentului în cadrul a celei de a doua serii de observații, adică atunci când i se 
acordă ocazia de a răspunde la dovada utilizării prezentată. Solicitantul poate, de 
asemenea, să acționeze astfel în cazul în care numai un drept anterior face obiectul 
obligației de utilizare, întrucât solicitantul nu trebuie constrâns să își divizeze 
observațiile. 
 
Cu toate acestea, dacă cererea este complet nevalidă, Oficiul va încheia procedura 
fără a-i acorda solicitantului o altă oportunitate pentru a-și prezenta observațiile (a se 
vedea punctul 3.1.5 de mai jos). 
 
 
3.1.4 Reacția în cazul în care cererea este nevalidă 
 
Dacă cererea este nevalidă în temeiul oricărora dintre motivele prezentate mai sus sau 
dacă cerințele de la articolul 42 alineatele (2) și (3) din RMC nu sunt îndeplinite, Oficiul 
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transmite cererea solicitantului către oponent, dar informează cele două părți cu privire 
la caracterul nul al cererii. 
 
Oficiul va încheia imediat procedura în cazul în care cererea este complet nevalidă și 
nu este însoțită de observațiile solicitantului. Cu toate acestea, Oficiul poate prelungi 
termenul prevăzut în norma 20 alineatul (2) din RAMC dacă s-a primit o astfel de 
cerere nevalidă înainte de expirarea termenului acordat solicitantului, dar aceasta nu a 
fost tratată de către Oficiu până la expirarea termenului respectiv. Având în vedere că 
refuzul unei cereri de prezentare a dovezii utilizării după expirarea termenului lezează 
în mod disproporționat interesele solicitantului, Oficiul prelungește termenul respectiv 
cu numărul de zile rămase la data prezentării cererii. Această practică se bazează pe 
regulile de bună administrare. 
 
În cazul în care cererea este nevalidă doar pentru o parte din drepturile anterioare pe 
care se întemeiază opoziția, Oficiul invită, în mod expres, oponentul să prezinte 
dovada utilizării numai pentru drepturile care fac obiectul obligației de utilizare. 
 
 
3.2 Invitația expresă din partea Oficiului 
 
Dacă cererea de prezentare a dovezii utilizării înaintată de către solicitant este validă, 
Oficiul îi acordă oponentului un termen de două luni pentru a furniza dovada utilizării 
sau pentru a demonstra că există motive justificate pentru neutilizare. Luarea unei 
decizii privind utilizarea, în absența unei invitații explicite din partea Oficiului de a 
furniza dovada utilizării, constituie o încălcare importantă a procedurii pe fond, chiar 
dacă cererea solicitantului este clară, iar oponentul înțelege cererea înaintată și 
prezintă dovada utilizării solicitate (Decizia din 28 februarie 2011, R 0016/2010-4, 
„COLORPLUS”, punctul 20; Decizia din 19 septembrie 2000, R 0733/1999-1, 
„Affinité/Affinage”). 
 
În cazul în care cererea de prezentare a dovezii utilizării sosește pe parcursul perioadei 
de reflecție și este comunicată oponentului pe parcursul aceleiași perioade, termenul 
de prezentare a dovezii utilizării va coincide cu termenul stabilit pentru prezentarea 
faptelor, elementelor de probă și argumentelor inițiale sau suplimentare. Termenul va fi 
prelungit, în mod automat, dacă se prelungește și perioada de reflecție. 
 
Dacă cererea este primită de Oficiu înainte de expirarea termenului stabilit pentru 
prezentarea sau modificarea faptelor, elementelor de probă și argumentelor, iar 
aceasta este tratată pe parcursul aceluiași interval, termenul stabilit pentru furnizarea 
faptelor, elementelor de probă și argumentelor în cauză va fi prelungit pentru a 
coincide cu termenul de două luni stabilit pentru furnizarea dovezii utilizării. 
 
 
3.3 Reacția oponentului: furnizarea dovezii utilizării 
 
3.3.1 Termenul pentru prezentarea dovezii utilizării 
 
Oficiul îi acordă oponentului un termen de două luni pentru a furniza dovada utilizării. 
Oponentul poate solicita prelungirea acestui termen în conformitate cu norma 71 din 
RAMC. Practica obișnuită privind prelungirile de termen este aplicabilă acestor tipuri de 
solicitări7. 
                                                           
7 A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 1, Aspecte procedurale, punctul 6.2.1, Prelungirea 
termenelor în cadrul procedurilor de opoziție. 
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Norma 22 alineatul (2) din RAMC specifică în mod expres că Oficiul respinge opoziția 
dacă oponentul nu furnizează dovada utilizării înainte de expirarea termenului stabilit. 
 
Din formularea acestei dispoziții, rezultă că termenul stabilit trebuie respectat cu 
strictețe, ceea ce înseamnă că Oficiul nu poate lua în considerare elementele de probă 
furnizate după expirarea acestuia (Hotărârea din 15 martie 2011, T-50/09, „DADA”, 
punctul 63 și jurisprudența citată). În consecință, prezentarea dovezii utilizării după 
expirarea termenului are drept rezultat, în principiu, respingerea opoziției fără ca 
Oficiul să aibă putere de apreciere în acest sens (Hotărârea din 12 decembrie 2007, 
T-86/05, „Corpo Livre”, punctul 49; confirmată prin Ordinul din 5 mai 2009, C-90/08P 
„Corpo Livre”, punctele 35-40). 
 
Dacă solicitantul susține că elementele de probă furnizate de către oponent nu sunt 
suficiente pentru a stabili utilizarea efectivă a mărcii, oponentul poate contesta acest 
argument susținând suficiența dovezilor furnizate, dar nu poate prezenta elemente de 
probă suplimentare pentru a corecta insuficiența dovezilor contestate de către 
solicitant. 
 
 
3.3.2 Mijloace de probă 
 
3.3.2.1 Principii 
 
Dovada utilizării trebuie prezentată într-un mod structurat. 
 
