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Daħla — Ħarsa
Oppożizzjoni

Ġenerali

lejn

il-Proċedimenti

ta’

Il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni jibdew malli jiġi riċevut l-avviż ta’ oppożizzjoni. Lapplikant jiġi notifikat dwar l-avviż ta’ oppożizzjoni ppreżentat u jirċievi kopja taddokumenti fil-fajl.
Minn hemm ’il quddiem, ladarba jiġi ċċekkjat il-ħlas tat-tariffa ta’ oppożizzjoni, ikun
imiss li jiġi ċċekkjat l-avviż ta’ oppożizzjoni għall-konformità ma’ rekwiżiti formali oħra
tar-Regolamenti.
B’mod ġenerali, tista’ ssir distinzjoni bejn żewġ tipi ta’ nuqqasijiet tal-ammissibbiltà.
1.

Nuqqasijiet assoluti, jiġifieri nuqqasijiet li ma jistgħux jiġu rrimedjati wara li
jiskadi l-perjodu ta’ oppożizzjoni. Jekk l-opponent ma jirrimedjax dawn innuqqasijiet fuq inizjattiva tiegħu stess fi ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni, loppożizzjoni titqies bħala inammissibbli.

2.

Nuqqasijiet relattivi, jiġifieri nuqqasijiet li jistgħu jiġu rrimedjati wara li jiskadi lperjodu ta’ oppożizzjoni. L-Uffiċċju jistieden lill-opponent wara li jagħlaq iż-żmien
ta’ oppożizzjoni biex jirrimedja n-nuqqas fi ħdan terminu perentorju mhux
estendibbli ta’ xahrejn (2) u, jekk jonqos milli jagħmel dan, l-oppożizzjoni tiġi
rifjutata bħala inammissibbli.

Hu importanti li jiġi nnutat li biex ikun imħares il-prinċipju tal-imparzjalità, l-Uffiċċju ma
jibgħat ebda komunikazzjoni li tikkonċerna l-ħlas tat-tariffa ta’ oppożizzjoni jew innuqqasijiet tal-ammissibbiltà matul il-perjodu ta’ oppożizzjoni.
Wara li tiġi eżaminata l-ammissibbiltà tal-oppożizzjoni, tintbagħat notifika liż-żewġ
partijiet biex jiġu stabbiliti t-termini perentorji għall-proċedimenti. Dawn jibdew b’perjodu
li matulu l-partijiet huma mħeġġa jinnegozjaw ftehim għaliex, jekk jiġu ssodisfati ċerti
kundizzjonijiet, it-tariffa ta’ oppożizzjoni tintradd lura — dan hu magħruf bħala perjodu
ta’ preklużjoni. Il-perjodu ta’ preklużjoni jagħlaq fi żmien xahrejn (2) min-notifika talammissibbiltà. Jista’ jiġi estiż darba bi 22 xahar u jista’ jdum għal total ta’ 24 xahar.
Ladarba jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni, tibda l-parti kuntrarja. Imbagħad, l-opponent
jingħata xahrejn (2) oħra biex jippreżenta l-evidenza u l-osservazzjonijiet kollha li jqis li
huma meħtieġa biex jagħmel il-każ tiegħu. Wara li jgħaddu dawn ix-xahrejn (2), u
ladarba jiġu ppreżentati l-evidenza u l-osservazzjonijiet (jekk ikun hemm) imressqa, lapplikant ikollu xahrejn (2) biex iwieġeb għall-oppożizzjoni.
F’dan l-istadju, l-applikant jista’ jippreżenta talba għal prova tal-użu, li teħtieġ li lopponent juri bil-provi li ntużat kwalunkwe marka preċedenti reġistrata għal aktar minn
5 snin. Jekk tiġi ppreżentata talba bħal din, l-applikant jaf ikollu jistenna sakemm lopponent jipprovdi t-tali prova qabel il-preżentazzjoni tal-evidenza u talosservazzjonijiet tiegħu. Imbagħad l-opponent jingħata l-opportunità li jikkummenta
dwar l-osservazzjonijiet tal-applikant.
Jekk l-applikant ma jitlobx prova tal-użu iżda jippreżenta evidenza u osservazzjonijiet, lopponent jingħata xahrejn (2) biex jikkummenta dwar is-sottomissjonijiet tal-applikant u,
wara dawn l-iskambji, l-oppożizzjoni normalment tkun lesta biex tittieħed deċiżjoni
dwarha.
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F’xi każijiet jista’ jkun neċessarju jew utli li jsir skambju ieħor ta’ osservazzjonijiet. Dan
jista’ jseħħ meta l-każ ikun jittratta kwistjonijiet kumplessi jew meta l-opponent iqajjem
punt ġdid li jkun ammess għall-proċedimenti. F’dan il-każ, l-applikant jista’ jingħata
possibbiltà li jwieġeb. Imbagħad ikun f’idejn l-eżaminatur li jiddeċiedi jekk iħallix lillopponent iwieġeb għal darba oħra.
L-Uffiċċju jista’ jitlob lill-partijiet biex l-osservazzjonijiet tagħhom jagħmluhom biss għal
kwistjonijiet partikolari, filwaqt li jippermetti li jsiru osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet
oħrajn fi stadju aktar tard.
Ladarba l-partijiet ikunu ppreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom, il-proċedimenti
jingħalqu, il-fajl ikun lest biex tittieħed deċiżjoni fuq is-sustanza u l-partijiet jiġu informati
dwar dan.
Meta tiġi ppreżentata oppożizzjoni kontra reġistrazzjoni internazzjonali li tiddeżinja lUE, ir-referenzi kollha fil-Linji Gwida għall-applikazzjonijiet għal EUTM għandhom
jinqraw bħala li jinkludu reġistrazzjonijiet internazzjonali li jiddeżinjaw l-UE. Il-Linji
Gwida, Parti M, Marki Internazzjonali, ikopru d-dettajli speċifiċi tal-oppożizzjonijiet
relatati mar-reġistrazzjonijiet internazzjonali.

2

Avviż ta’ Oppożizzjoni

2.1

Avviż ta’ Oppożizzjoni bil-miktub

Artikolu 46 EUTMR
Artikolu 4 u Artikolu 63(1)(a) RDTUE
Id-Deċiżjoni Nru EX-17-4 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju rigward il-komunikazzjoni
b’mezzi elettroniċi
L-avviż ta’ oppożizzjoni għandu jasal għand l-Uffiċċju bil-miktub qabel ma jagħlaq ilperjodu ta’ oppożizzjoni, jiġifieri fi żmien 3 xhur mill-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal
EUTM ikkontestata.
Avviż ta’ oppożizzjoni jista’ jiġi ppreżentat billi tintuża l-formola elettronika disponibbli
fit-Taqsima tal-Utenti tas-sit web tal-Uffiċċju. Ladarba tiġi sottomessa, il-formola
elettronika tiġi proċessata b’mod awtomatiku u tinħareġ irċevuta għall-opponent. Avviż
ta’ oppożizzjoni jista’ jiġi ppreżentat ukoll b’faks jew bil-posta, u f’dawn iż-żewġ każijiet
l-opponent tintbagħatlu wkoll irċevuta wara li l-avviż ta’ oppożizzjoni jiddaħħal fissistema tal-IT tal-Uffiċċju.
L-applikant jirċievi kopja tal-avviż ta’ oppożizzjoni (u ta’ kwalunkwe dokument
ippreżentat mill-parti opposta) għall-finijiet ta’ informazzjoni. Jekk l-oppożizzjoni tkun
ibbażata fuq trademark tal-Unjoni Ewropea, l-applikant jiġi informat ukoll li għandu
aċċess għal informazzjoni dwar trademarks preċedenti tal-Unjoni Ewropea permezz talgħodod tat-tfittxija onlajn li jkunu disponibbli fis-sit web tal-Uffiċċju.
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2.1.1

Oppożizzjonijiet bikrija kontra reġistrazzjoni internazzjonali

Artikolu 196(2) EUTMR
Artikolu 77(3) RDTUE
Oppożizzjoni kontra reġistrazzjoni internazzjonali li tiddeżinja l-UE (IR) tista’ tiġi
ppreżentata fi ħdan perjodu ta’ 3 xhur sa minn xahar (1) wara d-data tal-ewwel
pubblikazzjoni mill-ġdid. Pereżempju, jekk l-ewwel pubblikazzjoni mill-ġdid issir fil15/04/2016, il-perjodu ta’ oppożizzjoni jibda fis-16/05/2016 u jintemm fil-15/08/2016.
Għal reġistrazzjonijiet internazzjonali li d-data tal-ewwel pubblikazzjoni mill-ġdid
tagħhom taħbat qabel id-dħul fis-seħħ, fit-23/03/2016, tal-emenda tal-Artikolu 196(2)
EUTMR imdaħħla fis-seħħ permezz tar-Regolament (UE) 2015/2424, ikun japplika tterminu perentorju preċedenti, li skond dan oppożizzjoni trid tiġi ppreżentata fi ħdan
perjodu ta’ 3 xhur li jibda jgħodd minn 6 xhur wara d-data tal-ewwel pubblikazzjoni millġdid. Pereżempju, jekk l-ewwel pubblikazzjoni mill-ġdid issir fit-22/03/2016, il-perjodu
ta’ oppożizzjoni jibda fit-23/09/2016 u jintemm fit-22/12/2016.
Madankollu, l-oppożizzjonijiet ippreżentati wara l-pubblikazzjoni mill-ġdid tal-IR iżda
qabel il-bidu tal-perjodu ta’ oppożizzjoni jinżammu milli jiġu proċessati u jitqiesu bħala li
ġew ippreżentati fl-ewwel jum tal-perjodu ta’ oppożizzjoni. L-opponent jiġi informat kif
xieraq. Jekk l-oppożizzjoni tiġi rtirata qabel dik id-data, it-tariffa ta’ oppożizzjoni titħallas
lura.

2.1.2

Oppożizzjoni bikrija kontra applikazzjoni għal EUTM

Artikoli 44 u 46 EUTMR
Kwalunkwe avviż ta’ oppożizzjoni kontra applikazzjoni għal EUTM riċevut qabel il-bidu
tal-perjodu ta’ oppożizzjoni jinżamm milli jiġi pproċessat u jitqies bħala li ġie ppreżentat
fl-ewwel jum tal-perjodu ta’ oppożizzjoni, jiġifieri l-ewwel jum wara l-pubblikazzjoni talapplikazzjoni għal EUTM fil-Parti A.1. tal-Bullettin tal-EUTM. L-opponent jiġi informat kif
xieraq. Jekk l-oppożizzjoni tiġi rtirata qabel dik id-data jew l-applikazzjoni għal EUTM
tiġi rifjutata jew irtirata qabel il-pubblikazzjoni, it-tariffa ta’ oppożizzjoni tintradd lura.

2.2

Ħlas

Għar-regoli ġenerali dwar il-ħlasijiet, irreferi għal-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali,
Taqsima 3, Ħlas ta’ Tariffi, Spejjeż u Imposti.

2.2.1

Avviż ta’ oppożizzjoni tard, il-ħlas fi ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni

Artikolu 5(2) RDTUE
Jekk il-ħlas ikun wasal għand l-Uffiċċju qabel ma jagħlaq il-perjodu ta’ oppożizzjoni iżda
l-avviż ta’ oppożizzjoni jiġi riċevut tard, l-oppożizzjoni titqies bħala inammissibbli. F’dan
il-każ, l-Uffiċċju jżomm it-tariffa ta’ oppożizzjoni. L-opponent irid jiġi nnotifikat u jista’
jikkummenta dwar is-sejba ta’ inammissibbiltà fi ħdan it-terminu perentorju stabbilit millUffiċċju.
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Jekk l-opponent iressaq evidenza konvinċenti, bħal rapporti tal-faks, irċevuta tal-wasla
b’messaġġier u/jew irċevuti tal-wasla tal-ittri rreġistrati, li turi li l-avviż ta’ oppożizzjoni
ma kienx tard u li fil-fatt wasal kif suppost għand l-Uffiċċju fi ħdan il-perjodu ta’
oppożizzjoni ta’ 3 xhur, l-Uffiċċju jrid jikkunsidra s-sejba tiegħu mill-ġdid u jaċċetta loppożizzjoni bħala li kienet waslet qabel ma għalaq iż-żmien ta’ oppożizzjoni. F’dan ilkaż, il-kontroll tal-ammissibbiltà jkun jista’ jkompli. Jekk l-evidenza mressqa millopponent ma turi ebda prova li l-avviż ta’ oppożizzjoni wasal qabel ma għalaq il-perjodu
ta’ oppożizzjoni jew jekk l-opponent ma jweġibx fi ħdan it-terminu perentorju stabbilit,
ikollha tittieħed id-deċiżjoni ta’ oppożizzjoni inammissibbli. Meta jinnotifika lill-opponent
bid-deċiżjoni, l-applikant għandu jibgħat kopja.

