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Introduzzjoni u Ħarsa Ġenerali tal-Proċedimenti talEżaminazzjoni

Din il-parti tal-Linji Gwida tiddeskrivi l-proċedura tal-eżaminazzjoni mill-preżentata salpubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM).
Ladarba l-applikazzjoni għal EUTM tkun ġiet ippreżentata, tingħata data proviżorja talpreżentata u l-Uffiċċju joħroġ irċevuta. F’dan l-istadju bikri, l-Uffiċċju jivverifika biss jekk
ġewx issodisfati ċerti rekwiżiti tad-data tal-preżentata tar-Regolament dwar it-trademark
tal-Unjoni Ewropea (EUTMR). Id-data tal-preżentata ssir definittiva biss meta tkun
tħallset it-tariffa ta’ applikazzjoni.
L-applikant għandu jivverifika l-irċevuta bir-reqqa u jinnotifika lill-Uffiċċju bi kwalunkwe
data inkorretta. L-applikant jista’ jikkoreġi data biss li jkollha impatt fuq id-data talpreżentata, bħall-isem tal-applikant, ir-rappreżentazzjoni tal-marka u l-lista tal-prodotti u
s-servizzi, jekk huwa jinnotifika lill-Uffiċċju fl-istess data meta tkun ġiet sottomessa ddata inkorretta. Wara din id-data, kwalunkwe emenda tkun soġġetta għaddispożizzjonijiet tal-EUTMR, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (EUTMIR) u rRegolament Delegat (RDTUE), b’mod partikolari, l-Artikoli 20 u 49 tal-EUTMR. Għal
aktar dettalji, ara l-paragrafu 5 hawn taħt u l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni,
Taqsima 2, Formalitajiet.
Wara li tkun inħarġet l-irċevuta, l-Uffiċċju jwettaq kontroll tal-lingwa tal-elementi verbali
tal-marka fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE u jħejji rapport ta’ riċerka tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-rapport se jintbagħat lill-applikant biss jekk ikun intalab espressament meta ġiet
ippreżentata l-applikazzjoni.
Il-ħlas tat-tariffa ta’ applikazzjoni u tat-tariffa ta’ riċerka nazzjonali (jekk applikabbli) jiġi
vvalidat mhux aktar tard minn xahar wara li tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għal
EUTM. Jekk l-applikant ikun applika għal riċerka nazzjonali u ħallas it-tariffa rilevanti, lUffiċċju jibgħat l-applikazzjoni lill-uffiċċji tal-Istati Membri li jwettqu r-riċerki nazzjonali.
Għal aktar informazzjoni dwar ir-riċerki, ara l-paragrafu 2 hawn taħt. Għal aktar
informazzjoni dwar it-tariffi, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 3, Ħlas
ta’ Tariffi, Spejjeż u Imposti.
Matul il-proċedimenti tal-eżaminazzjoni, l-Uffiċċju jeżamina dawn li ġejjin: id-data talpreżentata, il-formalitajiet, il-klassifikazzjoni, il-prijorità u/jew l-anzjanità fejn applikabbli,
ir-regolamenti li jirregolaw l-użu tal-marka għall-marki kollettivi u ta’ ċertifikazzjoni, u rraġunijiet assoluti għal rifjut. Dawn il-passi kollha mill-eżaminazzjoni jistgħu jitwettqu
b’mod parallel għaliex m’hemmx sekwenza stretta fil-proċedimenti tal-eżaminazzjoni.
L-applikant se jiġi nnotifikat bi kwalunkwe nuqqas u se jingħata xahrejn biex jirrimedja
għalih u/jew jissottometti osservazzjonijiet. Kwalunkwe deċiżjoni li parzjalment jew
totalment tirrifjuta l-applikazzjoni għal EUTM trid tagħti r-raġuni(jiet) għaliex lapplikazzjoni għal EUTM ġiet irrifjutata u tinforma lill-applikant bid-dritt ta’ appell. Għal
aktar dettalji, ara l-paragrafu 3.2 u l-paragrafu 3.2.1 hawn taħt.
L-applikazzjonijiet li jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-regolament jiġu aċċettati għallpubblikazzjoni u mibgħuta għat-traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.
L-aħħar pass fil-proċedura tal-eżaminazzjoni huwa l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni filParti A tal-Bullettin tat-Trademarks tal-Unjoni Ewropea (Bullettin tal-EUTM). Għal aktar
dettalji dwar il-pubblikazzjoni, ara l-paragrafu 4 hawn taħt.
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Riċerki

L-Artikoli 43 u 195 tal-EUTMR
Ir-rapport ta’ riċerka jidentifika d-drittijiet preċedenti li jistgħu jkunu f’kunflitt malapplikazzjoni għal EUTM. Madankollu, anki jekk ir-rapport ta’ riċerka ma jindikax xi dritt
preċedenti simili, xorta tista’ tiġi ppreżentata oppożizzjoni kontra l-applikazzjoni għal
EUTM wara l-pubblikazzjoni tagħha.
Ir-riżultati tar-rapport ta’ riċerka huma għal skopijiet ta’ informazzjoni biss u biex jagħtu
lill-applikant l-opzjoni li jirtira l-applikazzjoni għal EUTM qabel tiġi ppubblikata. L-ittri ta’
sorveljanza jinformaw lid-detenturi ta’ EUTMs preċedenti dwar applikazzjonijiet ġodda
għal EUTM simili.
L-elementi figurattivi jiġu kklassifikati skont il-Klassifikazzjoni ta’ Vjenna.