La articolul 76 alineatul (1) din RMC se prevede că „[…] în cursul procedurii, Oficiul 
procedează la examinarea din oficiu a faptelor; cu toate acestea, în cazul unei 
proceduri privind motivele relative de respingere a înregistrării, examinarea este 
limitată la motivele invocate și la cererile introduse de părți […]”. Prezentarea 
elementelor de probă trebuie să fie suficient de clară și de precisă pentru a permite 
celeilalte părți să își exercite drepturile de apărare și Oficiului să efectueze examinarea, 
fără a face referire la informații exterioare sau complementare. 
 
În mod esențial, îi este interzis Oficiului să prezinte argumente în favoarea uneia dintre 
părți sau în favoarea celeilalte și nu poate lua locul oponentului sau reprezentantului 
acestuia, în încercarea de a găsi și de a identifica, din proprie inițiativă, în documentele 
incluse în dosar, informațiile care ar putea fi considerate justificative pentru dovada 
utilizării. Cu alte cuvinte, Oficiul nu trebuie să încerce să îmbunătățească prezentarea 
dovezilor niciuneia dintre părți. Responsabilitatea organizării elementelor de probă 
revine părții în cauză. Dacă nu se procedează astfel, există posibilitatea ca anumite 
elemente de probă să nu fie luate în considerare. 
 
În ceea ce privește formatul și conținutul elementelor de probă furnizate, Oficiul 
recomandă să se ia în considerare următoarele elemente care constituie aspectele 
esențiale ale unei prezentări structurate: 
 
1. Numărul de dosar corespunzător (MC, opoziție, anulare și recurs) trebuie 

specificat la începutul fiecărei corespondențe. 
 
2. Comunicarea documentelor care demonstrează dovada utilizării trebuie furnizată 

separat. Cu toate acestea, în cazul în care corespondența vizează aspecte 
urgente, precum o cerere de limitare, suspendare, prelungire a termenului, 
retragere etc., acestea trebuie, de asemenea, menționate pe prima pagină. 
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3. Numărul total de pagini al corespondenței trebuie specificat. Este, de 

asemenea, important ca paginile anexelor să fie numerotate. 
 
4. Oficiul recomandă insistent oponentului ca numărul paginilor corespondenței să 

fie de maxim 110. 
 
5. Dacă documentele sunt trimise în colete diferite, se recomandă să se 

menționeze numărul de colete. 
 
6. Dacă se transmite un număr mare de documente prin fax, în loturi diferite, se 

recomandă să se indice numărul total de pagini, numărul de loturi și să se 
identifice paginile conținute în fiecare lot. 

 
7. Se preferă utilizarea de coli simple în format DIN-A4, față de alte formate sau 

reprezentări, pentru toate documentele prezentate, incluzând despărțitoarele 
dintre anexe sau documentele însoțitoare, astfel încât și acestea să poată fi 
scanate. 

 
8. Nu trebuie trimise mostre fizice, recipiente, ambalaje etc. În schimb, trebuie să se 

realizeze o fotografie a acestora, care trebuie tipărită (color, dacă este necesar; 
în caz contrar, în alb-negru) și trimisă ca document. 

 
9. Documentele sau articolele originale trimise Oficiului nu trebuie capsate, legate 

sau introduse în dosare. 
 
10. Al doilea exemplar care urmează a fi transmis celeilalte părți trebuie identificat 

în mod clar. 
 
11. În cazul în care exemplarul original este transmis Oficiului numai prin fax, nu 

este necesară transmiterea unui al doilea exemplar prin fax. 
 
12. Pe prima pagină trebuie să se indice în mod clar dacă există elemente de 

culoare relevante pentru dosar. 
 
13. Trebuie inclus un al doilea set de elemente de culoare, pentru ca acesta să fie 

transmis celeilalte părți. 
 
Aceste recomandări sunt transmise și oponentului împreună cu comunicarea Oficiului 
referitoare la cererea de prezentare a dovezii utilizării formulate de către solicitant. 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (4) din RAMC, elementele de probă trebuie 
furnizate în conformitate cu normele 79 și 79a și sunt limitate, în principiu, la 
prezentarea de documente justificative precum: ambalaje, etichete, liste de prețuri, 
cataloage, facturi, fotografii, anunțuri de ziar și declarații scrise, astfel cum se 
menționează la articolul 78 alineatul (1) litera (f) din RMC. Norma 22 alineatul (4) din 
RAMC admite, de asemenea, studiile de piață și menționarea mărcii în listele și 
publicațiile asociațiilor profesionale relevante ca mijloace de probă corespunzătoare 
(Deciziile din 14 martie 2011, B 1 582 579, și din 18 iunie 2010, B 1 316 134). 
 
Listele de prețuri și cataloagele sunt exemple de „documente care provin direct de la 
partea în cauză”. „Raportul anual și conturile” unei întreprinderi fac parte, de 
asemenea, din această categorie. 
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Norma 22 alineatul (4) din RAMC trebuie interpretată în coroborare cu norma 79a din 
RAMC. Aceasta înseamnă că documentele care nu pot fi scanate sau fotocopiate 
(precum CD-uri, elemente fizice) nu pot fi luate în considerare decât în situația în care 
sunt furnizate în două exemplare, astfel încât unul dintre acestea să fie transmis 
celeilalte părți. 
 
Cererea de prezentare a dovezii de utilizare ridică întotdeauna problema valorii 
probante a elementelor furnizate. Elementele de probă trebuie să prezinte un nivel 
minim de încredere. Ca regulă generală, Oficiul consideră că elementele furnizate de 
către terți prezintă o valoare probantă superioară valorii elementelor furnizate de către 
titular sau reprezentantul acestuia. Trimiterile oponentului la documente interne sau la 
studii sau comenzi ipotetice sunt, în mod special, problematice. Cu toate acestea, 
atunci când elementele trebuie furnizate în mod regulat pentru a fi utilizate de către 
public și/sau de către autorități, în conformitate cu prevederile legale, precum dreptul 
societăților comerciale și/sau reglementările bursiere și în cazurile în care se poate 
presupune că elementele respective fac obiectul unui control oficial, valoarea probantă 
a acestora este, cu siguranță, superioară valorii elementelor „personale” obișnuite 
furnizate de către oponent (a se vedea, de asemenea, punctul 3.3.2.3, „Declarații”). 
 