2.2.2

Żmien tal-ħlas

Artikolu 46(3) u Artikolu 180 EUTMR
Artikolu 5(1) RDTUE
L-Uffiċċju għandu jirċievi l-ammont sħiħ tat-tariffa ta’ oppożizzjoni fi ħdan il-perjodu ta’
oppożizzjoni. Jekk it-tariffa ta’ oppożizzjoni ma tkunx waslet fi ħdan il-perjodu ta’
oppożizzjoni, l-avviż ta’ oppożizzjoni jitqies li ma ddaħħalx.
2.2.2.1 Ħlas bi trasferiment bankarju
Ħlasijiet bi trasferiment bankarju riċevuti wara l-perjodu ta’ oppożizzjoni jitqiesu li saru fi
ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni jekk l-opponent (i) jippreżenta evidenza li turi li hu ta lordni ta’ trasferiment lil stabbiliment bankarju fi ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni u (ii)
iħallas ħlas addizzjonali ta’ 10 % fuq it-tariffa ta’ oppożizzjoni. Ma jkun pagabbli ebda
ħlas addizzjonali jekk l-evidenza turi li l-ordni lill-bank ingħatat xejn anqas minn 10 ijiem
qabel ma għalaq il-perjodu ta’ oppożizzjoni.
2.2.2.2 Ħlas permezz ta’ kont kurrenti
Artikoli 179(1) u 180(1) EUTMR
Id-Deċiżjoni Nru EX-17-7 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju rigward il-metodi ta’ ħlas tattariffi u tal-imposti u li tiddetermina l-ammont insinifikanti ta’ tariffi u ta’ imposti
Jekk l-opponent jew ir-rappreżentant tiegħu jkollu kont kurrenti, il-ħlas jitqies bħala
effettiv minn dakinhar li tasal l-oppożizzjoni.
Billi ħlas permezz ta’ kont kurrenti jitqies bħala li sar fid-data tal-wasla tal-oppożizzjoni,
jekk l-avviż ta’ oppożizzjoni jasal tard, il-ħlas ikun tard ukoll. Għaldaqstant, loppożizzjoni titqies bħala li ma ddaħħlitx.
Nuqqas ta’ indikazzjoni jew indikazzjoni żbaljata tal-ammont tat-tariffa ta’ oppożizzjoni
ma għandhom ebda effett negattiv fuq l-oppożizzjoni, għaliex ikun ċar li l-opponent ried
iħallas l-ammont tat-tariffa ta’ oppożizzjoni.
Anki jekk ma jkunx hemm talba espliċita mill-opponent, l-eżistenza ta’ kont kurrenti
f’każ bħal dan tkun biżżejjed biex ikun jista’ jiġi ddebitat il-kont. Dan hu minnu,
irrispettivament minn jekk il-formola tal-oppożizzjoni ntużatx jew le.
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L-unika eċċezzjoni għal din ir-regola ssir meta d-detentur ta’ kont kurrenti li jkun jixtieq
jeskludi l-użu tal-kont kurrenti għal tariffa jew imposta partikolari jinforma lill-Uffiċċju
dwar dan bil-miktub (pereżempju billi jindika trasferiment bankarju).
Ħlas ta’ dritt permezz tat-tnaqqis ta’ kont kurrenti miżmum minn parti terza
Il-ħlas tat-tariffa ta’ oppożizzjoni permezz tat-tnaqqis minn kont kurrenti miżmum minn
parti terza jirrikjedi l-awtorizzazzjoni espliċita tad-detentur tal-kont kurrenti li l-kont
tiegħu jista’ jiġi debitat dik it-tariffa partikolari. F’każijiet bħal dawn, l-opponent għandu
jippreżenta awtorizzazzjoni matul il-perjodu ta’ oppożizzjoni.
Il-ħlas jitqies li jkun sar fid-data li l-Uffiċċju jirċievi l-awtorizzazzjoni.

2.2.3

Konsegwenzi fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas

Artikolu 99 EUTMR
Artikolu 5(1) RDTUE
Oppożizzjoni li l-ħlas għaliha ma jkunx sar qabel għalaq il-perjodu ta’ oppożizzjoni
titqies li ma ddaħħlitx u l-opponent għandu jiġi nnotifikat dwar din is-sejba.
Fl-istess ħin għandha tintbagħat kopja ta’ din l-ittra lill-applikant għal finijiet ta’
informazzjoni.
Jekk, fi ħdan it-terminu perentorju permess, l-opponent jippreżenta evidenza li
tikkonvinċi lill-Uffiċċju li t-telf tad-drittijiet kien skorrett u juri bil-provi li l-ħlas sar fil-ħin,
trid tintbagħat notifika, b’kopja lill-applikant; l-applikant tintbagħatlu wkoll l-evidenza
ppreżentata mill-opponent.
Jekk jitqies li ma ddaħħlitx oppożizzjoni, l-opponent għandu d-dritt li jitlob deċiżjoni
formali fi ħdan xahrejn (2). Jekk jagħmel hekk, id-deċiżjoni għandha tintbagħat liż-żewġ
partijiet.
Għal każijiet li fihom it-tariffa ta’ oppożizzjoni ma titħallasx bis-sħiħ jew tkun għadha ma
tħallsitx wara l-perjodu ta’ oppożizzjoni, ara l-paragrafu 5.4.1 aktar ’il quddiem.

2.3

Il-lingwi u t-traduzzjoni tal-avviż ta’ oppożizzjoni

Artikolu 146(5), Artikolu 146(6)(a) u Artikolu 146(7) EUTMR
Artikoli 5(3) u (4) u Artikolu 65 RDTUE

2.3.1

Il-lingwa tal-proċedimenti

L-avviż ta’ oppożizzjoni għandu jiġi ppreżentat f’waħda mill-ħames lingwi tal-Uffiċċju. Irregoli dwar il-lingwa tal-proċedimenti huma spjegati fid-dettall fil-Linji Gwida, Parti A,
Regoli Ġenerali, Taqsima 4, Lingwa tal-Proċedimenti.
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Skond dawn ir-regoli, fil-proċedimenti ta’ oppożizzjoni hemm każijiet li fihom l-opponent
ikollu għażla bejn żewġ lingwi possibbli tal-proċedimenti (l-ewwel u t-tieni lingwi talapplikazzjoni għal EUTM ikkontestata, li t-tnejn huma l-lingwi tal-Uffiċċju), u każijiet li
fihom ikun hemm lingwa possibbli waħda tal-proċedimenti (meta l-ewwel lingwa ma
tkunx waħda mill-ħames lingwi tal-Uffiċċju, il-lingwa tal-proċedimenti ta’ oppożizzjoni
tista’ tkun biss it-tieni lingwa tal-applikazzjoni għal EUTM ikkontestata).
F’każijiet li fihom ikun hemm għażla, il-lingwa tal-proċedimenti tkun dik espliċitament
indikata mill-opponent fl-avviż ta’ oppożizzjoni jew, fin-nuqqas ta’ indikazzjoni espliċita,
il-lingwa li fiha ġie ppreżentat l-avviż ta’ oppożizzjoni, dment li fiż-żewġ każijiet din tkun
waħda mil-lingwi possibbli tal-proċedimenti.
Meta l-opponent jagħżel il-lingwa żbaljata tal-proċedimenti, l-EUTMR jagħmel
distinzjoni bejn żewġ xenarji differenti: fejn il-lingwa żbaljata tkun lingwa tal-Uffiċċju, u
fejn il-lingwa żbaljata tkun waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (iżda mhux
waħda tal-Uffiċċju). Skond liema tapplika minn dawn ta’ hawn fuq, hemm konsegwenzi
u termini perentorji differenti x’jirrispetta l-opponent meta jagħżel il-lingwa t-tajba talproċedimenti u jippreżenta t-traduzzjoni tal-avviż tal-oppożizzjoni.


Jekk il-lingwa magħżula mill-opponent tkun lingwa tal-Uffiċċju, iżda mhux
waħda mil-lingwi possibbli tal-proċedimenti, il-parti opposta trid tipproduċi, blispejjeż kollha tagħha, traduzzjoni tal-avviż ta’ oppożizzjoni fl-ewwel lingwa,
dment li din tkun lingwa tal-Uffiċċju, jew fit-tieni lingwa. It-traduzzjoni trid tiġi
prodotta fi żmien xahar (1) mill-għeluq tal-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3 xhur.
Il-lingwa li fiha jkun ġie tradott l-avviż ta’ oppożizzjoni mbagħad issir il-lingwa talproċedimenti. Meta l-parti opposta ma tippreżentax it-traduzzjoni fi ħdan dan itterminu perentorju, l-oppożizzjoni tiġi rifjutata bħala inammissibbli. Japplikaw lArtikolu 146(7) EUTMR u l-Artikoli 5(3) u (4) RDTUE.



Jekk il-lingwa magħżula mill-opponent ma tkunx lingwa tal-Uffiċċju, il-parti
opposta trid tipproduċi, bl-ispejjeż kollha tagħha, traduzzjoni tal-avviż ta’
oppożizzjoni fl-ewwel lingwa, dment li din tkun lingwa tal-Uffiċċju, jew fit-tieni
lingwa. It-traduzzjoni trid tiġi prodotta fi ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3
xhur. Meta l-parti opposta ma tippreżentax it-traduzzjoni fi ħdan il-perjodu ta’
oppożizzjoni, l-oppożizzjoni tiġi rifjutata bħala inammissibbli. Japplika l-Artikolu
146(5) EUTMR peress li dan jispeċifika biċ-ċar li l-avviż ta’ oppożizzjoni jrid jiġi
ppreżentat f’lingwa tal-Uffiċċju. Jekk ma jiġix ippreżentat f’lingwa tal-uffiċċju, ilperjodu ta’ xahar (1) għar-rimedjar tan-nuqqas tal-Artikolu 146(7) u tal-Artikolu
5(3) RDTUE ma japplikax.

F’każ li l-lingwa magħżula mill-opponent ma tkunx waħda mil-lingwi possibbli talproċedimenti, kwalunkwe korrispondenza maħruġa mill-Uffiċċju fl-oppożizzjoni tkun flewwel lingwa tal-marka kkontestata, dment li din tkun lingwa tal-Uffiċċju, jew fit-tieni
lingwa jekk l-ewwel waħda ma tkunx waħda mill-ħames lingwi tal-Uffiċċju.
Ir-rekwiżit tal-lingwa tal-avviż ta’ oppożizzjoni hu rekwiżit assolut ta’ ammissibbiltà u jiġi
ttrattat kif spjegat fil-paragrafu 2.4.1 aktar ’il quddiem.
Rigward l-użu ta’ formoli uffiċjali, it-tieni sentenza tal-Artikolu 146(6) EUTMR tiddikjara li
meta tintuża l-formola pprovduta mill-Uffiċċju, din tista’ tintuża fi kwalunkwe lingwa
uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, dment li timtela f’waħda mil-lingwi tal-Uffiċċju f’dak li
għandu x’jaqsam ma’ elementi testwali.

Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 11
01/10/2017

Kwistjonijiet Proċedurali

Meta l-opponent juża l-formola uffiċjali f’lingwa li ma tistax tkun il-lingwa talproċedimenti, l-elementi testwali kollha jkunu fil-lingwa l-ħażina u tingħażel lingwa li ma
tistax tkun il-lingwa tal-proċedimenti, japplikaw il-prinċipji msemmija hawn fuq: fejn illingwa żbaljata magħżula tkun lingwa tal-Uffiċċju, l-opponent ikollu xahar (1) biex
jippreżenta traduzzjoni fuq mozzjoni tiegħu stess; fejn il-lingwa żbaljata magħżula ma
tkunx lingwa tal-Uffiċċju, in-nuqqas ma jistax jiġi rimedjat wara li jagħlaq il-perjodu ta’
oppożizzjoni u l-oppożizzjoni titqies bħala inammissibbli.