2.1

Rapporti ta’ riċerka tal-Unjoni Ewropea

L-Uffiċċju se jħejji rapporti ta’ riċerka tal-Unjoni Ewropea (rapport ta’ riċerka tal-UE)
għal kull applikazzjoni għal EUTM jew reġistrazzjoni internazzjonali (RI) li tinnomina lUE li huwa jirċievi.
Madankollu, huwa se jibgħat biss ir-rapport ta’ riċerka tal-UE lill-applikant għal EUTM
meta l-applikant ikun talab dan espressament fiż-żmien tal-preżentata tal-applikazzjoni.
Detenturi ta’ RI li jinnominaw lill-UE li jkunu jixtiequ jirċievu rapport ta’ riċerka tal-UE
jridu jibagħtu t-talba lill-Uffiċċju fi żmien xahar mid-data tan-notifika tar-RI millOrganizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO).
Ir-rapport ta’ riċerka tal-UE jkopri d-drittijiet preċedenti li ġejjin:
1.
2.
3.

applikazzjonijiet għal EUTM b’data tal-preżentata jew data ta’ prijorità qabel dik
tal-applikazzjoni inkwistjoni;
marki EUTM diġà rreġistrati; u
reġistrazzjonijiet internazzjonali (RI) preċedenti li jinnominaw lill-UE.

Ir-rapport ta’ riċerka tal-UE jqis id-data tal-preżentata, l-elementi verbali tat-trademark,
l-elementi figurattivi tal-marka (jekk applikabbli) u l-klassijiet tal-prodotti u s-servizzi
skont il-Klassifikazzjoni ta’ Nizza. Ir-riċerka hija ddisinjata biex tidentifika marki
preċedenti simili ppreżentati għall-istess klassijiet jew għal klassijiet ikkunsidrati li jkun
fihom prodotti u/jew servizzi simili mill-Uffiċċju.
Ladarba tkun ġiet ippubblikata l-applikazzjoni l-ġdida, l-Uffiċċju se jibgħat ittra ta’
sorveljanza lill-proprjetarji ta’ kwalunkwe EUTM preċedenti, applikazzjoni għal EUTM
jew reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-UE ċċitati fir-rapport ta’ riċerka tal-UE,
sakemm il-proprjetarji ma jkunux talbu espressament biex ma jirċevux dawn in-notifiki.
Tali talba tista’ ssir fi kwalunkwe ħin bil-miktub, fejn tispeċifika l-EUTM li l-proprjetarju
ma jixtieqx li jirċievi ittri ta’ sorveljanza fir-rigward tagħha.
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2.2

Rapporti nazzjonali ta’ riċerka

Fiż-żmien tal-preżentata ta’ applikazzjoni, applikant għal EUTM jista’ jitlob ukoll rapporti
nazzjonali ta’ riċerka. Dawn ir-rapporti jelenkaw kwalunkwe trademark nazzjonali
preċedenti, applikazzjoni għal trademark nazzjonali jew trademark irreġistrata skont
ftehimiet internazzjonali li jkollhom effett fl-Istat Membru jew fl-Istati Membri kkonċernati
fejn ikunu ġew skoperti u li jistgħu jiġu invokati skont l-Artikolu 8 tal-EUTMR kontra rreġistrazzjoni tal-EUTM li saret applikazzjoni għaliha, jew jiddikjaraw li r-riċerka ma
żvelat l-ebda tali dritt. Dawn ir-rapporti jkunu soġġetti għall-ħlas tat-tariffi ta’ riċerka
korrispondenti.
Id-detenturi tar-RI li jinnominaw lill-UE li jkunu jixtiequ japplikaw għal riċerki nazzjonali
jridu jibagħtu t-talba u jħallsu t-tariffa rilevanti lill-Uffiċċju fi żmien xahar mid-data tannotifika tar-Rl mid-WIPO.
L-applikazzjonijiet għal EUTM u n-nomini tar-RI li jinkludu talba valida għal riċerki
nazzjonali jintbagħtu lill-uffiċċji nazzjonali parteċipanti. Talba tkun valida jekk issir fiżżmien tal-preżentata u tkun tħallset it-tariffa rilevanti.
Ir-rapporti nazzjonali ta’ riċerka jitħejjew mill-uffiċċji li jipparteċipaw fis-sistema ta’
riċerka. Għal aktar dettalji dwar il-pajjiżi parteċipanti, ara s-sit web tal-Uffiċċju.
Talba għal riċerki nazzjonali timplika li l-uffiċċji nazzjonali parteċipanti kollha se jwettqu
r-riċerka. Dan l-approċċ ta’ kollox jew xejn ifisser li l-applikant ma jistax jagħżel l-uffiċċji
parteċipanti partikolari li jkun jixtieq li jwettqu r-riċerka.
L-uffiċċji nazzjonali huma responsabbli mill-kontenut tar-rapport nazzjonali ta’ riċerka.

3

Prinċipji Ġenerali li Jikkonċernaw il-Proċedimenti talEżaminazzjoni

Din it-taqsima tiddeskrivi biss l-aspetti proċedurali tal-eżaminazzjoni tar-raġunijiet
assoluti (RA) għal rifjut. Għall-aspetti sostantivi tal-eżaminazzjoni tar-raġunijiet assoluti
għal rifjut, ara l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 4, Raġunijiet Assoluti għal
Rifjut.
L-EUTMR huwa intiż biex jippermetti lill-proprjetarji jirreġistraw dritt li jkun validu flUnjoni Ewropea kollha sakemm dan ma jaffettwax id-drittijiet ta’ oħrajn. Għalkemm iddrittijiet jistgħu jingħataw biss skont id-dispożizzjonijiet tal-EUTMR, il-funzjoni talUffiċċju hija li jiffaċilita l-applikazzjonijiet, mhux jostakolahom.
Matul l-eżaminazzjoni ta’ kull applikazzjoni, iridu jitqiesu t-trademark u l-prodotti jew isservizzi tal-applikazzjoni. L-Uffiċċju jżomm f’moħħu n-natura tat-trademark
ikkonċernata, il-mod kif jiġu pprovduti l-prodotti jew is-servizzi u l-pubbliku rilevanti —
pereżempju, jekk jikkonsistix fi speċjalisti jew il-pubbliku ġenerali.

Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti B, Eżaminazzjoni
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 5
01/10/2017

Proċedimenti

3.1

Aspetti proċedurali li jikkonċernaw l-osservazzjonijiet ta’
partijiet terzi u rieżami tar-raġunijiet assoluti

L-Artikolu 45 tal-EUTMR
Il-Komunikazzjoni Nru 2/09 tal-President tal-Uffiċċju
L-osservazzjonijiet dwar l-eżistenza ta’ raġuni assoluta għal rifjut jistgħu jsiru minn
partijiet terzi. Osservazzjonijiet minn partijiet terzi li jaslu qabel ma tkun ġiet
ippubblikata l-applikazzjoni għal EUTM jiġu ttrattati matul l-eżaminazzjoni tar-raġunijiet
assoluti għal rifjut. L-Uffiċċju jaċċetta osservazzjonijiet li jaslu fil-perjodu ta’ oppożizzjoni
(3 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni) jew sottomessi — f’każijiet fejn tkun ġiet
ippreżentata oppożizzjoni — qabel ma tkun ittieħdet id-deċiżjoni finali dwar loppożizzjoni. L-osservazzjonijiet iridu jiġu sottomessi f’waħda mil-lingwi tal-Uffiċċju: lIngliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan jew l-Ispanjol.
L-Uffiċċju joħroġ irċevuta lill-parti li tkun issottomettiet l-osservazzjonijiet (l-osservatur),
fejn jikkonferma li l-osservazzjonijiet waslu u ġew mgħoddija lill-applikant. L-osservatur
ma jsirx parti għall-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju imma jista’ jikkonsulta l-għodod ta’
tiftix online sabiex jiċċekkja l-istatus tal-applikazzjoni għal EUTM rilevanti. L-Uffiċċju ma
jinformax lill-osservatur b’xi azzjoni meħuda, jew jekk l-osservazzjonijiet wasslux jew le
għal oġġezzjoni.
L-osservazzjonijiet kollha jintbagħtu lill-applikant, li jiġi mistieden jissottometti lkummenti, fejn xieraq. L-Uffiċċju jikkunsidra jekk l-osservazzjonijiet ikunux fondati
tajjeb, jiġifieri, jekk tkunx teżisti raġuni assoluta għal rifjut. Jekk iva, l-Uffiċċju joħroġ
oġġezzjoni u jista’ jirrifjuta l-applikazzjoni għal EUTM jekk l-oġġezzjoni ma tingħelibx
mill-kummenti tal-applikant jew b’restrizzjoni tal-lista tal-prodotti u s-servizzi.
Jekk titqajjem kwistjoni fl-osservazzjonijiet li tkun diġà ġiet ikkunsidrata matul leżaminazzjoni tal-applikazzjoni, aktarx li ma twassalx għal dubji serji wara lpubblikazzjoni.
L-Uffiċċju jista’ jerġa’ jiftaħ ukoll l-eżaminazzjoni għal raġunijiet assoluti għal kwalunkwe
raġuni oħra u fi kwalunkwe żmien qabel ir-reġistrazzjoni — pereżempju, meta jiġu
sottomessi l-osservazzjonijiet minn parti terza qabel ma tkun ġiet ippubblikata lapplikazzjoni jew meta l-Uffiċċju nnifsu jsib li ma tkunx tqieset raġuni għal rifjut. Wara li
tiġi ppubblikata l-applikazzjoni, din l-opzjoni għandha tiġi eżerċitata biss f’każijiet ċari
ħafna.
Għal aktar informazzjoni, ara l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 4,
Raġunijiet Assoluti għal Rifjut.

3.2

Deċiżjonijiet

Fil-każijiet kollha fejn l-Uffiċċju joħroġ deċiżjonijiet kontra l-applikanti, huwa jrid jagħti rraġuni(jiet) għad-deċiżjoni. Id-deċiżjoni jew id-deċiżjonijiet iridu jindirizzaw kwalunkwe
argument pertinenti mqajjem mill-applikant fl-osservazzjonijiet tiegħu. Id-deċiżjonijiet
ma jridux jirreferu biss għall-partijiet xierqa tal-EUTMR u l-RDTUE/EUTMIR, imma
wkoll jagħtu raġunijiet espliċiti, ħlief fl-aktar każijiet ovvji (pereżempju fejn dokument
ikun nieqes jew it-tariffa ma tkunx tħallset).
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Fejn, pereżempju, id-deċiżjoni tingħata abbażi tat-tiftix fuq l-internet, l-Uffiċċju jrid
jipprovdi lill-applikant bl-evidenza ta’ dak it-tiftix.

3.2.1

Appelli

L-Artikoli 66 u 72 tal-EUTMR
Id-Deċiżjoni 2009-1 tas-16/06/2009 tal-Presidju tal-Bordijiet tal-Appell
L-applikanti għandhom dritt li jappellaw minn deċiżjoni li ttemm il-proċedimenti u li
taffettwahom b’mod negattiv. Għal finijiet prattiċi, kwalunkwe deċiżjoni maħruġa millUffiċċju li ttemm il-proċedimenti u li ma tiġix aċċettata mill-applikant taqa’ taħt din ilkategorija. Kwalunkwe komunikazzjoni bil-miktub ta’ tali deċiżjoni trid tinforma wkoll lillapplikant li d-deċiżjoni tista’ tiġi appellata fi żmien xahrejn.
L-appelli għandhom effett sospensiv. Fil-perjodu li fih jista’ jitressaq appell, l-Uffiċċju ma
għandu jieħu l-ebda pass li ma jistax jitreġġa’ lura b’mod faċli (eż. il-pubblikazzjoni jew
id-dħul fir-Reġistru). L-istess jgħodd għall-perjodu sakemm tittieħed deċiżjoni finali
meta każ ikun tressaq quddiem il-Qorti Ġenerali (QĠ) jew il-Qorti tal-Ġustizzja talUnjoni Ewropea (QĠUE) permezz ta’ azzjoni skont l-Artikolu 72 tal-EUTMR.

3.3

Reġistrazzjonijiet internazzjonali li jinnominaw lill-Unjoni
Ewropea

Id-dettalji dwar l-eżaminazzjoni ta’ applikazzjoni għal EUTM li jirriżultaw mittrasformazzjoni ta’ RI li tinnomina lill-Unjoni Ewropea qed jingħataw fil-Linji Gwida,
Parti M, Marki Internazzjonali.