 
3.3.2.2 Referințe 
 
Oponentul poate să invoce constatările formulate de oficiile și instanțele naționale în 
cadrul unor proceduri paralele. Cu toate că Oficiul nu are obligații în temeiul 
constatărilor emise de oficiile și instanțele naționale, acestea trebuie luate în 
considerare și pot influența decizia Oficiului. Este important ca Oficiul să aibă 
posibilitatea de a examina tipul de probe care au condus la pronunțarea hotărârii 
relevante la nivel național. Oficiul ia în considerare diferitele cerințe de formă și de fond 
care pot exista la nivelul organismului național în cauză (Decizia din 25 august 2003, 
R 1132/2000-4 – „VANETTA”, punctul 16 și Decizia din 18 octombrie 2000, 
R 0550/1999-3 – „DUKE”, punctul 23). 
 
Oponentul poate face referire la elementele furnizate ca dovadă a utilizării în cadrul 
unei proceduri anterioare în fața Oficiului (acest principiu a fost confirmat de Tribunal în 
Hotărârea „ELS” citată mai sus). Oficiul acceptă astfel de trimiteri cu condiția ca 
oponentul să identifice în mod clar elementele la care face referire și procedura în 
cadrul căreia acestea au fost furnizate. Dacă trimiterea la elementele invocate nu este 
suficient de precisă, Oficiul îi solicită oponentului să specifice în mod clar elementele la 
care face referire sau să le depună (Decizie din 30 noiembrie 2010, B 1 080 300). 
Pentru mai multe detalii privind condițiile de identificare a elementelor relevante, a se 
vedea Ghidul privind procedurile în fața Oficiului, Partea C, Opoziția, secțiunea 1, 
Aspecte procedurale. 
 
Sarcina prezentării dovezii de utilizare revine oponentului și nu Oficiului sau 
solicitantului. Prin urmare, simpla menționare a site-ului pe care Oficiul poate găsi 
informații suplimentare nu este suficientă, deoarece mențiunea respectivă nu 
furnizează Oficiului indicații suficiente privind locul, natura, durata și amploarea utilizării 
(Decizia din 31 octombrie 2001, B 260 192). 
 
 
3.3.2.3 Declarații 
 
Dacă mijloacele de probă enumerate, precum ambalajele, etichetele, listele de prețuri, 
cataloagele, facturile, fotografiile și anunțurile din ziare, nu ridică nicio problemă 
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specifică, declarațiile menționate la articolul 78 alineatul (1) litera (f) din RMC necesită, 
în schimb, o analiză mai atentă. 
 
Oponentul nu are obligația de a depune o declarație sub jurământ privind vânzările 
realizate sub marca anterioară. Rămâne la latitudinea acestuia să selecteze mijloacele 
de probă pe care le consideră corespunzătoare pentru a demonstra că marca 
anterioară a făcut obiectul unei utilizări efective pe parcursul perioadei relevante 
(Hotărârea din 8 iulie 2004, T-203/02, „VITAFRUIT”, punctul 37). 
 
 
Distincția dintre admisibilitate și relevanță (valoarea probantă) 
 
Importanța declarațiilor a făcut obiectul multor dezbateri. În această privință, trebuie să 
se facă o distincție clară între admisibilitate și valoarea probantă a acestui tip de 
dovadă. 
 
În ceea ce privește admisibilitatea, în norma 22 alineatul (4) din RAMC se menționează 
în mod expres declarațiile scrise, la care se face referire la articolul 78 alineatul (1) 
litera (f) din RMC, ca mijloc de probă privind utilizarea. La articolul 78 alineatul (1) litera 
(f) din RMC sunt enumerate mijloacele de probă, printre care figurează declarațiile 
scrise, date sub jurământ sau în mod solemn, sau alte declarații cu un efect echivalent, 
în conformitate cu legislația statului în care respectivele declarații au fost emise. Prin 
urmare, trebuie să se analizeze dacă documentul furnizat constituie o declarație în 
sensul articolului 78 alineatul (1) litera (f) din RMC. Numai în cazurile în care 
declarațiile nu au fost date sub jurământ sau în mod solemn se impune a se lua în 
considerare dispozițiile dreptului național în ceea ce privește efectele unei declarații 
scrise (Hotărârea din 7 iunie 2005, T-303/03, „SALVITA”, punctul 40). În cazul în care 
nu se cunoaște cu exactitate dacă o declarație a fost dată sub jurământ sau în mod 
solemn, oponentului îi revine obligația de a demonstra acest lucru. 
 
Întrucât la articolul 78 alineatul (1) litera (f) din RMC nu se specifică cine trebuie să 
semneze respectivele declarații, nu există nici un motiv să se considere că declarațiile 
semnate chiar de părțile la procedură nu intră sub incidența acestei dispoziții 
(Hotărârea din 16 decembrie 2008, T-86/07, „DEITECH-DEI-tex”, punctul 46). 
 
În ceea ce privește valoarea probantă, nici RMC și nici RAMC nu sprijină o concluzie 
potrivit căreia valoarea probantă a dovezii utilizării mărcii, inclusiv declarațiile date în 
mod solemn, trebuie analizate în conformitate cu legislația națională a statului membru. 
Indiferent de poziția ocupată, din punctul de vedere al dreptului național, valoarea 
probantă a unei declarații sub jurământ este relativă, și anume conținutul acesteia 
trebuie analizat în mod liber (Hotărârea din 28 martie 2012, T-214/08, „OUTBURST”, 
punctul 33). Valoarea probantă a declarației depinde, în primul rând, de credibilitatea 
informațiilor pe care le conține. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare, în 
special, persoana care a emis documentul, circumstanțele redactării acestuia și 
persoana căreia i-a fost adresat și să se aprecieze, în funcție de conținut, dacă 
documentul respectiv pare solid și de încredere (Hotărârea din 7 iunie 2005, T-303/03, 
„SALVITA”, punctul 42). 
 