2.3.2

Eżempji

Bħala dimostrazzjoni ta’ dak li hu spjegat fil-paragrafu 2.3.1 hawn fuq, dawn huma xi
eżempji.
a)

Il-lingwi tal-applikazzjoni għal EUTM huma PT u EN. L-opponent jippreżenta
oppożizzjoni bil-PT, filwaqt li jagħżel il-PT bħala l-lingwa tal-proċedimenti. Peress
li l-lingwa tal-proċedimenti ma ntgħażlitx kif suppost, peress li l-PT mhuwiex
lingwa tal-Uffiċċju, l-opponent irid jippreżenta t-traduzzjoni tal-avviż ta’
oppożizzjoni bl-EN (l-unika lingwa korretta) qabel ma jagħlaq il-perjodu ta’
oppożizzjoni, u, għalhekk, l-EN isir il-lingwa tal-proċedimenti.

b)

Il-lingwi tal-applikazzjoni għal EUTM huma BG u EN. L-opponent jippreżenta
oppożizzjoni bil-BG, u bil-BG jindika b’mod espliċitu li l-lingwa tal-proċedimenti hi
l-EN. L-Uffiċċju ma jistax jaċċetta indikazzjoni bil-BG li l-lingwa għandha tkun lEN. Peress li l-lingwa tal-proċedimenti ma ġietx indikata kif suppost, peress li lBG mhuwiex lingwa tal-Uffiċċju, l-opponent irid jippreżenta t-traduzzjoni tal-avviż
ta’ oppożizzjoni bl-EN (l-unika lingwa korretta) qabel ma jagħlaq il-perjodu ta’
oppożizzjoni, u, għalhekk, l-EN isir il-lingwa tal-proċedimenti.

c)

Il-lingwi tal-applikazzjoni għal EUTM huma d-DE u l-EN. L-opponent jippreżenta
oppożizzjoni bil-FR. Peress li l-FR hu lingwa tal-Uffiċċju u peress li l-lingwa talproċedimenti tista’ tkun id-DE jew l-EN, l-opponent irid jipproduċi t-traduzzjoni fi
żmien xahar (1) mill-iskadenza tal-perjodu ta’ oppożizzjoni fid-DE jew fl-EN, li jsir
il-lingwa tal-proċedimenti.

Fl-eżempji kollha msemmija hawn fuq, jekk l-opponent ma jippreżentax it-traduzzjoni
f’lingwa korretta fi ħdan it-terminu perentorju rilevanti, l-oppożizzjoni tiġi rifjutata bħala
inammissibbli. Madankollu, fl-eżempji ta’ hawn fuq, jekk il-formola uffiċjali ntużat bil-PT,
bil-BG u bil-FR rispettivament, iżda mtliet fis-sħuħija tagħha bl-EN filwaqt li ġie indikat
b’mod espliċitu li l-EN hu l-lingwa tal-proċedimenti, din tkun ammissibbli mingħajr ebda
bżonn ta’ preżentazzjoni tat-traduzzjoni fl-EN. Ma jkunx hemm bżonn li tiġi ppreżentata
traduzzjoni tal-formola uffiċjali jekk l-elementi testwali kollha, u l-indikazzjoni tal-lingwa,
ikunu bl-EN.

2.4

Kontroll tal-ammissibbiltà

Artikoli 2(2) u 5(3) u (5) RDTUE
Il-kontroll tal-ammissibbiltà jkopri kemm ir-rekwiżiti assoluti kif ukoll dawk relattivi:


ir-rekwiżiti assoluti huma l-indikazzjonijiet u l-elementi li jridu jkunu preżenti flavviż ta’ oppożizzjoni jew ippreżentati mill-opponent fuq inizjattiva tiegħu stess fi
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ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 2(2)(a) sa (c) RDTUE, u flArtikolu 146(5) u (7) EUTMR;


ir-rekwiżiti relattivi huma l-indikazzjonijiet u l-elementi li, jekk ma jiġux ippreżentati
fi ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni, jikkawżaw avviż ta’ nuqqas mill-Uffiċċju, li
jippermetti lill-opponent jirrimedja n-nuqqas fi ħdan terminu perentorju mhux
estendibbli ta’ xahrejn (2), kif stipulat fl-Artikolu 2(2)(d) sa (h) RDTUE.

Barra minn hekk, hemm indikazzjonijiet fakultattivi stabbiliti fl-Artikolu 2(2)(i) u (4)
RDTUE, li ma jwasslux għal sejba ta’ inammissibbiltà, jiġifieri l-preżentazzjoni ta’
dikjarazzjoni motivata jew ta’ indikazzjoni tal-oġġetti u tas-servizzi li kontrihom titqajjem
l-oppożizzjoni.
Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-ammissibbiltà tal-oppożizzjoni, l-Uffiċċju jrid jibbaża lilu
nnifsu biss fuq id-dikjarazzjonijiet li jinsabu fid-dokumenti ppreżentati mill-opponent fi
ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni (21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY / O-KEY (fig.)).
L-elementi ta’ identifikazzjoni għandhom jiġu mfittxija mhux biss fl-avviż ta’
oppożizzjoni, iżda ukoll fl-annessi jew f’dokumenti oħrajn li jitressqu flimkien maloppożizzjoni jew fi kwalunkwe dokument li jiġi sottomess matul il-perjodu ta’
oppożizzjoni.
Firxa tal-kontroll ta’ ammissibbiltà
Il-marki/id-drittijiet preċedenti jiġu eżaminati biex jiġi kkontrollat jekk tal-anqas jiġux
identifikati waħda jew wieħed. Jekk l-uniku dritt preċedenti li fuqu tkun ibbażata loppożizzjoni ma jkunx identifikat kif xieraq, l-oppożizzjoni titqies bħala inammissibbli u
l-opponent jiġi mistieden jikkummenta dwar l-inammissibbiltà qabel tittieħed id-deċiżjoni
dwar l-inammissibbiltà. Jekk l-uniku dritt preċedenti li fuqu hi bbażata l-oppożizzjoni jiġi
identifikat kif xieraq (rekwiżiti assoluti), l-Uffiċċju jeżamina jekk dan jissodisfax ukoll irrekwiżiti relattivi dwar l-ammissibbiltà.
Jekk l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq aktar minn dritt preċedenti wieħed u tal-anqas
wieħed minnhom ikun ġie identifikat b’mod korrett, l-eżaminazzjoni tal-ammissibbiltà
(rekwiżiti relattivi) tkun tista’ timxi ’l quddiem abbażi ta’ dak id-dritt preċedenti. Il-partijiet
jiġu informati b’dan meta tintbagħat in-notifika tat-termini perentorji għall-proċedimenti
ta’ oppożizzjoni lill-partijiet.
Jekk ikun hemm bżonn, il-kwisjtoni tal-ammissibbiltà tiġi indirizzata fid-deċiżjoni dwar loppożizzjoni.

2.4.1

Rekwiżiti assoluti tal-ammissibbiltà

Nuqqasijiet assoluti tal-ammissibbiltà jistgħu jiġu rimedjati biss fuq l-inizjattiva talopponent matul il-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3 xhur; inkella l-oppożizzjoni tkun
inammissibbli. Trid tintbagħat stedina għall-kummenti dwar l-inammissibbiltà. Jekk linammissibbiltà tiġi kkonfermata, l-opponent tintbagħatlu d-deċiżjoni li tirrifjuta loppożizzjoni bħala inammissibbli, b’kopja lill-applikant.
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2.4.1.1 Identifikazzjoni tal-applikazzjoni kkontestata għal EUTM
Artikolu 2(2)(a) u Artikolu 5(3) RDTUE
L-elementi obbligatorji għall-identifikazzjoni tal-applikazzjoni kkontestata għal EUTM
huma n-numru tal-applikazzjoni u l-isem tal-applikant.
Jekk, pereżempju, in-numru tal-applikazzjoni indikat ma jikkorrispondix għall-isem talapplikant indikat, l-Uffiċċju jiddeċiedi jekk jistax jiġi stabbilit mingħajr ebda dubju liema
hi l-applikazzjoni kkontestata għal EUTM. Jekk l-isem tal-applikant mhux indikat, dan
jista’ jinstab fis-sistema tal-IT tal-Uffiċċju.
Id-data tal-pubblikazzjoni hi indikazzjoni fakultattiva li tgħin biex l-identifikazzjoni talapplikazzjoni għal EUTM tkun ikkontrollata darbtejn. Anki jekk din tkun nieqsa, lapplikazzjoni għal EUTM xorta tista’ tiġi identifikata b’mod suffiċjenti permezz talindikazzjonijiet l-oħrajn.
Applikazzjoni għal EUTM waħda biss tista’ tiġi kkontestata f’avviż ta’ oppożizzjoni
wieħed.

2.4.1.2 Identifikazzjoni tal-marki jew tad-drittijiet preċedenti
Artikolu 8(2) EUTMR
Artikolu 2(2)(b) u Artikolu 5(3) RDTUE

Drittijiet invokati li mhumiex preċedenti
Artikoli 8(2) u 46(1) EUTMR
Xi drabi, oppożizzjoni tkun ibbażata fuq marka waħda jew aktar jew fuq drittijiet oħra li
mhumiex preċedenti għall-applikazzjoni għal EUTM. Jekk tal-anqas wieħed mid-drittijiet
invokati huwiex preċedenti jiġi stabbilit fl-istadju tal-ammissibbiltà.
Biex dritt invokat ikun preċedenti, dan irid ikollu, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe prijorità, data
ta’ applikazzjoni li tkun qabel il-jum li fih tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għal
EUTM ikkontestata. Fil-każ ta’ kunflitt bejn marka nazzjonali u applikazzjoni għal
EUTM, is-siegħa u l-minuta tal-preżentazzjoni tal-marka nazzjonali mhumiex rilevanti
biex jiġi ddeterminat liema hi l-marka preċedenti (22/03/2012, C-190/10, Rizo,
EU:C:2012:157). Jekk tiġi ddikjarata prijorità, din għandha tiġi ddeterminata sa fejn loġġetti u s-servizzi rilevanti jkunu preċedenti. Għal aktar informazzjoni ara wkoll il-Linji
Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet.
Meta l-unika marka invokata ma tkunx preċedenti, jew meta l-marki kolha invokati ma
jkunux preċedenti, l-Uffiċċju jinforma lill-opponent dwar l-inammissibbiltà u jistiednu
jikkummenta dwar dik il-kwistjoni qabel tittieħed deċiżjoni dwar l-inammissibbiltà.
Meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq aktar minn dritt wieħed, wieħed ikun preċedenti u
ieħor jew aktar ma jkunux, l-Uffiċċju jinnotifika l-ammissibbiltà tal-oppożizzjoni fuq ilbażi ta’ dak preċedenti.
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Reġistrazzjonijiet preċedenti ta’ trademarks jew applikazzjonijiet preċedenti għal
trademarks skond l-Artikolu 8(2)(a) u (b) EUTMR
Artikolu 8(2)(a) u (b) u Artikolu 39(3) EUTMR
Artikolu 2(2)(b), 5(3) u 7(1), (4) u (5) RDTUE
Dawn id-drittijiet huma reġistrazzjonijiet jew applikazzjonijiet għal trademarks tal-Unjoni
Ewropea, reġistrazzjonijiet internazzjonali li jiddeżinjaw l-Unjoni Ewropea,
reġistrazzjonijiet jew applikazzjonijiet għal trademarks nazzjonali jew tal-Benelux
(inklużi “ex-trademarks tal-Unjoni Ewropea” li għalihom ġiet ippreżentata talba għal
konverżjoni) u reġistrazzjonijiet internazzjonali skond il-Ftehim ta’ Madrid jew ilProtokoll tiegħu li jkun fis-seħħ fi Stat Membru.
L-elementi ta’ identifikazzjoni assoluti għar-reġistrazzjonijiet preċedenti ta’ trademarks u
għall-applikazzjonijiet preċedenti għal dawn huma elenkati hawnhekk.