4

Pubblikazzjoni

L-Artikolu 44 tal-EUTMR
L-Artikolu 7 tal-EUTMIR
Il-pubblikazzjoni
aċċettazzjoni.

ssir

jekk

l-applikazzjoni

tissodisfa

l-kundizzjonijiet

kollha

ta’

L-applikazzjonijiet jiġu ppubblikati fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.
L-eżaminatur irid jiżgura li d-dettalji li ġejjin ikunu disponibbli, fejn applikabbli:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)

numru tal-fajl tal-applikazzjoni;
data tal-preżentata;
rappreżentazzjoni tat-trademark;
indikazzjoni tal-marka kollettiva jew tal-marka ta’ ċertifikazzjoni;
indikazzjoni tat-tip ta’ marka ħlief għall-marki ta’ kelma, pereżempju marki
figurattivi, marki ta’ forma, marki ta’ pożizzjoni, marki ta’ motif, marki olografiċi,
marki tal-ħoss, marki ta’ kulur, marki ta’ moviment, marki multimedjali u marki
oħrajn;
deskrizzjoni tal-marka;
kodiċi(jiet) tal-kulur;
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(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

elementi figurattivi skont il-Klassifikazzjoni ta’ Vjenna;
kisba ta’ karattru distintiv permezz tal-użu;
l-isem u l-indirizz tal-applikant;
l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant;
l-ewwel u t-tieni lingwa;
prodotti u servizzi skont il-Klassifikazzjoni ta’ Nizza;
data dwar il-prijorità kif ippreżentata;
data dwar il-prijorità ta’ wirja kif ippreżentata;
data dwar l-anzjanità kif ippreżentata;
data dwar it-trasformazzjoni.

Ladarba l-eżaminatur ikun ivverifika li dawn l-elementi kollha jkunu korretti u l-Uffiċċju
jkun irċieva t-traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, l-applikazzjoni se tiġi
ppubblikata.

5

Emendi għal Applikazzjoni għal EUTM

Din il-parti tal-Linji Gwida tkopri biss il-kwistjonijiet li huma rilevanti għall-emendi għallapplikazzjoni għal EUTM.
Għall-emendi għat-trademarks irreġistrat tal-Unjoni Ewropea, ara l-Linji Gwida, Parti E,
Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 1, Bidliet f’Reġistrazzjoni.

5.1

Irtirar ta’ applikazzjoni għal EUTM

L-Artikolu 49, l-Artikoli 66(1), 71(3) u 72(5) u l-Artikolu 146(6)(a) tal-EUTMR
L-Artikolu 101 u l-Artikolu 102(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali (RPGC)
L-Artikolu 51 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja (RPCJ)

5.1.1

Dikjarazzjoni tal-irtirar

Applikazzjoni għal EUTM tista’ tiġi rtirata fi kwalunkwe ħin sakemm tittieħed deċiżjoni
finali dwar is-suġġett tagħha.
Wara d-deċiżjoni fl-ewwel istanza tal-Uffiċċju, applikazzjoni tista’ tiġi rtirata fil-livell talappell fil-perjodu ta’ appell ta’ xahrejn, anki jekk fil-fatt ma jkun ġie ppreżentat l-ebda
appell jew sakemm l-appell jiġi deċiż mill-Bordijiet tal-Appell; dan japplika kemm għal
proċedimenti ex parte kif ukoll inter partes (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima;
23/04/2014, R 451/2014-1, SUPERLITE, § 18).
Fil-livell tal-QĠ, applikazzjoni tista’ tiġi rtirata fil-perjodu ta’ appell ta’ xahrejn estiż
b’perjodu ta’ 10 ijiem (minħabba d-distanza) skont l-Artikolu 102(2) tal-RPGC. Fil-livell
tal-QĠUE, il-limitu ta’ żmien preskritt ta’ xahrejn biex titressaq azzjoni quddiem ilQĠUE kontra deċiżjoni mill-Bordijiet tal-Appell se jiġi estiż minħabba d-distanza
b’perjodu wieħed ta’ 10 ijiem (28/04/2003, T-15/03, Blue, EU:T:2003:120). Id-deċiżjoni
tal-Bordijiet tal-Appell ma tistax titqies finali f’dan il-perjodu. L-applikazzjoni tista’ tiġi
rtirata wkoll sat-tlestija tal-proċess ta’ appell quddiem il-QĠ.
Fil-livell tal-QĠUE, applikazzjoni tista’ tiġi rtirata fil-perjodu ta’ xahrejn għall-preżentata
ta’ appell quddiem il-QĠUE estiż b’perjodu ta’ 10 ijiem (minħabba d-distanza) skont lLinji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti B, Eżaminazzjoni
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Artikolu 51 tal-RPCJ, jew qabel ma l-QĠUE tkun ħarġet deċiżjoni finali u vinkolanti
(18/09/2012, C-588/11 P, OMNICARE, EU:C:2012:576).
Meta l-każ ikun pendenti quddiem il-QĠ jew il-QĠUE, l-applikant irid jitlob lill-Uffiċċju
(mhux lill-QĠ jew il-QĠUE) biex jirtiraha. L-Uffiċċju mbagħad jinforma lill-QĠ jew lillQĠUE jekk isibx l-irtirar aċċettabbli u validu jew le, iżda l-irtirar mhux se jseħħ sakemm
il-QĠ jew il-QĠUE tkun tat deċiżjoni finali dwar il-kwistjoni (b’analoġija, 16/05/2013,
T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256).
Kwalunkwe dikjarazzjoni tal-irtirar ippreżentata wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ appell
tkun inammissibbli.
M’hemm l-ebda imposta għal dikjarazzjoni tal-irtirar iżda d-dikjarazzjoni trid issir bilmiktub.
Id-dikjarazzjoni tal-irtirar tista’ ssir bl-ewwel jew bit-tieni lingwa indikati mill-applikant flapplikazzjoni tiegħu għal EUTM. L-istess japplika matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni.
Madankollu, għal proċeduri fejn issir restrizzjoni f’lingwa li mhix il-lingwa tal-proċedura
ta’ oppożizzjoni, ara l-Linji Gwida, Parti C, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet
Proċedurali.
Għal dettalji dwar ir-restrizzjonijiet ara l-paragrafu 5.2 hawn taħt.
Għalkemm l-Artikolu 49(1) tal-EUTMR jirreferi biss għall-irtirar ta’ applikazzjonijiet għal
trademark tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li oppożizzjonijiet jistgħu
jiġu rtirati bl-istess mod kif deskritt hawn fuq (07/07/2014, R 1878/2013-1, HOT
CHILLYS / chilli beans (fig.), § 15).