În ceea ce privește valoarea probantă a acestui tip de probă, Oficiul face o distincție 
între declarațiile emise de părți sau de către angajați acestora și cele care provin 
dintr-o sursă independentă. 
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Declarațiile date de către titular sau de către angajații acestuia 
 
Declarațiile date chiar de părțile interesate sau de angajații acestora sunt, în general, 
mai puțin importante decât dovezile care provin dintr-o sursă independentă. Motivul 
este că percepția părții implicate în litigiu riscă să fie mai mult sau mai puțin afectată de 
interesele sale personale în cauza respectivă (Decizia din 11 ianuarie 2011, 
R 0490/2010-4 – „BOTODERM”, punctul 34; Deciziile din 27 octombrie 2009, 
B 1 086 240 și din 31 august 2010, B 1 568 610). 
 
Totuși, aceasta nu înseamnă că declarațiile respective nu au nicio valoare probantă 
(Hotărârea din 28 martie 2012, T-214/08, „OUTBURST”, punctul 30). Se impune a se 
evita generalizarea, întrucât valoarea exactă a acestor declarații depinde întotdeauna 
de forma și conținutul acestora. Declarațiile care conțin informații detaliate și concrete 
au o valoare probantă mai mare decât cele formulate în termeni generali și abstracți. 
 
Rezultatul final depinde de evaluarea globală a elementelor de probă în fiecare caz în 
parte. În general, sunt necesare elemente suplimentare pentru a stabili dovada utilizării 
întrucât trebuie să se țină seama de faptul că aceste declarații au o valoare probantă 
inferioară valorii elementelor fizice (etichete, ambalaje etc.) sau a dovezilor care provin 
din surse independente. Prin urmare, forța probantă a celorlalte elemente furnizate 
este foarte importantă. Conținutul declarației sub jurământ trebuie să fie evaluat pentru 
a se stabili dacă este suficient susținut de celelalte elemente (sau invers). Faptul că 
oficiul național în cauză poate adopta o anumită practică pentru evaluarea acestui tip 
de probă nu înseamnă că această regulă este aplicabilă în procedurile privind mărcile 
comunitare (Hotărârea din 7 iunie 2005, T-303/03, „Salvita”, punctul 41 și următoarele). 
 
Schimbarea titularului intervenită ulterior datei de publicare a cererii de MC poate 
atrage anularea declarațiilor formulate de noii titulari, având în vedere că aceștia din 
urmă nu dețin, în general, cunoștințe directe pentru a emite declarații privind utilizarea 
mărcii de către titularul anterior (Hotărârea din 17 iunie 2004, R 0016/2004-1 – 
„Reporter”). 
 
Cu toate acestea, în cazul unui transfer de proprietate sau a unui alt tip de succesiune, 
noul titular se poate baza pe utilizarea efectuată pe parcursul perioadei de grație de 
către predecesorul/predecesorii săi. Utilizarea de către predecesor poate fi 
demonstrată de către acesta însuși și prin orice alt mijloc corespunzător, de exemplu, 
pe baza informațiilor cuprinse în documentele comerciale, în cazul în care 
predecesorul nu este disponibil. 
 
 
Declarațiile date de către terți 
 
Declarațiile (precum studiile, de exemplu) provenind dintr-o sursă independentă, de 
exemplu de la experți, organizații profesionale, Camere de Comerț, furnizori, clienți sau 
parteneri de afaceri ai oponentului, au o valoare probantă superioară (a se vedea 
Decizia din 19 ianuarie 2011, R 1595/2008-2 – „FINCONSUMO”, punctul 9 litera (ii); 
Decizia din 30 martie 2010, R 0665/2009-1 – „EUROCERT”, punctul 11 și Decizia din 
12 august 2010, B 1 575 615). 
 
Această practică este conformă cu jurisprudența Curții de Justiție în hotărârea 
„Chiemsee” (Hotărârea din 4 mai 1999, cauzele conexate C-108/1997 și C-109/1997), 
în care Curtea a emis o serie de indicații privind elementele de probă corespunzătoare 
care demonstrează caracterul distinctiv dobândit de o marcă pe piață. Cu toate că 
dobândirea unui caracter distinctiv nu reprezintă, în sine, același lucru ca utilizarea 
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efectivă, cea dintâi include elemente privind dovada utilizării unui semn pe piață. Prin 
urmare, jurisprudența privind aceste aspecte poate fi utilizată prin analogie. 
 
Declarațiile date chiar de părți reprezintă „dovezi furnizate de terți”, în timp ce toate 
celelalte mijloace de probă, precum sondajele de opinie, declarațiile emise de 
Camerele de Comerț sau de organizații profesionale sau experți, provin de la terți. 
 
 
3.4 Reacția solicitantului 
 
3.4.1 Transmiterea elementelor de probă 
 
În urma primirii dovezii de utilizare furnizate de către oponent, Oficiul transmite 
totalitatea elementelor de probă solicitantului. 
 
Ca regulă generală, Oficiul acordă solicitantului un termen de două luni pentru a-și 
prezenta observațiile ca răspuns la dovada utilizării (și la opoziție). 
 
 
3.4.2 Insuficiența dovezii utilizării 
 
Cu toate acestea, Oficiul poate încheia imediat procedura dacă dovada utilizării este 
insuficientă sau dacă nu s-a prezentat nici un element de probă până la expirarea 
termenului acordat și dacă această situație afectează toate drepturile anterioare pe 
care a fost întemeiată opoziția. Această practică vizează evitarea continuării procedurii 
atunci când rezultatul acesteia este deja cunoscut, adică respingerea opoziției pe 
motivul absenței dovezii de utilizare (principiul economiei și al bunei administrări a 
procedurii). Oficiul procedează astfel numai în cazurile în care elementele de probă 
furnizate sunt, în mod clar, insuficiente pentru a constitui dovada utilizării efective. 
 
În cazurile în care este posibil ca elementele de probă să fie suficiente, acestea sunt 
transmise solicitantului, căruia i se acordă un termen de două luni pentru a-și prezenta 
observațiile. Oficiul nu trebuie să îi indice oponentului faptul că suficiența elementelor 
de probă este contestabilă sau chiar să îl invite pe oponent să prezinte alte dovezi în 
cazul respectiv. Astfel de acțiuni ar fi contrare poziției de imparțialitate a Oficiului în 
cadrul procedurilor contradictorii (Decizia din 1 august 2007, R 0201/2006-4 – 
„OCB/O.C.B.”, punctul 19). 
 