In-numru tar-reġistrazzjoni/tal-applikazzjoni.
o

Applikazzjonijiet nazzjonali li ġejjin mill-konverżjoni ta’ EUTM preċedenti
(applikazzjoni) huma kkunsidrati li jidħlu fis-seħħ malli tiġi ppreżentata talba
valida għal konverżjoni. Tali drittijiet għandhom jiġu identifikati kif xieraq
għal finijiet ta’ ammissibbiltà jekk l-opponent jindika n-numru tal-EUTM (jew
tal-applikazzjoni għal din) taħt konverżjoni u l-pajjiżi li għalihom talab ilkonverżjoni.



L-indikazzjoni ta’ jekk il-marka preċedenti hix reġistrata jew saritx applikazzjoni
għaliha.



L-Istat Membru, inkluż il-Benelux, fejn il-marka preċedenti hi reġistrata/fejn saret
applikazzjoni għaliha jew, jekk ikun il-każ, l-indikazzjoni li hi EUTM.
o

Jekk l-Istat Membru mhux indikat fl-avviż ta’ oppożizzjoni iżda hemm
ċertifikat mehmuż, hu kkunsidrat li l-Istat Membru hu identifikat biżżejjed,
anki jekk iċ-ċertifikat mhux bil-lingwa tal-proċedimenti. F’dan l-istadju talproċedimenti ma għandhiex tintalab traduzzjoni taċ-ċertifikat. F’dak li
għandu x’jaqsam ma’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni internazzjonali, hu
supponut li l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq din il-marka fl-Istati Membri
ddeżinjati kollha u/jew fil-pajjiżi tal-Benelux indikati fiċ-ċertifikat.
Madankollu, ir-reġistrazzjoni bażika hi dritt preċedenti indipendenti, li jista’
jiġi ddikjarat b’mod separat.

Fin-nuqqas tal-indikazzjonijiet preċedenti, id-dritt rilevanti jkun inammissibbli.
Is-superjorità ddikjarata f’EUTM tista’ tiġi kkunsidrata skond it-tifsira tal-Artikolu 8(2)(a)
EUTMR, dment li sid l-EUTM ikun ċeda l-marka preċedenti jew ħalliha tiskadi skond ittifsira tal-Artikolu 39(3) EUTMR u li dan il-fatt jiġi pprovat mill-opponent.
F’każ bħal dan, l-opponent għandu jibbaża l-oppożizzjoni tiegħu fuq it-trademark talUnjoni Ewropea, billi jsostni b’mod espliċitu fi ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3 xhur
li l-marka nazzjonali tibqa’ teżisti permezz tas-superjorità mitluba fl-EUTM. Għandha
tiġi stabbilita rabta ċara bejn l-EUTM indikata u l-marka preċedenti li għaliha ntalbet issuperjorità fl-EUTM. Qabel jagħlaq it-terminu perentorju stabbilit skond l-Artikolu 7(1)
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RDTUE, l-opponent irid jippreżenta biżżejjed provi, li joriġinaw mill-amministrazzjoni li
rreġistrat it-trade mark nazzjonali, li l-marka nazzjonali ġiet ċeduta jew tħalliet tiskadi
skond l-Artikolu 39(3) EUTMR.
Reġistrazzjonijiet preċedenti ta’ trademarks b’reputazzjoni jew applikazzjonijiet
preċedenti għal trademarks b’reputazzjoni skond l-Artikolu 8(5) EUTMR
Artikolu 8(5) EUTMR
Artikolu 2(2)(b)(i) RDTUE
Skond l-Artikolu 8(5) EUTMR, oppożizzjoni tista’ tkun ibbażata fuq marka
b’reputazzjoni, li tista’ tkun reġistrazzjoni preċedenti tal-Unjoni Ewropea,
internazzjonali, tal-Benelux jew nazzjonali, jew applikazzjoni preċedenti, soġġetta għarreġistrazzjoni tagħha.
L-istess rekwiżiti ta’ identifikazzjoni japplikaw bħal dawk għal reġistrazzjonijiet
preċedenti ta’ trademarks jew għal applikazzjonijiet preċedenti għal trademarks skond
l-Artikolu 8(2)(a) u (b) EUTMR imsemmija aktar ’il fuq.
Marka magħrufa preċedenti skond l-Artikolu 8(2)(c) EUTMR
Artikolu 8(2)(c) EUTMR
Artikolu 2(2)(b)(i) u (ii) u Artikolu 5(3) RDTUE
L-Artikolu 8(2)(c) EUTMR jipproteġi l-marki magħrufa sewwa skond it-tifsira talArtikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi. Din tista’ tkun reġistrazzjoni jew applikazzjoni
għal reġistrazzjoni, marka mhux reġistrata, jew marka li mhix reġistrata fit-territorju fejn
jiġi ddikjarat il-karattru magħruf (irrispettivament mir-reġistrazzjoni fit-territorju ta’
oriġini).
L-indikazzjonijiet assoluti huma:


indikazzjoni tal-Istat Membru fejn il-marka tiġi ddikjarata bħala magħrufa;



rappreżentazzjoni tal-marka. Għal marki bil-kliem, din hi l-indikazzjoni tal-kelma li
ssawwar il-marka. Għall-marki figurattivi jew marki oħra, trid tiġi pprovduta rrappreżentazzjoni tal-marka (bil-kulur jekk applikabbli) kif użata u ddikjarata bħala
magħrufa. Jekk l-oppożizzjoni hi bbażata wkoll fuq trademark reġistrata waħda,
iżda ma tingħata ebda rappreżentazzjoni tal-marka magħrufa, l-Uffiċċju jassumi li
ż-żewġ trademarks jirreferu għall-istess sinjal u li l-opponent iddikjara l-marka
reġistrata bħala waħda magħrufa (17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

Fin-nuqqas tal-indikazzjonijiet preċedenti, id-dritt rilevanti jkun inammissibbli.
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Trademarks preżentati minn aġent skond l-Artikolu 8(3) EUTMR
Artikolu 8(3) EUTMR
Artikolu 2(2)(b)(iii)RDTUE
Dawn huma applikazzjonijiet ikkontestati għal EUTM li fir-rigward tagħhom l-opponent
jiddikjara li l-applikant, li għandu jew kellu relazzjoni ta’ aġent jew ta’ rappreżentant malopponent, applika għall-marka/i mingħajr il-kunsens tiegħu.
L-indikazzjonijiet assoluti
trademarks huma:

għar-reġistrazzjonijiet/applikazzjonijiet

preċedenti

għat-



indikazzjoni tat-territorju li fih hi protetta t-trademark preċedenti;



l-indikazzjoni ta’ jekk il-marka preċedenti hix reġistrata jew saritx applikazzjoni
għaliha (jekk applikabbli);



in-numru tar-reġistrazzjoni/tal-applikazzjoni.

L-indikazzjonijiet assoluti għat-trademarks mhux reġistrati preċedenti huma:


indikazzjoni tat-territorju li fih hi protetta t-trademark preċedenti.



rappreżentazzjoni tal-marka preċedenti (bil-kulur, fejn applikabbli).

Ir-rappreżentazzjoni tal-marka (bil-kulur, jekk applikabbli) trid tingħata biss jekk il-marka
preċedenti tal-proprjetarju tkun marka mhux reġistrata, għaliex f’dan il-każ ma jista’ jiġi
pprovdut ebda numru ta’ reġistrazzjoni biex tiġi identifikata b’mod ċar il-marka
preċedenti. Għal marki bil-kliem mhux reġistrati, trid tiġi indikata l-kelma li ssawwar ilmarka. Għall-marki figurattivi jew għal marki oħra mhux reġistrati, trid tiġi pprovduta rrappreżentazzjoni tal-marka kif użata u ddikjarata mill-proprjetarju. Ara wkoll il-Linji
Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 3, Preżentazzjoni Mhux Awtorizzata mill-Aġenti
tal-Proprjetarju tat-TM (Artikolu 8(3) EUTMR).
Fin-nuqqas tal-indikazzjonijiet preċedenti, id-dritt rilevanti jkun inammissibbli.
Marki preċedenti mhux reġistrati u sinjali preċedenti użati waqt il-kummerċ skond lArtikolu 8(4) EUTMR
Artikolu 8(4) EUTMR
Artikolu 2(2)(b)(iii) u Artikolu 5(3) RDTUE
Din il-kategorija tikkonsisti f’sinjali li mhumiex reġistrati u użati bħala trademarks, jew
f’numru kbir ta’ drittijiet preċedenti differenti, bħal drittijiet għal isem ta’ kumpanija, isem
ta’ ditta, sinjal tan-negozju, insinji, titoli ta’ xogħlijiet letterarji/artistiċi protetti u d-dritt
għal sinjal taħt l-abbuż tad-denominazzjoni.
L-indikazzjonijiet assoluti huma elenkati hawnhekk.


Indikazzjoni tat-tip jew tan-natura tad-dritt.
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o

In-natura tad-dritt tiddetermina l-kamp ta’ applikazzjoni tal-oppożizzjoni u ddifiża tal-applikant tiddependi fuqha. “Isem ta’ ditta”, “isem ta’ kumpanija”,
“sinjal tan-negozju”, “abbuż tad-denominazzjoni”, “titoli ta’ xogħlijiet
letterarji/artistiċi protetti” huma indikazzjonijiet aċċettabbli tan-natura taddrittijiet. Għall-kuntrarju, termini ġenerali bħal “liġi komuni” u “kompetizzjoni
inġusta” mingħajr indikazzjoni tan-natura speċifika tad-dritt ma jiġux
aċċettati. Din il-lista mhix eżawrjenti.

o

Jekk l-opponent jibbaża l-oppożizzjoni tiegħu fuq dritt li ma jistax ikun dritt
preċedenti skond l-Artikolu 8(4) EUTMR, pereżempju dritt tal-awtur jew
disinn, l-oppożizzjoni tkun ammissibbli. Madankollu, wara li jibdew ilproċedimenti, l-oppożizzjoni tiġi rifjutata fuq il-bażi tas-sustanza;



Indikazzjoni tal-Istat Membru fejn id-dritt jiġi ddikjarat li jeżisti.



Rappreżentazzjoni tad-dritt preċedenti (bil-kulur, fejn applikabbli).

Fin-nuqqas tal-indikazzjonijiet preċedenti, id-dritt rilevanti jkun inammissibbli.
Denominazzjoni ta’ oriġini protetta u/jew indikazzjonijiet ġeografiċi skond l-Artikolu 8(6)
EUTMR
Artikolu 8(6)(m) EUTMR
Artikolu 2(2)(b)(v) u Artikolu 5(3) RDTUE
Skond l-Artikolu 8(6) EUTMR, oppożizzjoni tista’ tkun ibbażata fuq denominazzjoni ta’
oriġini protetta jew fuq indikazzjoni ġeografika preċedenti. L-indikazzjonijiet assoluti
huma:


indikazzjoni tan-natura tad-dritt, jiġifieri d-denominazzjoni ta’ oriġini protetta jew lindikazzjoni ġeografika;



indikazzjoni tat-territorju fejn hu ddikjarat li d-denominazzjoni ta’ oriġini protetta
jew l-indikazzjoni ġeografika hi protetta, jiġifieri l-Unjoni Ewropea jew Stat
Membru;



rappreżentazzjoni tad-denominazzjoni ta’ oriġini protetta jew tal-indikazzjoni
ġeografika (kliem biss).

Fin-nuqqas tal-indikazzjonijiet preċedenti, id-dritt rilevanti jkun inammissibbli.