5.1.2

Karattru bla kundizzjoni u vinkolanti tad-dikjarazzjoni

Id-dikjarazzjoni tal-irtirar issir effettiva mal-wasla tagħha fl-Uffiċċju, sakemm l-Uffiċċju
ma jirċevix irtirar tad-dikjarazzjoni fl-istess jum.
Dan ifisser li jekk dikjarazzjoni tal-irtirar u ittra li tirtira dik id-dikjarazzjoni t-tnejn jaslu lUffiċċju fl-istess jum (irrispettivament mill-ħin effettiv tal-wasla), din tal-aħħar tannulla lil
dik tal-ewwel.
Ladarba dikjarazzjoni tkun saret effettiva, ma tistax tiġi rtirata.
Dikjarazzjoni tal-irtirar tkun bla effett jekk ikun fiha kundizzjonijiet jew limitazzjonijiet tażżmien. Pereżempju, ma tridx tirrikjedi li l-Uffiċċju jieħu deċiżjoni partikolari jew, fi
proċedimenti ta’ oppożizzjoni, tirrikjedi li l-parti l-oħra tagħmel dikjarazzjoni proċedurali.
Tali rekwiżit jitqies biss bħala suġġeriment biex jissolva l-każ; l-Uffiċċju jinforma lillopponent b’dan u jista’ jistieden lill-partijiet biex jaslu għal soluzzjoni bonarja. Barra
minn hekk, dikjarazzjoni ma ssirx effettiva jekk issir għal xi prodotti u/jew servizzi (irtirar
parzjali) bil-kundizzjoni li l-Uffiċċju jaċċetta l-applikazzjoni għall-bqija tal-prodotti u/jew
is-servizzi. Tali dikjarazzjoni titqies biss bħala suġġeriment li jippermetti lill-Uffiċċju jasal
għal lista aċċettabbli ta’ prodotti u servizzi.
Meta applikant iwieġeb għal azzjoni uffiċjali billi jippreżenta lista ristretta ta’ prodotti u
servizzi (irtirar parzjali), l-Uffiċċju jivverifika jekk l-applikant ikunx qed jiddikjara l-irtirar
inekwivokabbli tal-bqija tal-prodotti u s-servizzi jew jekk il-lista emendata tal-prodotti u
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s-servizzi tkunx proposta jew kontroproposta mill-applikant, soġġetta għall-qbil talUffiċċju.

5.1.3

Azzjoni li għandha tittieħed

L-Uffiċċju se jipproċessa dikjarazzjoni tal-irtirar, jiżgura l-pubblikazzjoni u d-dħul firReġistru tal-irtirar sħiħ jew parzjali fil-Bullettin tal-EUTM (jekk l-applikazzjoni għal EUTM
tkun diġà ġiet ippubblikata) u, fil-każ ta’ rtirar sħiħ, se jagħlaq il-fajl tal-applikazzjoni
għal EUTM.
Għall-konsegwenzi ta’ rtirar sħiħ jew parzjali tal-proċedura ta’ oppożizzjoni, ara l-Linji
Gwida, Parti C, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali.
L-informazzjoni dettaljata dwar ir-rifużjoni tat-tariffi ta’ applikazzjoni tista’ tinstab fil-Linji
Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 3, Ħlas ta’ Tariffi, Spejjeż u Imposti.

5.2

Restrizzjoni tal-lista tal-prodotti u s-servizzi f’applikazzjoni
għal EUTM

L-Artikolu 49 u l-Artikolu 146(6)(a) tal-EUTMR
L-applikant jista’ jirrestrinġi l-lista tal-prodotti u s-servizzi fl-applikazzjoni tiegħu għal
EUTM fi kwalunkwe ħin, minn jeddu, jew bi tweġiba għal oġġezzjoni rigward ilklassifikazzjoni jew ir-raġunijiet assoluti, jew matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni.
Fil-prinċipju, id-dikjarazzjonijiet ta’ restrizzjonijiet isegwu l-istess regoli bħaddikjarazzjonijiet tal-irtirar; ara l-paragrafu 5.1 hawn fuq. Dan japplika wkoll għar-reġim
tal-lingwa, jiġifieri li d-dikjarazzjoni tista’ tiġi ppreżentata fl-ewwel jew it-tieni lingwa talapplikazzjoni għal EUTM.
Meta l-każ ikun pendenti quddiem il-QĠ jew il-QĠUE, ir-restrizzjoni trid tiġi ppreżentata
quddiem l-Uffiċċju, mhux lill-QĠ jew lill-QĠUE. L-Uffiċċju mbagħad jinforma lill-QĠ jew
lill-QĠUE jekk isibx ir-restrizzjoni aċċettabbli u valida jew le; madankollu, ir-restrizzjoni
ma tiġix applikata sakemm il-QĠ jew il-QĠUE tkun tat deċiżjoni finali dwar il-kwistjoni
(b’analoġija, 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256).

5.2.1

Ammissibbiltà proċedurali ta’ restrizzjoni

Ir-restrizzjoni trid tkun ammissibbli b’mod proċedurali; ara l-paragrafu 5.1.2 hawn fuq.
Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, restrizzjoni ssir effettiva fid-data meta jirċeviha l-Uffiċċju. Irrestrizzjoni tista’ tiġi rtirata biss jekk l-irtirar jasal fl-istess data bħar-restrizzjoni nnifisha.
Iridu jiġu ssodisfati żewġ rekwiżiti sabiex restrizzjoni tkun aċċettabbli.
1.