 
3.4.3 Lipsa reacției din partea solicitantului 
 
În lipsa unei reacții din partea solicitantului în intervalul stabilit, Oficiul va emite o 
decizie pe baza elementelor de probă de care dispune. Absența unui răspuns din 
partea solicitantului nu înseamnă că Oficiul acceptă elementele de probă furnizate ca 
dovadă suficientă a utilizării (Hotărârea din 7 iunie 2005, T-303/03, „Salvita”, 
punctul 79). 
 
 
3.4.4 Retragerea oficială a cererii 
 
În cazul în care solicitantul răspunde la dovada utilizării prin retragerea oficială a cererii 
de prezentare a dovezii utilizării, cauza nu mai are obiect. Solicitantul, căruia îi revine 
obligația de a iniția procedura respectivă, poate, în mod logic, să încheie această parte 
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a procedurii prin retragerea oficială a cererii înaintate (Decizia din 21 aprilie 2004, 
R 0174/2003-2 – „Sonnengarten”, punctul 23). 
 
 
3.5 Reacția ulterioară a oponentului 
 
Oponentul are dreptul de a-și prezenta propriile observații drept răspuns la observațiile 
solicitantului. Acest drept are o importanță deosebită în cazurile în care este posibil ca 
decizia care urmează a fi emisă să fie întemeiată, în parte, pe argumentele prezentate 
de către solicitant pentru a demonstra că elementele de probă furnizate nu dovedesc 
utilizarea mărcii. 
 
Camera de recurs a considerat că faptul de a nu permite oponentului să își exprime 
observațiile într-o astfel de cauză reprezintă o încălcare flagrantă a procedurii (Decizia 
din 28 februarie 2011, R 16/2010-4 – „COLORPLUS”, punctul 20). 
 
Confirmările sau declarațiile noi privind utilizarea mărcii, prezentate de către oponent în 
observațiile prezentate drept răspuns, nu pot fi luate în considerare. Motivul este că 
acestea au fost prezentate ulterior expirării termenului stabilit pentru furnizarea dovezii 
de utilizare solicitate. Cu toate acestea, sunt luate în considerare elemente de probă 
suplimentare atunci când apar elemente noi, chiar dacă astfel de probe sunt furnizate 
după expirarea termenului stabilit (Hotărârea din 8 iulie 2004, T-334/01, „HIPOVITON”, 
punctul 56). Astfel cum indică în mod clar termenul „suplimentar”, „elementele de probă 
suplimentare” trebuie să reprezinte elemente adiționale și nu dovezile principale. În 
cazul în care dovada utilizării nu a fost prezentată până la expirarea termenului stabilit 
sau dacă elementele de probă furnizate sunt, în mod evident, insuficiente și irelevante, 
oponentului nu i se poate da posibilitatea de a prezenta nici dovada utilizării pentru 
prima dată, nici partea esențială a elementelor de probă după expirarea termenului 
stabilit (R 1924/2010-2 – „LITTLE BUDDHA CAFÉ”, punctul 37). 
 
 
3.6 Limbile utilizate în cadrul procedurilor privind dovada 

utilizării 
 
În conformitate cu norma 22 alineatul (6) din RAMC, dacă elementele de probă 
furnizate în temeiul punctelor 1, 2 și 3 nu sunt redactate în limba procedurii de opoziție, 
Oficiul poate solicita oponentului să furnizeze o traducere a probei în cauză în limba 
solicitată și în intervalul stabilit de către Oficiu. 
 
Rămâne la latitudinea Oficiului să decidă dacă oponentul trebuie să furnizeze o 
traducere a dovezii de utilizare în limba procedurii. În exercitarea puterii sale de 
apreciere, Oficiul echilibrează interesele celor două părți. 
 
Trebuie reținut faptul că traducerea dovezii de utilizare în limba procedurii se poate 
dovedi un proces extrem de costisitor și dificil pentru oponent. 
 
Pe de altă parte, solicitantul are dreptul de a fi informat referitor la conținutul 
elementelor de probă furnizate pentru a avea posibilitatea de a-și apăra interesele. 
Este absolut necesar ca solicitantul să poată analiza conținutul dovezii de utilizare 
prezentate de oponent. În această privință, se impune a se lua în considerare natura 
documentelor prezentate. De exemplu, se poate considera că facturile și mostrele de 
ambalaje „standard” nu necesită o traducere pentru a putea fi înțelese de solicitant 
[Hotărârea din 15 decembrie 2010, T-132/09, „EPCOS”, punctul 51 și următoarele; 
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Deciziile din 30 aprilie 2008, R 1630/2006-2 – „DIACOR”, punctul 46 și următoarele 
(recurs T-258/08) și din 15 septembrie 2008, R 1404/2007-2 – „FAY”, punctul 26 și 
următoarele]. 
 
Dacă solicitantul cere în mod expres o traducere a dovezii în limba procedurii, Oficiul 
solicită, în principiu, furnizarea unei traduceri de către oponent. Cu toate acestea, 
cererile de acest tip pot fi respinse dacă, având în vedere caracterul evident al 
dovezilor furnizate, cererea solicitantului este exagerată sau chiar abuzivă. 
 
În cazul în care Oficiul solicită traducerea dovezii, acesta va acorda oponentului un 
termen de două luni pentru a furniza traducerea respectivă. Dacă dovada utilizării 
furnizată este voluminoasă, Oficiul poate invita, în mod explicit, oponentul să traducă 
numai părțile din elementele furnizate pe care acesta din urmă le consideră suficiente 
pentru stabilirea utilizării efective a mărcii pe parcursul perioadei relevante. Rămâne, în 
general, la latitudinea oponentului să evalueze dacă este necesară traducerea 
integrală a elementelor de probă furnizate. Mijloacele de probă nu vor fi luate în 
considerare decât dacă au fost traduse sau dacă sunt evidente, indiferent de conținutul 
textual al acestora. 
 