2.4.1.3 Identifikazzjoni tar-raġunijiet
Artikolu 46(3) u Artikolu 94 EUTMR
Artikolu 2(2)(c) u Artikolu 5(3) RDTUE
Oppożizzjoni mingħajr ebda indikazzjoni tar-raġunijiet tkun inammissibbli jekk dan innuqqas ma jiġix rimedjat qabel jagħlaq il-perjodu ta’ oppożizzjoni.
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L-ispeċifikazzjoni tar-raġunijiet għandha tikkonsisti f’dikjarazzjoni li tgħid li r-rekwiżiti
rispettivi skond l-Artikolu 8 EUTMR huma ssodisfati. Argumenti u evidenza huma
volontarji f’dan l-istadju tal-proċedimenti.
B’mod partikolari, ir-raġunijiet għandhom jitqiesu li huma indikati kif xieraq jekk waħda
mill-kaxxi rielvanti fil-formola ta’ oppożizzjoni tkun immarkata jew jekk dan jista’ jiġi
inferit mill-argumenti tal-opponent ippreżentati fi ħdan il-perjodu ta’ oppożizzjoni. Fiżżewġ każijiet, jekk ikun possibbli li r-raġunijiet jiġu identifikati mingħajr dubju fi ħdan ilperjodu ta’ oppożizzjoni, l-oppożizzjoni tkun ammissibbli.
Qabel ma tiġi rifjutata l-oppożizzjoni, trid issir valutazzjoni bir-reqa tal-avviż ta’
oppożizzjoni sħiħ u ta’ dokumenti oħra ppreżentati: kemm jekk ikunu indikati fil-formola
ta’ oppożizzjoni, fl-annessi ta’ din jew fid-dokumenti ta’ sostenn tagġha, ir-raġunijiet
iridu jkunu ċari b’mod mingħajr ekwivoki.
L-opponent jiġi mistieden jippreżenta l-kummenti tiegħu dwar l-inammissibbiltà qabel
ma tittieħed id-deċiżjoni li tirrifjuta l-oppożizzjoni.

2.4.2

Rekwiżiti relattivi tal-ammissibbiltà

Artikolu 2(2)(d) sa (h) RDTUE
In-nuqqasijiet relattivi huma dawk li jistgħu jiġu rimedjati wara li jagħlaq il-perjodu ta’
oppożizzjoni. L-Uffiċċju jistieden lill-opponent biex jirrimedja n-nuqqas fi żmien xahrejn
(2) min-notifika tan-nuqqasijiet. Jekk l-opponent jirrimedja n-nuqqasijiet, l-oppożizzjoni
titqies bħala ammissibbli; jekk le, tiġi rifjutata għar-raġunijiet ta’ inammissibbiltà.

2.4.2.1 Id-dati
Artikolu 2(2)(d), (e) u Artikolu 5(5) RDTUE
Id-dati li għandhom jiġu indikati fl-avviż ta’ oppożizzjoni jinkludu d-data talpreżentazzjoni u, fejn disponibbli, id-data ta’ reġistrazzjoni u d-data ta’ prijorità talmarka preċedenti.
Dan ir-rekwiżit japplika għad-drittijiet li ġejjin:


applikazzjonijiet preċedenti għal trademarks jew reġistrazzjonijiet preċedenti ta’
trademarks tal-Unjoni Ewropea, nazzjonali jew internazzjonali invokati skond lArtikolu 8(1)(a) jew (b) EUTMR;



marki preċedenti skond l-Artikolu 8(3) EUTMR jekk huma reġistrati;



marki preċedenti b’reputazzjoni invokati skond l-Artikolu 8(5) EUTMR

F’avviżi ta’ oppożizzjoni bbażati fuq denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti jew fuq
indikazzjonijiet ġeografiċi, id-data ta’ applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew, jekk dik iddata ma tkunx disponibbli, id-data li minnha tingħata l-protezzjoni għandha tkun
indikata.
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Dawn l-indikazzjonijiet jistgħu jkunu importanti biex jiġu eliminati l-iżbalji possibbli meta
jiġu identifikati l-marki/is-sinjali preċedenti msemmija hawn fuq. Hu biżżejjed li dawn lelementi jkunu jistgħu jinstabu f’dokumenti mehmuża.
2.4.2.2 Ir-rappreżentazzjoni ta’ marki/sinjali preċedenti
Artikolu 2(2)(f) u Artikoli 5(5) u 63(3) RDTUE
Għal drittijiet li mhumiex soġġetti għal reġistrazzjoni, dan hu rekwiżit assolut ta’
ammissibbiltà billi d-dritt preċedenti ma jkunx jista’ jiġi stabbilit mingħajru (ara aktar ’il
fuq).
Ir-rekwiżit relattiv tal-ammissibbiltà biex tiġi pprovduta rappreżentazzjoni tal-marka
skond l-Artikolu 2(2)(f) RDTUE japplika għad-drittijiet li ġejjin:


applikazzjonijiet preċedenti għal trademarks jew reġistrazzjonijiet preċedenti ta’
trademarks nazzjonali jew internazzjonali invokati skond l-Artikolu 8(1)(a) jew (b)
EUTMR.



marki preċedenti b’reputazzjoni invokati skond l-Artikolu 8(5) EUTMR.

marki ppreżentati minn aġent (Artikolu 8(3) EUTMR, jekk huma marki reġistrati).
Jekk ma ġietx inkluża rappreżentazzjoni xierqa tal-marka/sinjal fl-avviż ta’ oppożizzjoni,
l-opponent jiġi notifikat dwar in-nuqqas. Jekk l-opponent jonqos milli jikkonforma qabel
jagħlaq it-terminu perentorju mogħti ta’ xahrejn (2), id-dritt preċedenti jiġu miċħud bħala
inammissibbli.
Jekk il-marka preċedenti tkun EUTM, ma tintalab ebda rappreżentazzjoni billi din tkun
diġà disponibbli fil-bażi ta’ data tal-Uffiċċju.
Jekk il-marka tkun marka verbali, indikazzjoni tal-kelma tkun biżżejjed biex jiġi
kkunsidrat li ġiet ippreżentata rappreżentazzjoni xierqa tal-marka.
Għall-istess skop, jekk il-marka tkun figurattiva, tridimensjonali, marka oħra, eċċ., trid
tiġi ppreżentata r-rappreżentazzjoni tal-marka kif issir l-applikazzjoni għaliha jew kif tiġi
reġistrata. Meta t-trademark tkun bil-kulur, tal-anqas trid tiġi ppreżentata
rappreżentazzjoni tal-marka bil-kulur.
Marka preċedenti tiġi identifikata bħala trademark bil-kulur biss meta tkun inkluża
rappreżentazzjoni tal-marka bil-kulur, jew tissemma’ indikazzjoni f’dan ir-rigward flavviż ta’ oppożizzjoni jew fid-dokumenti mehmuża miegħu. Għaldaqstant, meta
indikazzjoni f’dan ir-rigward titqiegħed fid-dokumenti ppreżentati bla ma tkun
akkumpanjata minn rappreżentazzjoni tal-marka bil-kulur (jiġifieri ma tiġi ppreżentata
ebda rappreżentazzjoni grafika tal-marka jew tiġi ppreżentata rappreżentazzjoni talmarka bl-iswed u abjad), l-Uffiċċju jinnotifika dan in-nuqqas. Jekk l-opponent jonqos
milli jikkonforma qabel jagħlaq it-terminu perentorju mogħti ta’ xahrejn (2), id-dritt
preċedenti jiġu miċħud bħala inammissibbli.
Rappreżentazzjoni bil-kulur tal-marka mhix obbligatorja jekk il-marka nazzjonali ma
kinitx ġiet ippubblikata (għal raġunijiet tekniċi) bil-kulur, kif inhi l-prassi, pereżempju,
f’Ċipru u fil-Latvja. F’dawn il-każijiet, l-Uffiċċju la jistaqsi għal rappreżentazzjoni bil-kulur
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u lanqas ma jitlob lill-opponent jippreżenta traduzzjoni tal-indikazzjonijiet tal-kuluri
ppreżentati fil-lingwa oriġinali.
Il-pajjiżi li ġejjin jew dejjem ippubblikaw bil-kulur jew inkella bdew jagħmlu dan mid-data
indikata:



























Il-Belġju
Il-Bulgarija
Ir-Repubblika Ċeka (1999)
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja (2003)
L-Irlanda (2003)
Il-Greċja (2007)
Spanja (mill-31/07/2002)
Franza (1992)
Il-Kroazja (2009)
L-Italja
Il-Litwanja (minn Lulju 2009)
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
L-Olanda
L-Awstrija
Il-Polonja (2003)
Il-Portugall (2006)
Ir-Rumanija
Is-Slovenja (1992)
Is-Slovakkja (2008)
Il-Finlandja (2005)
L-Iżvezja
Ir-Renju Unit (2004)

Il-marki internazzjonali ilhom jiġu ppubblikati bil-kulur mill-1989.
Jekk ir-rappreżentazzjoni fuq fajl ma tkunx ċara, l-Uffiċċju jista’ jitlob waħda aktar ċara.
Jekk ir-rappreżentazzjoni li tasal ma tkunx sħiħa jew ma tkunx tista’ tinqara u t-talba
biex tiġi pprovduta waħda ċara ma tiġix rispettata, ir-rappreżentazzjoni titqies bħala li
ma ġietx riċevuta u d-dritt jiġi miċħud bħala inammissibbli.
2.4.2.3 Oġġetti u servizzi
Artikolu 2(2)(g) u Artikolu 5(5) RDTUE
L-Artikolu 2(2)(g) RDTUE jistipula li l-avviż ta’ oppożizzjoni jrid jinkludi indikazzjoni taloġġetti u tas-servizzi li fuqhom hi bbażata l-oppożizzjoni bil-lingwa tal-proċedimenti
għal kull waħda mir-raġunijiet. Dan japplika għat-tipi kollha ta’ drittijiet preċedenti.
L-oppożizzjoni tista’ tkun ibbażata fuq l-oġġetti u s-servizzi kollha li għalihom il-marka
preċedenti tkun ġiet reġistrata jew saret applikazzjoni għaliha, jew inkella fuq uħud mill-
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oġġetti u mis-servizzi biss. Dawn l-oġġetti u s-servizzi jridu jkunu elenkati fil-lingwa talproċedimenti.
Jekk l-oġġetti u s-servizzi li fuqhom tkun ibbażata l-oppożizzjoni jkunu anqas milloġġetti u mis-servizzi li għalihom tiġi reġistrata l-marka, l-oġġetti u s-servizzi li fuqhom
ma tkunx ibbażata l-oppożizzjoni ma għandhomx għalfejn jiġu indikati, għax huma
irrilevanti għall-proċedimenti.
Indikazzjoni tan-numru/i tal-klassi jew referenza għall-“oġġetti u servizzi kollha li
għalihom hi reġistrata l-marka preċedenti” hi aċċettata bħala indikazzjoni suffiċjenti taloġġetti u tas-servizzi tad-drittijiet preċedenti li fuqhom hi bbażata l-oppożizzjoni, dment
li ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew silta minn sors uffiċjali, li jkun fihom il-lista tal-oġġetti u
tas-servizzi koperti minn dik il-marka, ikunu mehmuża (iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew
is-silta jridu jkunu fil-lingwa tal-proċedimenti jew jiġu tradotti fil-lingwa tal-proċedimenti
jew jużaw kodiċijiet nazzjonali jew INID biex jidentifikaw biċ-ċar in-numru/i tal-klassi
rilevanti)).
Jekk tintuża indikazzjoni bħal “l-oppożizzjoni hi bbażata fuq il-prodotti kollha fil-Klassi 9”
u ma jiġi mehmuż ebda ċertifikat bil-lingwa tal-proċedimenti, l-Uffiċċju jitlob
speċifikazzjoni tal-oġġetti bil-lingwa tal-proċedimenti. Indikazzjoni ta’ dan it-tip tkun
aċċettabbli biss meta l-opponent iwieġeb li hu s-sid ta’ reġistrazzjoni b’deskrizzjoni li
ssemmi li s-sinjal hu reġistrat għall-“prodotti kollha elenkati fi Klassi 9”.
Barra minn hekk, meta l-opponent jindika fil-formola tal-oppożizzjoni li l-oppożizzjoni hi
bbażata fuq “l-oġġettii u s-servizzi kollha li għalihom irreġistrat id-dritt preċedenti” iżda
mbagħad jelenka biss “parti” minn dawn l-oġġetti u s-servizzi (meta mqabbla maċċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew mas-silta uffiċjali rilevanti mehmuża mal-formola taloppożizzjoni), l-Uffiċċju għandu, bl-għan li jegħleb l-informazzjoni kontradittorja inkluża
fl-avviż ta’ oppożizzjoni, jassumi li l-oppożizzjoni hi bbażata fuq “l-oġġetti u s-servizzi
kollha li għalihom hu reġistrat id-dritt preċedenti”.
Anki jekk l-opponent ma indikax, jew ma indikax b’mod ċar, fuq liema oġġetti u/jew
servizzi hu qiegħed jibbaża l-oppożizzjoni tiegħu, hu biżżejjed li jiġi mehmuż ċertifikat
ta’ reġistrazzjoni bil-lingwa tal-proċedimenti; dan iwassal biex jiġi preżunt li loppożizzjoni hi bbażata fuq l-oġġetti u s-servizzi li jidhru fiċ-ċertifikat. Madankollu, jekk
iċ-ċertifikat ikun b’lingwa differenti mil-lingwa tal-proċedimenti jew jekk ma jiġi mehmuż
ebda ċertifikat, in-nuqqas għandu jiġi nnotifikat.
Jekk oppożizzjoni tkun ibbażata fuq “l-oġġetti u s-servizzi identiċi/simili kollha”, trid
tintalab kjarifika, minħabba li dan il-kliem mhux ċar biżżejjed biex tiġi identifikata l-bażi
tal-oppożizzjoni.
Għall-oppożizzjonijiet ibbażati fuq trademarks jew drittijiet preċedenti mhux reġistrati, lopponent għandu jindika l-attivitajiet kummerċjali li jintużaw fihom.
Aspetti speċifiċi: oppożizzjonijiet reġistrati kontra reġistrazzjonijiet internazzjonali li
jiddeżinjaw lill-UE
Għall-finijiet ta’ ammissibbiltà, fir-rigward tal-oppożizzjonijiet ippreżentati kontra
reġistrazzjonijiet internazzjonali li jiddeżinjaw l-UE, indikazzjoni tan-numru/i tal-klassi
biss fl-avviż ta’ oppożizzjoni mhix biżżejjed biex jiġu identifikati l-oġġetti u s-servizzi li
fuqhom tkun ibbażata l-oppożizzjoni. Jekk l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq l-oġġetti u sservizzi kollha jew fuq parti minnhom, li għalihom tiġi reġistrata l-marka, waħda jew
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aktar, preċedenti jew li ssir applikazzjoni għaliha, dawn l-oġġetti u s-servizzi jkunu jridu
jiġu elenkati bil-lingwa tal-proċedimenti ta’ oppożizzjoni. Din il-lista għandha tinkludi loġġetti u s-servizzi kollha li huma koperti minn dik il-marka jew tal-anqas l-oġġetti u sservizzi rilevanti li fuqhom tkun ibbażata l-oppożizzjoni.
2.4.2.4 Marka preċedenti b’reputazzjoni: kamp ta’ applikazzjoni territorjali tarreputazzjoni
Meta l-opponent jinvoka l-Artikolu 8(5) EUTMR fuq il-bażi ta’ trademark nazzjonali, lUffiċċju jassumi li r-reputazzjoni tiġi ddikjarata għat-territorju li b’rabta miegħu il-marka
nazzjonali preċedenti jkollha protezzjoni.
Meta l-opponent jinvoka l-Artikolu 8(5) EUTMR fuq il-bażi ta’ trademark internazzjonali,
l-opponent ser ikollu jidentifika t-territorji li għalihom jiddikjara r-reputazzjoni għallmarka tiegħu. Fin-nuqqas ta’ dik l-indikazzjoni, l-Uffiċċju jassumi li r-reputazzjoni hi
ddikjarata għat-territorji kollha li b’rabta magħhom il-marka prċedenti jkollha protezzjoni.
Meta l-marka preċedenti ktun EUTM, ma tintalab ebda indikazzjoni peress li jitqies li rreputazzjoni hi ddikjarata għall-UE.