Il-formulazzjoni l-ġdida ma tridx tikkostitwixxi estensjoni tal-lista tal-prodotti u sservizzi.
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2.

Ir-restrizzjoni trid tikkostitwixxi deskrizzjoni valida tal-prodotti u s-servizzi u
tapplika biss għall-prodotti u s-servizzi aċċettabbli li jidhru fl-applikazzjoni oriġinali
għal EUTM.

Għal aktar dettalji dwar ir-restrizzjonijiet ta’ applikazzjoni għal EUTM, ara l-Linji Gwida,
Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 3, Klassifikazzjoni.
Jekk dawn ir-rekwiżiti ma jiġux issodisfati, l-Uffiċċju jrid jirrifjuta r-restrizzjoni proposta u
l-lista ta’ prodotti u servizzi mhix se tinbidel (14/10/2013, R 1502/2013-4,
REPRESENTATION OF A CIRCLE (fig.), § 12-16).

5.3

Emendi oħrajn

L-Artikolu 49(2) u l-Artikolu 55 tal-EUTMR
L-Artikolu 11 tal-RDTUE
L-Artikolu 12 tal-EUTMIR
Dan il-paragrafu u d-dispożizzjonijiet legali ċċitati hawn fuq jikkonċernaw biss l-emendi
għall-applikazzjoni għal EUTM mitluba mill-applikant fuq inizjattiva proprja u mhux
emendi jew restrizzjonijiet li jsiru wara proċedura ta’ eżaminazzjoni, oppożizzjoni jew
appell b’riżultat ta’ deċiżjoni mill-eżaminatur, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni jew il-Bord talAppell.
Dan il-paragrafu lanqas ma japplika għall-korrezzjoni ta’ żbalji fil-pubblikazzjonijiet talUffiċċju, li titwettaq ex officio skont l-Artikolu 44(3) u (4) tal-EUTMR.
L-emendi jirrikjedu talba bil-miktub f’konformità mar-reġim tal-lingwa (għal aktar
informazzjoni, ara l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet).
M’hemm l-ebda imposta għal dan.
L-elementi li ġejjin ta’ applikazzjoni għal EUTM jistgħu jiġu emendati:


l-isem u l-indirizz tal-applikant jew tar-rappreżentant (ara l-paragrafu 5.3.1 hawn
taħt);



żbalji ta’ formulazzjoni jew ta’ kkopjar, jew żbalji ovvji, sakemm dik il-korrezzjoni
ma tbiddilx b’mod sostanzjali t-trademark (għal aktar dettalji dwar tali emendi, ara
l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet);



il-lista tal-prodotti u s-servizzi (ara l-paragrafu 5.2 hawn fuq).

Għall-emendi tar-regolamenti li jirregolaw l-użu ta’ marki kollettivi tal-UE u ta’
ċertifikazzjoni tal-UE, ara l-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 1,
Bidliet f’Reġistrazzjoni, paragrafu 4, Bidliet fir-Regolamenti Dwar it-Trademarks
Kollettivi u ta’ Ċertifikazzjoni.

5.3.1

L-isem u l-indirizz tal-applikant jew tar-rappreżentant

L-Artikoli 55 u 111 tal-EUTMR
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L-Artikolu 2(1)(b) u (e) tal-EUTMIR
L-isem u l-indirizz ta’ applikant jew tar-rappreżentant maħtur tiegħu jistgħu jiġu
emendati liberament, sakemm:


kwalunkwe bidla fl-isem tal-applikant ma tkunx il-konsegwenza ta’ trasferiment,

u


fir-rigward tal-isem ta’ rappreżentant, ir-rappreżentant ma jkunx qed jiġi ssostitwit
minn rappreżentant ieħor.

Bidla fl-isem ta’ applikant li ma taffettwax l-identità tal-applikant hija bidla aċċettabbli,
filwaqt li bidla fl-identità tal-applikant hija trasferiment. Għal dettalji u l-proċedura
applikabbli fil-każ ta’ dubju dwar jekk il-bidla titqiesx bħala trasferiment, ara l-Linji
Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 3, L-EUTMs u l-RCDs bħala
Oġġetti ta’ Proprjetà, Kapitolu 1, Trasferiment.
Bidliet fl-isem ta’ rappreżentant huma limitati wkoll għal dawk li ma jaffettwawx l-identità
tar-rappreżentant maħtur — pereżempju, fejn ikun hemm bidla fl-isem (minħabba
żwieġ/divorzju) tar-rappreżentant jew fl-isem ta’ assoċjazzjoni tar-rappreżentanti. Trid
issir distinzjoni bejn tali bidla fl-isem u s-sostituzzjoni ta’ rappreżentant minn ieħor, li
hija soġġetta għar-regoli li jirregolaw il-ħatra tar-rappreżentanti. Għal dettalji li
jikkonċernaw ir-rappreżentanti, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 5,
Rappreżentanza Professjonali.
Il-bidla fl-isem u fl-indirizz tista’ tkun ir-riżultat ta’ ċirkustanzi li nbidlu jew ta’ żball li jkun
sar fil-ħin tal-preżentata.
L-applikant jew ir-rappreżentant tiegħu jridu jitolbu bidla fl-isem u fl-indirizz u din it-talba
jrid ikun fiha n-numru tal-applikazzjoni għal EUTM u l-isem u l-indirizz tal-applikant jew
tar-rappreżentant, it-tnejn kif irreġistrati fil-fajl u kif emendati.
Normalment ma tkun meħtieġa l-ebda prova jew evidenza tal-bidla; madankollu, jekk
ikun hemm xi dubju, l-Uffiċċju jista’ jitlob prova bħal estratt minn reġistru tan-negozju.
M’hemm l-ebda imposta għal talbiet għal bidla fl-isem jew fl-indirizz.
L-applikant irid juża format speċifiku fl-applikazzjoni tiegħu biex jindika l-isem u lindirizz uffiċjali tiegħu f’konformità mad-dispożizzjonijiet legali msemmija hawn fuq, u
jista’ jibdilha aktar tard bl-użu tal-istess format. Kemm l-isem kif ukoll l-indirizz se jiġu
rreġistrati.
Persuni ġuridiċi jista’ jkollhom indirizz uffiċjali wieħed biss. Jekk ikollu xi dubju, l-Uffiċċju
jista’ jitlob evidenza tal-forma legali, tal-istat tal-inkorporazzjoni u/jew tal-indirizz. L-isem
u l-indirizz uffiċjali jitqiesu bħala l-indirizz għas-servizz awtomatikament. Idealment, lapplikant għandu jkollu biss indirizz wieħed għas-servizz. Il-bidliet fid-deżinjazzjoni
uffiċjali tal-applikant jew fl-indirizz uffiċjali se jiġu rreġistrati għall-applikazzjonijiet kollha
għal EUTM u l-proċedimenti pendenti, l-EUTMs irreġistrati u d-disinji Komunitarji
rreġistrati u, b’differenza mill-indirizz għas-servizz, ma jistax jiġi rreġistrat biss għal
portafolli speċifiċi ta’ drittijiet. Fil-prinċipju, dawn ir-regoli japplikaw ukoll, b’analoġija,
għar-rappreżentanti.
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5.3.2