 
3.7 Decizia 
 
3.7.1 Competența Oficiului 
 
Oficiul realizează o evaluare proprie a dovezilor de utilizare prezentate. Aceasta 
înseamnă că valoarea probantă a elementelor de probă prezentate este evaluată 
independent de observațiile transmise de solicitant în acest sens. Evaluarea relevanței, 
pertinenței, caracterului concludent și eficacității dovezilor este de competența și la 
latitudinea Oficiului, nu a părților, și nu se supune principiului contradictorialității care 
reglementează procedurile inter partes (Deciziile din 1 august 2007, R 201/2006-4 – 
„OCB”, punctul 19 și din 14 noiembrie 2000, R 823/1999-3 – „SIDOL”). 
 
Prin urmare, declarația solicitantului din care reiese că utilizarea a fost dovedită nu are 
niciun efect asupra concluziilor Oficiului. Cererea privind dovada utilizării reprezintă un 
mijloc de apărare pentru solicitant. Cu toate acestea, odată invocat acest mijloc de 
apărare de către solicitant, desfășurarea procedurii ulterioare și evaluarea măsurii în 
care probele prezentate de oponent pot fi considerate a avea valoare probantă 
suficientă sunt de competența exclusivă a Oficiului. Solicitantul are, însă, posibilitatea 
de a-și retrage în mod oficial cererea de prezentare a dovezii de utilizare (a se vedea 
punctul 3.4.4 de mai sus). 
 
Aceste reguli nu sunt contrare articolului 76 alineatul (1) din RMC, care prevede că, în 
cadrul procedurilor inter partes, examinarea efectuată de Oficiu se limitează la faptele, 
elementele de probă și argumentele prezentate de părți și la cererile introduse de părți. 
Totuși, deși faptele, elementele de probă și argumentele prezentate de părți au 
caracter obligatoriu pentru Oficiu, nu același lucru este valabil pentru valoarea juridică 
pe care părțile o pot atribui acestora. În consecință, părțile pot conveni asupra faptelor 
care au fost sau nu dovedite, însă nu pot stabili dacă acestea sunt suficiente pentru a 
dovedi utilizarea efectivă (Deciziile din 1 august 2007, R 0201/2006-4 – „OCB”, 
punctul 19 și din 14 noiembrie 2000, R 0823/1999-3 – „SIDOL”, punctul 20, precum și 
Hotărârea din 13 martie 2001, R 0068/2000-2 – „NOVEX PHARMA”). 
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3.7.2 Necesitatea luării unei decizii 
 
Nu este întotdeauna necesară o decizie cu privire la îndeplinirea obligației referitoare la 
dovedirea utilizării efective a mărcii înregistrate. Dovada utilizării nu trebuie considerată 
o problemă preliminară, ci trebuie analizată întotdeauna înainte de a se lua o decizie 
pe fond. Nici articolul 42 alineatul (2) din RMC și nici norma 22 alineatul (1) din RAMC 
nu impun acest lucru. 
 
Atunci când solicitantul pretinde dovada utilizării drepturilor anterioare, Oficiul va 
examina, de asemenea, dacă și în ce măsură utilizarea a fost dovedită pentru mărcile 
anterioare, cu condiția ca acest lucru să fie relevant pentru rezultatul deciziei în cauză: 
 
• În cazul în care există drepturi anterioare care nu au fost supuse obligației de 

utilizare și care conduc la concluzia unui risc de confuzie, nu este necesar să se 
evalueze dovada utilizării furnizată pentru celelalte drepturi anterioare. 

 
• În plus, în cazul în care semnele sau produsele și serviciile pentru care este 

înregistrată marca anterioară sunt diferite de cele ale mărcii contestate sau în 
cazul în care nu există risc de confuzie între semne, nu este necesar să se ridice 
problema dovedirii utilizării. 

 
 
3.7.3 Evaluarea generală a dovezilor prezentate 
 
Astfel cum s-a explicat pe larg mai sus (a se vedea punctul 2.2 de mai sus), Oficiul 
trebuie să analizeze elementele de probă prezentate cu privire la locul, durata, 
amploarea și natura utilizării printr-o evaluare generală. O evaluare separată a 
diferiților factori relevanți, unde fiecare este avut în vedere în mod izolat, nu este 
adecvată (Hotărârea din 17 februarie 2011, T-324/09, „Friboi”, punctul 31). 
 
Se aplică principiul interdependenței, ceea ce înseamnă că elementele de probă slabe 
referitoare la un anumit factor relevant (de exemplu, volumul scăzut al vânzărilor) ar 
putea fi compensate prin dovezi solide referitoare la un alt factor (de exemplu, 
utilizarea continuă pe o perioadă lungă de timp). 
 
Toate circumstanțele cauzei specifice trebuie analizate coroborat pentru a se stabili 
dacă marca în cauză a făcut obiectul unei utilizări efective. Circumstanțele concrete pot 
include, de exemplu, caracteristicile specifice ale produselor/serviciilor în cauză (de 
exemplu, prețuri mici/mari, produse de larg consum față de produse speciale), piața 
sau sectorul de activitate specific. 
 
Dovezile indirecte/circumstanțiale, în anumite condiții, chiar și în mod independent, pot 
fi adecvate pentru a dovedi utilizarea efectivă. 
 
Întrucât Oficiul nu evaluează succesul comercial, chiar și utilizarea minimă (însă nu 
doar simbolică sau internă) poate fi suficientă pentru a fi considerată „efectivă”, atât 
timp cât este considerată ca fiind necesară în sectorul economic respectiv pentru 
menținerea sau dobândirea unui segment de piață. 
 
Decizia indică ce dovezi au fost prezentate. Cu toate acestea, în general, se 
menționează numai dovezile relevante pentru concluzie. În cazul în care dovezile sunt 
considerate concludente, este suficient ca Oficiul să indice documentele utilizate pentru 
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a ajunge la această concluzie și motivul utilizării lor. În cazul respingerii unei opoziții pe 
motiv că dovada utilizării nu este suficientă, riscul de confuzie nu trebuie examinat. 
 