2.4.2.5 Identifikazzjoni tal-opponent
Artikolu 46(1) EUTMR
Artikolu 2(2)(h)(i) RDTUE
Artikolu 2(1)(b) EUTMIR
L-opponent jista’ jkun persuna fiżika jew persuna ġuridika. Biex ikun jista’ jiġi identifikat
l-opponent, għandu jkun hemm indikazzjoni tal-isem u tal-indirizz tiegħu.
Sa issa ma kienx hemm oppożizzjonijiet li fihom l-opponent ma ġiex identifikat. Jekk jiġi
indikat biss l-isem tal-opponent u, pereżempju, numru tal-faks, l-opponent għandu
jintalab jagħti d-dettalji tal-indirizz tiegħu.
Meta jkun irid jiġi eżaminat jekk l-opponent huwiex identifikat b’mod ċar, għandha
tingħata attenzjoni lin-natura tal-opponent, jiġifieri jekk hijiex persuna fiżika jew
ġuridika. Jekk ma jkunx ċar jekk l-opponent huwiex persuna fiżika jew ġuridika, jew
meta ma jiġix indikat it-tip ta’ persuna ġuridika (eż. GmbH, KG, SA, Ltd), in-nuqqas ikun
irid jiġi nnotifikat.

Intitolament
Artikolu 2(2)(h)(i) u (iii) RDTUE
Artikolu 2(1)(b) EUTMIR
L-opponent hu preżunt li jsostni li hu l-proprjetarju tad-dritt preċedenti, sakemm ma jiġix
iddikjarat mod ieħor. Ikun biss jekk l-opponent jaġixxi fil-kapaċità ta’ detentur ta’ liċenzja
awtorizzat jew persuna awtorizzata skond il-liġi nazzjonali, li jkollu jagħmel dikjarazzjoni
għal dak l-għan, u jkun irid jispeċifika l-bażi li fuqha hu b’hekk intitolat jew awtorizzat.
Jekk dawk id-dettalji ma jingħatawx, tali nuqqas għandu jiġi notifikat.
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Skond l-Artikolu 2(2)(h)(i) RDTUE, opponent li jaġixxi bħala detentur ta’ liċenzja u jew
persuna awtorizzata għandu jindika ismu u l-indirizz tiegħu f’konformità mal-Artikolu
2(1)(b) EUTMIR.


Jekk l-avviż ta’ oppożizzjoni jkun ibbażat fuq ir-raġunijiet mogħtija tal-Artikolu 8(1)
jew (5) EUTMR u b’hekk fuq ir-reġistrazzjonijiet ta’ trademarks jew lapplikazzjonijiet għal trademarks, l-avviż ta’ oppożizzjoni jista’ jiġi ppreżentat millproprjetarju ta’ dawn ir-reġistrazzjonijiet jew l-applikazzjonijiet, jew mid-detenturi
ta’ liċenzja, dment li jkunu awtorizzati mill-proprjetarju.



Jekk l-avviż ta’ oppożizzjoni jkun ibbażat fuq ir-raġunijiet tal-Artikolu 8(3) EUTMR
(trademark ta’ aġent), jista’ jiġi pppreżentat mill-proprjetarju ta’ dik it-trademark.



Jekk l-avviż ta’ oppożizzjoni jkun ibbażat fuq ir-raġunijiet tal-Artikolu 8(4) EUTMR
(marki jew sinjali preċedenti), jista’ jiġi sottomess mill-proprjetarju ta’ tali marka
jew sinjal preċedenti u mill-persuni awtorizzati skond il-liġi nazzjonali rilevanti biex
jeżerċitaw id-drittijiet tal-marka jew tas-sinjal preċedenti.



Jekk l-avviż ta’ oppożizzjoni jkun ibbażat fuq ir-raġunijiet tal-Artikolu 8(6) EUTMR,
dan jista’ jiġi ppreżentat minn kwalunkwe persuna awtorizzata skond illeġislazzjoni tal-UE jew id-dritt nazzjonali rilevanti biex jeżerċita d-drittijiet għaddenominazzjoni ta’ oriġini protetta jew għall-indikazzjoni ġeografika preċedenti.

Sakemm l-opponent isostni li hu s-sid ta’ dritt jew ta’ reġistrazzjoni f’wieħed mill-Istati
Membri tal-Unjoni Ewropea, hu jkun intitolat li jissottometti oppożizzjoni,
irrispettivament mill-pajjiż ta’ oriġini.
Bidla tal-proprjetarju (trasferiment ta’ marka preċedenti) qabel tiġi ppreżentata loppożizzjoni
Meta l-marka preċedenti tkun ġiet ittrasferita qabel ma tiġi ppreżentata l-oppożizzjoni,
għandha ssir distinzjoni bejn oppożizzjonijiet ibbażati fuq EUTM preċedenti u
oppożizzjonijiet ibbażati fuq reġistrazzjonijiet ta’ (jew applikazzjonijiet għal) trademarks
nazzjonali.
Oppożizzjonijiet ibbażati fuq EUTM preċedenti
Oppożizzjoni bbażata fuq reġistrazzjonijiet jew applikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
tista’ tiddaħħal mis-suċċessur fit-titolu ta’ EUTM biss jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet
stabbiliti fl-Artikolu 20(12) EUTMR, jiġifieri, jekk l-opponent ikun ippreżenta talba għarreġistrazzjoni tat-trasferiment meta tiġi ppreżentata l-oppożizzjoni. Skond lArtikolu 20(12) EUTMR, fejn ikun hemm limiti ta’ żmien li jkunu jridu jiġu osservati firrigward tal-Uffiċċju, is-suċċessur fit-titolu jista’ jagħmel id-dikjarazzjonijiet korrispondenti
lill-Uffiċċju ladarba t-talba għar-reġistrazzjoni tat-trasferiment tkun waslet għand lUffiċċju.
Hu f’idejn l-opponent li jipprovdi din l-informazzjoni, u mhix se tkun verifikata millUffiċċju meta jagħmel il-kontroll tal-ammissibbiltà. Madankollu, jekk l-opponent isemmi
fl-ispjegazzjoni tal-oppożizzjoni tiegħu li hu l-proprjetarju l-ġdid (jew juża termini simili),
l-Uffiċċju għandu jitlob lill-opponent biex jindika d-data li fiha t-talba għar-reġistrazzjoni
tat-trasferiment intbagħtet jew waslet għand l-Uffiċċju.
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Oppożizzjoni bbażata fuq reġistrazzjoni jew applikazzjoni nazzjonali
Oppożizzjoni bbażata fuq reġistrazzjoni jew applikazzjoni nazzjonali tista’ tiddaħħal
mill-proprjetarju l-“antik” jew mis-suċċessur fit-titolu, billi hemm prassi differenti fl-Istati
Membri differenti f’dik li hi l-ħtieġa li t-trasferiment jiġi reġistrat fir-reġistru tat-trademarks
nazzjonali biex ikunu jistgħu jintalbu d-drittijiet li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni.
F’xi każijiet, l-oppożizzjoni tkun ippreżentata mill-opponent A filwaqt li, wara
trasferiment tal-marka preċedenti li fuqha tkun ibbażata l-oppożizzjoni, il-marka tkun filproprjetà ta’ B. Minħabba li A jista’ jibqa’ jidher fir-reġistru rilevanti bħala l-proprjetarju,
l-Uffiċċju jaċċetta l-oppożizzjoni bħala valida b’A bħala l-opponent, anki jekk hu ma
jibqax il-proprjetarju tal-marka preċedenti.
Jekk l-oppożizzjoni tiġi ppreżentata b’B bħala l-opponent u kopja taċ-ċertifikat tarreġistrazzjoni turi lil A bħala l-proprjetarju tal-marka preċedenti, l-oppożizzjoni tiġi
aċċettata bħala ammissibbli bis-suppożizzjoni li l-marka preċedenti kienet trasferita lil B
qabel ma ġiet ippreżentata l-oppożizzjoni (jew jekk jiġi indikat fl-avviż ta’ oppożizzjoni li
hu jopponi fil-kapaċità tiegħu bħala detentur ta’ liċenzja). Madankollu, l-intitolament
għall-preżentazzjoni tal-oppożizzjoni (eż. evidenza tat-trasferiment jew tal-għoti ta’
liċenzja qabel ma ġiet ippreżentata l-oppożizzjoni) irid jintwera bil-provi fi ħdan itterminu perentorju għas-sostanzjar.

Opponenti multipli
Artikoli 2(1) u 73(1) RDTUE
F’xi każijiet, ikun hemm aktar minn opponent wieħed indikati fl-avviż ta’ oppożizzjoni.
Hemm żewġ sitwazzjonijiet biss fejn l-Uffiċċju jaċċetta żewġ persuni separati jew aktar
(fiżiċi jew ġuridiċi) bħala opponenti multipli, jiġifieri:


jekk dawn ikunu koproprjetarji tal-marka jew tad-dritt preċedenti;



jekk l-oppożizzjoni tiġi ppreżentata mill-proprjetarju jew mill-koproprjetarju ta’
marka jew ta’ dritt preċedenti flimkien ma’ detentur ta’ liċenzja, wieħed jew aktar,
ta’ dawn il-marki/drittijiet preċedenti.