Reġistrazzjoni u pubblikazzjoni tal-emendi

L-Artikolu 46(2) tal-EUTMR
Jekk tiġi permessa emenda, din se tiġi rreġistrata fil-fajl u tiddaħħal fir-Reġistru.
Meta l-applikazzjoni għal EUTM tkun għadha ma ġietx ippubblikata, din tiġi ppubblikata
fil-Bullettin tal-EUTM fil-forma emendata.
Meta l-applikazzjoni għal EUTM tkun diġà ġiet ippubblikata u (biss) jekk l-emenda
tikkonċerna l-lista tal-prodotti u s-servizzi jew ir-rappreżentazzjoni tal-marka, lapplikazzjoni għal EUTM tiġi ppubblikata fil-forma emendata tagħha fil-Bullettin talEUTM. Il-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni emendata tista’ tiftaħ perjodu ta’ oppożizzjoni
ġdid ta’ 3 xhur.
Kwalunkwe emenda oħra ma tiġix ippubblikata separatament imma tidher filpubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni.

5.4

Diviżjoni ta’ applikazzjoni għal EUTM

L-Artikolu 50 tal-EUTMR
L-Artikolu 8 tal-EUTMIR
Applikazzjoni għal EUTM tista’ tiġi diviża f’partijiet differenti mhux biss bħala riżultat ta’
trasferiment parzjali (ara l-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 3,
L-EUTMs u l-RCDs bħala Oġġetti ta’ Proprjetà, Kapitolu 1, Trasferiment), iżda wkoll fuq
l-inizjattiva proprja tal-applikant għal EUTM. Id-diviżjoni hija partikolarment utli biex tiġi
iżolata applikazzjoni għal EUTM għal ċerti prodotti jew servizzi li jkun hemm tilwim
dwarha filwaqt li tinżamm l-applikazzjoni oriġinali għall-kumplament. Għal informazzjoni
dwar id-diviżjoni ta’ EUTMs, ara l-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru,
Taqsima 1, Bidliet f’Reġistrazzjoni.
Filwaqt li trasferiment parzjali jkun mingħajr ħlas u jinvolvi bidla fis-sjieda, hemm
imposta għal talba għad-diviżjoni ta’ applikazzjoni għal EUTM, u l-applikazzjoni għal
EUTM tibqa’ f’idejn l-istess applikant. Jekk it-tariffa ma titħallasx, it-talba titqies li ma
ġietx ippreżentata. It-talba tista’ ssir bl-ewwel jew bit-tieni lingwa indikati mill-applikant
fl-applikazzjoni tiegħu għal EUTM.
Id-diviżjoni mhix disponibbli skont il-Protokoll ta’ Madrid għar-reġistrazzjonijiet
internazzjonali li jinnominaw lill-UE. Ir-reġistru internazzjonali jinżamm mid-WIPO, u lUffiċċju ma għandux l-awtorità li jiddividi r-reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lillUE.

5.4.1

Rekwiżiti

Talba għal diviżjoni jrid jkollha din l-informazzjoni li ġejja:


in-numru tal-fajl tal-applikazzjoni għal EUTM li se tiġi diviża;



l-isem u l-indirizz jew l-isem u n-numru tal-ID tal-applikant;
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il-lista tal-prodotti u s-servizzi għall-applikazzjoni diviżjonali jew, jekk se jinħolqu
iżjed minn applikazzjoni waħda ġdida, il-lista tal-prodotti u s-servizzi għal kull
applikazzjoni diviżjonali;



il-lista tal-prodotti u s-servizzi li se jibqgħu fl-applikazzjoni għal EUTM oriġinali.

Barra minn hekk, il-prodotti u s-servizzi tal-applikazzjoni diviżjonali ma jridux
jikkkoinċidu mal-lista tal-prodotti u s-servizzi tal-applikazzjoni oriġinali.
L-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant dwar kwalunkwe nuqqas f’dan ir-rigward u jagħtih
xahrejn sabiex jirrimedja n-nuqqas. Jekk dan ma jiġix irrimedjat f’dan il-perjodu, it-talba
għal diviżjoni se tiġi rrifjutata.
Hemm ċerti perjodi li matulhom, għall-ekonomija proċedurali jew biex jiġu
salvagwardjati d-drittijiet tal-partijiet terzi, id-diviżjoni ma tkunx ammissibbli. Dawn ilperjodi huma spjegati hawn taħt.
1.

Waqt li jkun hemm oppożizzjoni pendenti, jistgħu jiġu separati biss dawk ilprodotti u s-servizzi li mhumiex ikkontestati. L-istess japplika jekk il-każ ikun
pendenti quddiem il-Bordijiet tal-Appell jew il-Qrati. L-Uffiċċju jinterpreta ddispożizzjonijiet legali ċċitati hawn fuq bħala li ma jħallux lill-applikant jissepara xi
wħud mill-prodotti kkontestati jew kollha biex jifforma applikazzjoni ġdida li
twassal biex jinqasmu l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni. Jekk issir tali talba għal
diviżjoni, l-applikant jingħata l-opportunità li jemendaha billi jissepara l-prodotti u
s-servizzi mhux ikkontestati.