 
3.7.4 Exemple 
 
Următoarele cauze ilustrează unele dintre deciziile Oficiului sau dintre hotărârile Curții 
(cu rezultate diferite) în care evaluarea generală a elementelor de probă prezentate a 
fost importantă: 
 
 
3.7.4.1 Utilizare efectivă acceptată 
 

Cauza nr. Observații 

Hotărârea din 17 
februarie 2011, 
T-324/09, „Friboi” 

Oponentul (Fribo Foods Ltd.) a prezentat mai multe facturi privind cantități mari 
de produse, adresate societății sale de distribuție (Plusfood Ltd.), care face parte 
din același grup (Plusfood Group). Nu se contestă că societatea de distribuție a 
introdus produsele pe piață ulterior. În plus, oponentul a prezentat broșuri 
nedatate, un decupaj dintr-un ziar și trei liste de prețuri. În ceea ce privește 
facturile „interne”, Tribunalul a susținut că lanțul producător – distribuitor – piață 
reprezintă o metodă curentă de organizare comercială, care nu ar putea fi 
considerată utilizare pur internă. Broșurile nedatate trebuie analizate în lumina 
altor dovezi datate, cum ar fi facturi și liste de prețuri și, prin urmare, încă ar 
putea fi luate în considerare. Tribunalul a admis utilizarea efectivă și a subliniat 
că o evaluare generală presupune ca toți factorii relevanți să fie priviți ca un 
întreg, nu în mod izolat. 

Decizia din 2 mai 
2011, R 0872/2010-4, 
„CERASIL” 

Oponentul a prezentat, printre altele, aproximativ 50 de facturi, într-o altă limbă 
decât limba procedurii. Numele destinatarilor, precum și cantitățile vândute erau 
acoperite cu negru. Camera de recurs a susținut că facturile standard, care 
conțin informațiile uzuale (data, precizarea numelui/adresei vânzătorului și 
cumpărătorului, produsul în cauză, prețul plătit) nu trebuie traduse. Deși numele 
destinatarilor și cantitățile vândute erau acoperite cu negru, facturile confirmau 
vânzarea de produse „CERATOSIL”, exprimate în kilograme, către societăți de 
pe întreg teritoriul relevant în perioada relevantă. Împreună cu dovezile rămase 
(broșuri, declarații sub jurământ, articole, fotografii), aceste elemente au fost 
considerate suficiente pentru a demonstra utilizarea efectivă. 

Decizia din 29 
noiembrie 2010, 
B 1 477 670 

Oponentul, care își desfășura activitatea în domeniul mentenanței vehiculelor și 
al gestionării întreprinderilor din domeniul vânzării-cumpărării de vehicule, a 
prezentat mai multe Rapoarte anuale care ofereau o imagine de ansamblu 
asupra activităților sale comerciale și financiare generale. Divizia de opoziție a 
constatat ca aceste rapoarte nu furnizau, în sine, suficiente informații cu privire la 
utilizarea efectivă a mărcii pentru majoritatea serviciilor invocate. Cu toate 
acestea, coroborându-le cu anunțuri și reclame publicitare care prezentau 
marca în cauză pentru anumite servicii, Divizia de opoziție a concluzionat că 
dovezile în ansamblu furnizează suficiente indicii cu privire la amploarea, natura, 
durata și locul utilizării acestor servicii. 

Decizia din 29 
noiembrie 2010, 
R 0919/2009-4 – 
„GELITE” 

Documentele prezentate de reclamant fac dovada utilizării mărcii pentru 
„materiale de acoperire pe bază de rășină artificială (acoperiri de bază, 
intermediare și exterioare) și lacuri industriale”. Etichetele anexate fac dovada 
utilizării mărcii pentru diferite acoperiri de bază, primare și de finisare. Aceste 
informații coincid cu listele de prețuri anexate. Fișele de date tehnice asociate 
descriu aceste produse drept acoperiri anticorozive pe bază de rășină artificială, 
oferite spre vânzare în diferite culori. Facturile anexate arată că aceste produse 
au fost furnizate mai multor clienți din Germania. Deși cifrele de afaceri indicate 
în declarația scrisă pentru perioada 2002-2007 nu fac referire expresă la 
Germania, trebuie conchis că acestea au fost, cel puțin în parte, realizate și în 
Germania. În consecință, se consideră că marca anterioară a fost utilizată pentru 
produsele „lacuri, vopsele email, emailuri, vopsele; dispersii și emulsii pentru 
acoperirea și repararea suprafețelor”, pentru că nu se pot crea mai multe 
subcategorii pentru aceste produse. 
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Decizia din 20 aprilie 
2010, R 0878/2009-2 
– „SOLEA” 

Declarația solemnă face referire la cifre de vânzări importante (peste 100 de 
milioane EUR) pentru produse comercializate între 2004 și 2006 și este însoțită 
de imagini de pe internet ale produselor vândute în perioada de referință [săpun, 
șampon, deodorant (pentru picioare și corp), loțiuni și produse de curățat]. Deși 
extrasele de pe internet poartă o dată de drepturi de autor din 2008, credibilitatea 
celor afirmate în declarație este întărită de Hotărârea Tribunalului de stat din 
Mannheim, prezentată anterior în copie de oponent pentru a demonstra 
caracterul distinctiv accentuat al mărcii anterioare, care face referire la cota de 
piață de care se bucură produsele care poartă marca oponentului pentru produse 
de îngrijire a feței pentru femei (6,2%), loțiuni de îngrijire (6,3%), săpunuri și 
șampoane pentru duș (6,1%) și produse de ras și de îngrijire a feței pentru 
bărbați (7,9%). Mai mult decât atât, hotărârea afirmă că, potrivit unui studiu GfK, 
o cincime dintre cetățenii germani cumpără cel puțin un produs BALEA pe an. Se 
face, de asemenea, referire la alte două studii care demonstrează că marca 
este renumită în Germania. Prin urmare, utilizarea mărcii a fost dovedită în mod 
suficient pentru produsele pe care se întemeiază opoziția. 