Jekk ma jkun hemm ebda indikazzjoni li l-opponenti multipli jissodisfaw wieħed miżżewġ rekwiżiti msemmija hawn fuq, huma jintalbu jindikaw ir-relazzjoni tagħhom
(koproprjetàrji jew proprjetarju/detentur ta’ liċenzja) jew inkella jindikaw wieħed millopponenti multipli bħala l-uniku opponent.
Jekk marka preċedenti u/jew dritt preċedenti jkollha/jkollu aktar minn proprjetarju
wieħed (koproprjetà), l-oppożizzjoni tkun tista’ tiġi ppreżentata minn kwalunkwe wieħed
minnhom jew minnhom kollha.
Madankollu, jekk l-opponenti jinformaw lill-Uffiċċju li, pereżempju, il-Kumpanija A B.V.
għandha ħamsa mid-drittijiet preċedenti u l-Kumpanija A PLC għandha ħamsa oħra,
jkollhom jindikaw ma’ min se tissokta l-oppożizzjoni. B’konsegwenza ta’ dan, ħamsa
minn fost l-għaxar drittijiet preċedenti ma jiġux ikkunsidrati. Jekk l-opponenti ma
jwiġbux b’mod xieraq qabel jagħlaq iż-żmien stabbilit ta’ xahrejn, l-oppożizzjoni tiġi
miċħuda bħala inammissibbli.
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Aċċettabbli
Trademarks preċedenti
Proprjetarju
Trademarks preċedenti
Sidien

1

2

3

4

5

A/B

A

A

A

A

1

2

3

4

5

A/B

A/Ċ

A

A

A

It-tieni kombinazzjoni tkun aċċettabbli biss jekk tal-inqas A ikun wieħed mill-opponenti.
Mhux aċċettabbli
Trademarks preċedenti

1

2

3

4

5

Sidien

A

A

B

B

B

L-opponenti jkollhom jintalbu jindikaw jekk iridux jissoktaw bil-proċedimenti ma’ A jew B
bħala opponent.

Trademarks preċedenti
Sidien

1

2

3

4

5

A/B

A

A

B

B

L-opponenti jkollhom jintalbu jissoktaw bl-oppożizzjoni jew bħala opponenti multipli
abbażi tal-ewwel tliet trademarks preċedenti jew inkella bħala opponenti multipli abbażi
tal-ewwel, ir-raba’ u l-ħames trademark preċedenti.

Trademarks preċedenti
Sidien

1

2

3

4

5

A/B/Ċ

B/Ċ

A

A

A

L-opponenti jkollhom jintalbu jissoktaw bl-oppożizzjoni jew bħala opponenti multipli A, B
u Ċ abbażi tal-ewwel u t-tieni trademarks preċedenti jew inkella bħala opponenti
multipli A u B abbażi tal-ewwel, it-tielet, ir-raba’ u l-ħames trademark preċedenti.
Indikazzjonijiet ta’ relazzjonijiet għajr koproprjetà
Meta jissemmew żewġ opponenti fl-avviż ta’ oppożizzjoni, wieħed bħala proprjetarju
tad-dritt preċedenti, u l-ieħor bħala detentur ta’ liċenzja (awtorizzat mill-proprjetarju biex
jippreżenta oppożizzjoni), ma titqajjem ebda oġġezzjoni jekk il-proprjetarju tad-drittijiet
preċedenti kollha li fuqhom hi bbażata l-oppożizzjoni jkun l-istess persuna ġuridika jew
fiżika, irrispettivament minn kemm ikun hemm detenturi ta’ liċenzja li jissieħbu miegħu
fil-każ.
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Fl-eżempju li ġej, l-oppożizzjoni hi aċċettabbli b’A, B u Ċ bħala opponenti multipli:
Trademarks preċedenti

1

2

3

Proprjetarju

A

A

A

Detenturi ta’ liċenzja

B

Ċ

Xejn

B’kuntrast ma’ dan, fil-każ li ġej, għalkemm B hu aċċettat bħala opponent multiplu
bħala detentur ta’ liċenzja għall-marka 1 preċedenti, hu ma jistax jiġi aċċettat bħala
opponent multiplu bħala proprjetarju tal-marka 3 preċedenti. L-Uffiċċju jitlob lillopponenti biex jindikaw jekk iridux jissoktaw bl-oppożizzjoni b’A jew B bħala opponent.
Jekk l-opponenti ma jwiġbux, l-oppożizzjoni titqies bħala inammissibbli.
Trademarks preċedenti

1

2

3

Proprjetarju

A

A

B

Detenturi ta’ liċenzja

B

Ċ

A

Evidenza
F’każijiet fejn l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq marki reġistrati preċedenti, l-aktar mod
komuni biex tiġi pprovduta l-evidenza ta’ koproprjetà hu li tiġi ppreżentata kopja taċċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew silta minn bażi ta’ data uffiċjali. Jekk l-oppożizzjoni tkun
ibbażata fuq diversi marki/drittijiet preċedenti, iżda l-opponenti jkunu diġà ppreżentaw
evidenza ta’ koproprjetà ta’ marka reġistrata preċedenti waħda, l-opponenti xorta
waħda għandhom jikkonfermaw il-proprjetà tad-drittijiet preċedenti l-oħrajn. Billi f’dan listadju tal-proċedimenti tal-oppożizzjoni, l-opponenti mhumiex obbligati li jippreżentaw
evidenza tal-marki/drittijiet preċedenti tagħhom, dikjarazzjoni li tikkonferma li jistgħu
jressqu oppożizzjoni flimkien titqies bħala suffiċjenti għall-finijiet ta’ ammissibbiltà.
2.4.2.6 Rappreżentanza professjonali
Rappreżentant
Artikoli 119 u 120 EUTMR
Artikolu 2(2)(h)(ii) u Artikolu 73 RDTUE
L-Artikolu 2(2)(h)(ii) RDTUE jistabbilixxi li jekk l-opponent ikun ħatar rappreżentant, hu
għandu jipprovdi l-isem u l-indirizz kummerċjali tar-rappreżentant skond l-Artikolu
2(1)(e) EUTMIR. Meta jkun hemm aktar minn opponent wieħed quddiem l-Uffiċċju, irid
jinħatar rappreżentant komuni.
Jekk l-opponent ikun miż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) (mhux obbligat li jkun
irrappreżentat skond l-Artikolu 119 EUTMR), in-nuqqas li jaħtar rappreżentant jew innuqqas li jindika l-isem jew l-indirizz kummerċjali tar-rappreżentant, sempliċiment
iwassal biex l-Uffiċċju jikkomunika direttament mal-opponent.
Jekk l-opponent hu obbligat li jkun irrappreżentat skond l-Artikolu 119 EUTMR, innuqqas li jaħtar rappreżentant jew in-nuqqas li jindika l-isem jew l-indirizz kummerċjali
tar-rappreżentant, jikkostitwixxi nuqqas relattiv ta’ ammissibbiltà. L-Uffiċċju jrid jistieden
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lill-opponent biex jaħtar rappreżentant u/jew jindika l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant
u, jekk jonqos milli jagħmel dan, l-oppożizzjoni tiġi rifjutata bħala inammissibbli.
Għal aktar dettalji dwar ir-rappreżentanti professjonali, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli
ġenerali, Taqsima 5, Rappreżentazzjoni Professjonali.

2.4.2.7 Firma
Artikolu 63(1)(a) RDTUE
Avviż ta’ oppożizzjoni jrid jiġi ffirmat mill-opponent jew, jekk jiġi ppreżentat minn
rappreżentant, mir-rappreżentant.
Jekk avviż ta’ oppożizzjoni jiġi ppreżentat b’mezzi elettroniċi, l-indikazzjoni tal-isem talmittent titqies li hi ekwivalenti għal firma.
2.4.2.8 Rekwiżiti relattivi tal-inammissibbiltà: sanzjonijiet
Artikolu 5(5) RDTUE
Jekk ir-rekwiżiti relattivi tal-ammissibbiltà jkunu neqsin jew mhux irrispettati, l-opponent
jew ir-rappreżentant tiegħu jingħata xahrejn (2) biex jirrimedja n-nuqqas. Dan it-terminu
perentorju ma jistax jiġi estiż.
Jekk in-nuqqas ma jiġix irrimedjat fil-ħin, l-oppożizzjoni trid tiġi rrifjutata bħala
inammissibbli jew, jekk in-nuqqas ikun jikkonċerna parti mid-drittijiet preċedenti, lopponent jiġi nnotifikat li l-oppożizzjoni hi ammissibbli iżda li d-drittijiet preċedenti
kkonċernati ma jistgħux jittieħdu f’kunsiderazzjoni.

2.4.3

Indikazzjonijiet fakultattivi

2.4.3.1 Firxa tal-oppożizzjoni
Artikolu 2(2)(i) RDTUE
L-oppożizzjoni tista’ tinkludi indikazzjoni tal-oġġetti u tas-servizzi li għalihom hi
indirizzata l-oppożizzjoni; fin-nuqqas ta’ tali indikazzjoni, l-oppożizzjoni titqies bħala li hi
indirizzata għall-prodotti u l-oġġetti kollha tal-marka li tkun qed issir oppożizzjoni
għaliha.
Jekk l-opponent juri li l-oppożizzjoni hi indirizzata biss kontra parti mill-oġġetti u misservizzi tal-applikazzjoni għal EUTM, dan għandu jelenka dawn l-oġġetti b’mod ċar.
Il-limitu ta’ fejn twassal l-oppożizzjoni jkun indikat b’mod korrett meta l-oġġetti jkunu
oġġetti speċifiċi fi ħdan terminu usa’ użat fl-ispeċifikazzjoni kkontestata (eż.
oppożizzjoni indirizzata kontra qliezet u l-applikazzjoni għal EUTM tiġi ppreżentata għal
ħwejjeġ – f’dan l-eżempju, l-uniċi oġġetti kkontestati jitqiesu li huma l-qliezet).
Madankollu, meta l-opponent juża kliem ambigwu bħal “l-oppożizzjoni hi indirizzata
kontra l-prodotti kollha simili għal …”, meta l-prodotti tal-opponent jinbidlu għall-prodotti
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tal-applikant, jew meta kwalunkwe indikazzjoni oħra mogħtija ma tidentifikax b’mod ċar
l-oġġetti u s-servizzi kkontestati, l-oppożizzjoni titqies li hi mmirata kontra kull oġġett u
servizz tal-marka li kontrieha ssir oppożizzjoni.
Barra minn hekk, meta l-opponent jindika fil-formola ta’ oppożizzjoni li l-oppożizzjoni hi
indirizzata kontra “parti mill-oġġetti u mis-servizzi tal-marka kkontestata” iżda mbagħad
jelenka l-oġġetti u s-servizzi “kollha” fl-avviż ta’ oppożizzjoni jew fl-annessi, l-Uffiċċju,
bl-għan li jegħleb l-informazzjoni kontradittorja fl-avviż ta’ oppożizzjoni, jassumi li loppożizzjoni hi indirizzata kontra “l-oġġetti u s-servizzi kollha”.

2.4.3.2 Dikjarazzjoni motivata dwar ir-raġunijiet
Artikolu 2(4) RDTUE
“Dikjarazzjoni motivata” tfisser kwalunkwe fatt u argument li fuqu tibbaża l-oppożizzjoni
kif ukoll kwalunkwe evidenza b’appoġġ tal-oppożizzjoni.
Din hi fakultattiva meta tiġi ppreżentata oppożizzjoni. Tista’ tiġi inkluża fl-oppożizzjoni,
iżda tista’ tiġi ppreżentata wkoll wara li jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni (Artikolu 7(1)
RDTUE), u tikkonċerna s-sustanza, mhux l-ammissibbiltà, tal-oppożizzjoni.