2.

Id-diviżjoni ma tkunx ammissibbli matul il-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3 xhur wara
l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni. Il-permess għal diviżjoni matul dan iż-żmien
ikun jaħdem kontra l-għan li ma tinqasamx il-proċedura ta’ oppożizzjoni u ma
jiġux frustrati l-partijiet terzi, li jridu jiddependu mill-Bullettin tal-EUTM biex ikunu
jafu x’għandhom jopponu.

3.

Id-diviżjoni lanqas ma tkun ammissibbli matul il-perjodu qabel ma tkun inħarġet
id-data tal-preżentata. Dan mhux neċessarjament jikkoinċidi mal-ewwel xahar
wara l-preżentata. Għal aktar dettalji dwar id-data tal-preżentata, ara l-Linji
Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet.

Għall-finijiet prattiċi kollha, fil-perjodu wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni, diviżjoni
tkun ammissibbli biss jekk tkun iddaħħlet oppożizzjoni kontra l-applikazzjoni u biss
għall-parti mhux ikkontestata. L-għan tad-dispożizzjonijiet iċċitati huwa li l-applikant
jitħalla jirreġistra l-marka tiegħu għall-prodotti mhux ikkontestati malajr, mingħajr ma
jkollu jistenna l-eżitu ta’ proċedura ta’ oppożizzjoni fit-tul.

5.4.2

Aċċettazzjoni

L-Artikolu 50(6) tal-EUTMR
Jekk l-Uffiċċju jaċċetta d-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni, tinħoloq applikazzjoni ġdida middata tal-aċċettazzjoni u mhux b’mod retroattiv mid-data tad-dikjarazzjoni.
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L-applikazzjoni l-ġdida żżomm id-data tal-preżentata u kwalunkwe data ta’ prijorità u
anzjanità. L-effett ta’ anzjanità mbagħad isir parzjali.
It-talbiet u l-applikazzjonijiet kollha sottomessi u t-tariffa kollha mħallsa qabel id-data li
fiha l-Uffiċċju jirċievi d-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni jitqiesu wkoll li saru jew li tħallsu għallapplikazzjoni diviżjonali. Madankollu, it-tariffi mħallsa kif dovut għall-applikazzjoni
oriġinali ma jiġux irrimborżati.
L-effetti prattiċi ta’ din id-dispożizzjoni huma kif ġej.


Meta tkun saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja u l-ħlas tat-tariffa ta’
reġistrazzjoni jkun wasal għand l-Uffiċċju qabel id-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni, illiċenzja se tiġi rreġistrata fil-konfront tar-reġistrazzjoni oriġinali u rreġistrata fil-fajl
tar-reġistrazzjoni l-ġdida. Mhija meħtieġa li titħallas l-ebda tariffa oħra.



Meta applikazzjoni għal EUTM li jkollha pretensjoni għal sitt klassijiet tiġi diviża
f’żewġ applikazzjonijiet ta’ tliet klassijiet il-waħda, ma għandha titħallas l-ebda
tariffa tal-klassi mid-data li l-Uffiċċju jirċievi d-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni.
Madankollu, it-tariffi mħallsa qabel dik id-data ma jistgħux jiġu rrimborżati.

Meta d-diviżjoni ma tiġix aċċettata, l-applikazzjoni l-qadima tibqa’ ma tinbidilx. Ma
tagħmilx differenza jekk:




id-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni tqieset li ma ġietx ippreżentata għaliex ma tħallset lebda tariffa;
id-dikjarazzjoni ġiet irrifjutata għaliex naqset milli tikkonforma mar-rekwiżiti
formali;
id-dikjarazzjoni nstabet inammissibbli għaliex ġiet ippreżentata matul wieħed millperjodi li fih id-diviżjoni mhix ammissibbli.

It-tariffa mhi se tiġi rrimborżata fl-ebda wieħed minn dawn it-tliet każijiet. L-agħar
xenarju għall-applikant huwa li d-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni ma tiġix aċċettata, iżda dan
qatt ma jaffettwa l-applikazzjoni oriġinali. L-applikant jista’ jirrepeti d-dikjarazzjoni ta’
diviżjoni aktar tard, bil-ħlas ta’ tariffa ġdida.

5.4.3

Fajls ġodda u l-pubblikazzjoni tagħhom

Għall-applikazzjoni diviżjonali jinħoloq fajl ġdid, bid-dokumenti kollha li kienu fil-fajl
għall-applikazzjoni oriġinali, il-korrispondenza kollha relatata mad-dikjarazzjoni ta’
diviżjoni u l-korrispondenza futura kollha għall-applikazzjoni l-ġdida. L-ispezzjoni ta’ dan
il-fajl mhi se jkollha l-ebda restrizzjoni skont ir-regoli ġenerali.
Jekk id-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni tikkonċerna applikazzjoni għal EUTM li tkun għadha
ma ġietx ippubblikata, kemm l-applikazzjoni diviżjonali kif ukoll l-applikazzjoni oriġinali
jiġu ppubblikati separatament u bil-mod normali, mingħajr ebda referenza espressa
għal xulxin.
Jekk id-dikjarazzjoni ta’ diviżjoni tikkonċerna applikazzjoni għal EUTM li tkun diġà ġiet
ippubblikata, il-fatt li kien hemm diviżjoni jiddaħħal fir-Reġistru u jiġi ppubblikat
b’referenza għall-applikazzjoni oriġinali. L-applikazzjoni l-ġdida trid tiġi ppubblikata
wkoll bid-dettalji kollha tas-soltu; madankollu, mhu se jinfetaħ l-ebda perjodu ta’
oppożizzjoni ġdid. Id-diviżjoni tkun ammissibbli biss għall-prodotti li jkun diġà beda
perjodu ta’ oppożizzjoni għalihom imma li jkun għadu ma ntużax.
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