Decizia din 25 martie 
2010, R 1752/2008-1 
– „ULUDAG” 

Dovezile prezentate în susținerea utilizării mărcii anterioare daneze par a fi 
suficiente. Camera de recurs s-a declarat mulțumită de faptul că factura 
prezentată indica locul și durata utilizării, întrucât dovedea vânzarea a 2 200 de 
cutii de produse către o societate daneză în perioada de referință. Etichetele 
prezentate demonstrează utilizarea pentru băuturi răcoritoare care poartă marca 
reprezentată în certificatul de înregistrare. În ceea ce privește măsura în care se 
poate ști dacă dovada constând într-o singură factură este suficientă pentru 
întinderea utilizării, în opinia Camerei de recurs, conținutul acestei facturi, având 
în vedere celelalte elemente de probă, servește pentru a concluziona că 
utilizarea mărcii în Danemarca este suficientă și efectivă pentru „apă gazeificată, 
apă gazeificată cu gust de fructe și apă carbogazoasă”. 

 
 
3.7.4.2 Utilizare efectivă neacceptată 
 

Cauza nr. Observații 

Hotărârea din 
18/01/2011, T-382/08, 
„VOGUE” 

Oponentul a prezentat o declarație din partea asociatului executiv al societății 
sale și a 15 producători de încălțăminte („s-a produs încălțăminte pentru 
oponent sub marca VOGUE timp de X ani”), 35 de fotografii de modele de 
încălțăminte VOGUE, fotografii ale magazinelor și 670 de facturi emise 
oponentului de către producătorii de încălțăminte. Tribunalul a considerat că 
declarațiile nu furnizează dovezi suficiente cu privire la amploarea, locul și 
durata utilizării. Facturile vizau vânzarea de încălțăminte către oponent, nu 
vânzarea de încălțăminte către consumatorii finali și, prin urmare, nu dovedeau 
utilizarea externă. Dovezile solide nu pot fi înlocuite prin simple prezumții și 
supoziții („foarte puțin probabil”, „nu este rezonabil să se considere”, „[…] care, 
probabil, explică absența facturilor […]”, „este rezonabil de presupus” etc.). Prin 
urmare, utilizarea efectivă a fost respinsă. 

Decizia din 19 
septembrie 2007, 
1359 C 
(confirmată prin 
R 1764/2007-4) 

Titularul mărcii deținea o companie aeriană cu sediul în Statele Unite, care 
opera exclusiv în SUA. Faptul că zborurile puteau fi rezervate pe internet și din 
Uniunea Europeană nu poate modifica faptul că serviciile efective de transport 
(clasa 39) erau furnizate exclusiv în afara teritoriului relevant. Mai mult decât 
atât, listele depuse referitoare la pasageri cu adrese din Uniunea Europeană 
nu puteau dovedi că zborurile fuseseră, de fapt, rezervate din Europa. În ultimul 
rând, site-ul internet era exclusiv în limba engleză, prețurile erau afișate în 
dolari americani, iar numerele de telefon și de fax relevante erau din SUA. Prin 
urmare, utilizarea efectivă pe teritoriul relevant a fost respinsă. 

Decizia din 4 mai 2010, 
R 0966/2009-2 – 
„COAST” 

Nu există circumstanțe deosebite care să justifice constatarea potrivit căreia 
cataloagele prezentate de oponent, în mod independent sau în combinație cu 
extrasele de pe site-ul internet și din reviste, dovedesc amploarea utilizării 
vreunuia dintre semnele anterioare pentru oricare dintre produsele și serviciile 
implicate. Deși elementele de probă prezentate dovedesc utilizarea semnului 
anterior pentru „articole de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei”, oponentul nu 
a prezentat niciun fel de dovezi care să indice volumul comercial al exploatării 
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acestui semn în vederea stabilirii utilizării efective. 

Decizia din 8 iunie 
2010, R 1076/2009-2 – 
„EURO CERT” 

Jurisprudența constantă prevede că o declarație, chiar și solemnă sau sub 
jurământ, conform legislației în temeiul căreia este formulată, trebuie coroborată 
prin dovezi independente. În speță, declarația întocmită de un angajat al 
societății oponentului conține o descriere a naturii serviciilor relevante, însă 
doar afirmații generale privind activitățile comerciale. Aceasta nu conține nici 
cifre detaliate privind vânzările sau activitățile publicitare, nici alte date care să 
poată demonstra amploarea și utilizarea mărcii. Mai mult decât atât, este puțin 
probabil ca numai trei facturi în care datele financiare importante au fost 
acoperite cu negru și o listă de clienți să fie considerate probe coroborative. 
Prin urmare, utilizarea efectivă a mărcii anterioare nu a fost dovedită. 

Decizia din 1 
septembrie 2010, 
R 1525/2009-4 – 
„OFFICEMATE” 

Foile de calcul conținând cifrele de afaceri, precum și Rapoartele de analiză 
și control cu privire la cifrele de vânzări sunt documente întocmite sau 
comandate chiar de către reclamant și, prin urmare, au o valoare probantă mai 
mică. Niciunul dintre elemente de probă depuse nu conține o indicație clară 
privind locul utilizării mărcii anterioare. Foile de calcul și Rapoartele de analiză 
și control, care conțin date compilate cu privire la valoarea totală a vânzărilor 
estimate (în SEK) între anii 2003 și 2007, nu conțin informații cu privire la locul 
în care au avut loc vânzările. Nu există nicio referire la teritoriul Uniunii 
Europene, unde este înregistrată marca anterioară. Facturile nu vizează 
vânzările de produse realizate de reclamant. Prin urmare, dovezile prezentate 
sunt în mod clar insuficiente pentru a dovedi utilizarea efectivă a mărcii 
anterioare. 

Hotărârea din 
12/12/2002, T-39/01, 
„HIWATT” 

Un catalog care prezintă semnul pe trei modele diferite de amplificatoare (dar 
fără a indica locul, durata sau amploarea), un catalog al Târgului 
internațional de la Frankfurt care arată că o societate denumită HIWATT 
Amplification International a fost prezentă la acel târg (dar fără a menționa 
utilizarea mărcii) și o copie a catalogului HIWATT Amplification din 1997 care 
prezintă semnul pe diferite modele de amplificatoare (dar fără a indica locul sau 
amploarea utilizării) nu au fost considerate suficiente pentru a demonstra 
utilizarea efectivă, în principal din cauza absenței elementelor privind 
amploarea utilizării. 
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