2.5

Notifika tal-avviż ta’ oppożizzjoni

Artikoli 4, 5 u 6 RDTUE
Id-Deċiżjoni Nru EX-17-4 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju rigward il-komunikazzjoni
b’mezzi elettroniċi
Kwalunkwe avviż ta’ oppożizzjoni u kwalunkwe dokument imressaq mill-parti li topponi,
kif ukoll kwalunkwe komunikazzjoni indirizzata lil waħda mill-partijiet mill-Uffiċċju qabel
il-bidu tal-perjodu ta’ preklużjoni, jintbagħtu mill-Uffiċċju lill-parti l-oħra għall-finijiet ta’
informazzjoni.
Ladarba l-oppożizzjoni tkun instabet ammissibbli, l-Uffiċċju jibgħat notifika lill-partijiet
biex jinformahom li l-parti kuntrarja se titqies li jibdew xahrejn (2) wara r-riċevuta talkomunikazzjoni. In-notifika tistabbilixxi wkoll it-terminu perentorju għall-opponent biex
jippreżenta l-fatti, l-evidenza u l-argumenti li jservu bħala sostenn għall-oppożizzjoni
tiegħu, kif ukoll it-terminu perentorju għall-applikant biex jippreżenta l-osservazzjonijiet
tiegħu bħala tweġiba. Hu importanti li jiġi nnotat li minħabba l-mezzi ta’ komunikazzjoni
differenti (komunikazzjoni elettronika, faks u posta), it-termini perentorji msemmija f’din
in-notifika huma stabbiliti skond l-anqas mezz ta’ komunikazzjoni veloċi. Pereżempju,
jekk waħda mill-partijiet tiġi nnotifikata permezz ta’ komunikazzjoni elettronika minn fuq
il-paġna web uffiċjali tal-Uffiċċju, in-notifika titqies li saret fil-ħames jum tal-kalendarju
wara l-jum li fih inħoloq id-dokument mis-sistemi tal-Uffiċċju. Għaldaqstant, jekk innotifika lill-parti l-oħra tintbagħat b’faks, din il-parti msemmija wara ukoll tingħata lħamest ijiem iżjed biex b’hekk it-termini perentorji mogħtija fin-notifiki jkunu jaqblu. Għal
aktar tagħrif dwar il-komunikazzjoni mal-Uffiċċju, jekk jogħġbok irreferi għal-Linji Gwida,
Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Termini Perentorji.
Kull meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq trademark preċedenti reġistrata jew li ssir
applikazzjoni għaliha bil-kulur, l-Uffiċċju jiżgura li l-applikant jirċievi r-rappreżentazzjoni
bil-kulur. F’xi każijiet, dan ikun jeħtieġ notifika bil-posta.
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Notifika ma ssirx qabel jagħlaq il-perjodu ta’ oppożizzjoni.

3

Perjodu ta’ preklużjoni

3.1

Iffissar tal-perjodu ta’ preklużjoni f’mozzjoni

Artikoli 5, 7 u Artikoli 6(1), 8(2) u (9) RDTUE
Il-Komunikazzjoni Nru 1/06 tal-President tal-Uffiċċju tat-02/02/2006
Meta l-oppożizzjoni tinstab li hi ammissibbli, l-Uffiċċju jibgħat notifika lill-partijiet, fejn
jinformahom li l-oppożizzjoni hi meqjusa bħala ammissibbli u li l-parti kuntrarja talproċedimenti hi meqjusa li tibda xahrejn (2) wara r-riċevuta tan-notifika (jingħata
perjodu ta’ preklużjoni ta’ xahrejn (2) qabel ma l-proċedimenti jibdew b’mod uffiċjali
b’konsegwenzi legali, b’mod partikolari fir-rigward tad-drittijiet tal-oppożizzjoni).
Skond is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18/10/2012 f’C-402/11 P, Redtube,
EU:C:2012:649, in-notifika mibgħuta lill-partijiet li tinformahom li l-oppożizzjoni hi
ammissibbli skond ir-Regola 18(1) tar-Regolament Nru 2868/95 [issa l-Artikolu 6(1)
RDTUE] tikkostitwixxi deċiżjoni li tista’ tiġi appellata flimkien mad-deċiżjoni finali dwar ilkawża, kif iddikjarat fl-Artikolu 58(2) EUTMR. Konsegwentement, l-Uffiċċju hu marbut
b’din id-deċiżjoni.
Il-perjodu ta’ preklużjoni għandu jiġi ffissat biex jagħlaq xahrejn (2) min-notifika. Dan ilperjodu ma jistax jittawwal.
L-opponent jingħata limitu ta’ żmien xahrejn (2) wara li jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni
biex jippreżenta fatti, evidenza jew argumenti, irrispettivament minn jekk ikunx diġà
ppreżenta t-tali fatti, evidenza jew argumenti flimkien mal-avviż ta’ oppożizzjoni. Flistess terminu perentorju, l-opponent għandu jissostanzja wkoll id-dritt(ijiet) preċedenti
tiegħu.
It-talba lill-opponent hi stedina ġenerali għal sottomissjoni sħiħa skond it-tifsira talArtikolu 7 RDTUE. L-Uffiċċju mhux se jindika n-natura u t-tip tal-materjal meħtieġ għal
sottomissjoni sħiħa (ara espliċitament l-Artikolu 8(9), it-tieni sentenza, RDTUE). Anzi
jkun l-opponent li jiddeċiedi x’jixtieq jissottometti.
Fil-prattika, it-terminu perentorju għall-preżentazzjoni ta’ tali materjal addizzjonali jiġi
ffissat bħala 4 xhur mid-data tan-notifika. Għalhekk, l-opponenti għandhom ikunu konxji
li t-terminu perentorju għall-preżentazzjoni ta’ tali materjal addizzjonali mhuwiex
terminu perentorju ta’ xahrejn (2) minn meta jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni, iżda
terminu perentorju ta’ 4 xhur min-notifika.
L-applikant jingħata terminu perentorju addizzjonali ta’ xahrejn (2) biex iwieġeb għalloppożizzjoni. Minflok jiġu ffissati termini perentorji separati ta’ xahrejn (2) (xahrejn
għall-perjodu ta’ preklużjoni, xahrejn għat-tlestija tal-oppożizzjoni, xahrejn għat-tweġib),
it-terminu perentorju għat-tweġib għall-oppożizzjoni jiġi ffissat għal sitt (6) xhur minnotifika tal-ammissibbiltà (il-jum meta jibda l-perjodu ta’ preklużjoni).
Malli l-opponent ilesti l-oppożizzjoni tiegħu fi kwalunkwe ħin wara n-notifika u qabel ma
jagħlqu l-4 xhur disponibbli għalih, il-materjal addizzjonali jingħadda lill-applikant
mingħajr ebda bidla fit-terminu perentorju disponibbli biex iwieġeb għall-oppożizzjoni.
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Madankollu, jekk il-materjal addizzjonali jasal fl-Uffiċċju mingħajr biżżejjed żmien biex
jingħadda lill-applikant fit-terminu perentorju stabbilit għall-opponent, il-materjal
addizzjonali jingħadda lill-applikant flimkien mal-iffissar ta’ terminu perentorju ġdid ta’
xahrejn biex iwieġeb għall-oppożizzjoni. Dan il-limitu ta’ xahrejn (2) iffissat
separatament jibda jgħodd mid-data tar-riċevuta tan-notifika tal-materjal addizzjonali
biex jiġi żgurat li l-applikant dejjem ikollu xahrejn (2) żmien biex ikun jista’ jħejji ttweġiba tiegħu.

3.2

Estensjoni tal-perjodu ta’ preklużjoni

Artikolu 146(5) sa (7) u (9) EUMTR
Artikolu 6(1) RDTUE
Il-Komunikazzjoni Nru 1/06 tal-President tal-Uffiċċju tat-02/02/2006
Il-perjodu ta’ preklużjoni jista’ jiġi estiż sa total ta’ 24 xahar jekk iż-żewġ partijiet
jippreżentaw talbiet għal żmien itwal qabel jagħlaq il-perjodu. L-Uffiċċju jagħti
estensjoni ta’ 22 xahar, irrispettivament mit-tul tal-estensjoni li jintalab.
Mhux possibbli li wieħed jevita l-limitazzjoni tal-perjodu ta’ preklużjoni sa 24 xahar billi
jitlob għal sospensjoni. It-talbiet jistgħu jiġu aċċettati f’dan l-istadju iżda jingħataw effett
biss ladarba jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni. Meta l-partijiet jinvokaw negozjati li jkunu
għaddejjin, il-proċedimenti ma jiġux sospiżi matul il-perjodu ta’ preklużjoni, iżda tista’
ssir talba għal tali sospensjoni wara li jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni.
Biex il-perjodu ta’ preklużjoni jiġi estiż, huma meħtieġa dawn li ġejjin:


Talba ffirmata miż-żewġ partijiet. Din tista’ tieħu l-forma ta’ żewġ talbiet separati
jew inkella ta’ talba waħda konġunta. Mhux neċessarju li tingħata raġuni għallestensjoni.



It-talba għandha ssir bil-lingwa tal-proċedimenti. B’mod alternattiv, it-talba tista’
tiġi ppreżentata b’waħda mil-lingwi tal-Uffiċċju. Madankollu, trid tiġi ppreżentata
traduzzjoni fuq inizjattiva tal-partijiet stess fi żmien xahar mill-preżentazzjoni. LUffiċċju ma jibgħat ebda komunikazzjoni b’talba għal traduzzjoni tat-talba għal
estensjoni.



It-talba trid tiġi ppreżentata qabel jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni. Kwalunkwe
talba li tiġi ppreżentata wara li jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni jkollha tiġi
rrifjutata. Jekk parti tippreżenta t-talba matul il-perjodu ta’ preklużjoni, iżda l-parti
l-oħra tippreżentaha wara li jagħlaq dan il-perjodu, l-estensjoni jkollha tiġi rrifjutata
wkoll.

L-estensjoni tal-perjodu ta’ preklużjoni għandha tkun differenzjata minn talbiet għallestensjoni ta’ terminu perentorju jew ta’ sospensjoni. F’każ li t-talba għall-estensjoni
titqies bħala inammissibbli minħabba li tkun ġiet imressqa tard jew minħabba li lperjodu ta’ preklużjoni jkun diġà ġie estiż, tiġi ttrattata bħala talba għal sospensjoni,
sakemm il-kundizzjonijiet ta’ tali talba jkunu ssodisfati.
L-estensjoni tingħata għal perjodu ta’ 24 xahar mid-data tal-bidu tal-perjodu ta’
preklużjoni. Din il-proċedura tevita estensjonijiet multipli u fl-istess waqt tħalli lill-partijiet
f’ħelsien sħiħ biex jiddeċiedu huma meta jridu jkomplu bil-fażi kuntrarja.
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Kwalunkwe parti tista’ ttemm il-perjodu ta’ preklużjoni mtawwal (nonparteċipazzjoni) billi
tindika dan b’mod espliċitu bil-miktub.
Hu immaterjali jekk il-parti l-oħra taqbilx ma’ dan jew le.
Meta waħda mill-partijiet tagħżel li toħroġ mill-iskema qabel jagħlaq il-perjodu ta’
preklużjoni, l-Uffiċċju jikkonferma dan maż-żewġ partijiet u jistabbilixxi li l-perjodu ta’
preklużjoni jagħlaq ġimagħtejn wara l-imsemmija notifika. Il-parti kuntrarja tibda mill-jum
ta’ wara. L-istess notifika tinnotifika t-termini perentorji l-ġodda għas-sostanzjar taloppożizzjoni u għat-tweġiba tal-applikant, li jkunu ta’ xahrejn (2) u 4 xhur,
rispettivament, minn tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni.
In-nonparteċipazzjoni hi irrevokabbli. Nonparteċipazzjoni matul l-aħħar xahar qabel ilbidu tal-proċedimenti ma tiġix aċċettata.

4

Fażi Kontenzjuża

4.1

It-tlestija tal-oppożizzjoni

Fi żmien xahrejn (2) wara għeluq il-perjodu ta’ preklużjoni, l-opponent jista’ jippreżenta
fatti, evidenza u argumenti addizzjonali favur l-oppożizzjoni tiegħu.
Fi ħdan l-istess terminu perentorju, l-opponent irid juri bil-provi l-eżistenza, il-validità u lkamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tad-drittijiet preċedenti invokati tiegħu, u
jippreżenta prova tal-intitolament tiegħu biex jippreżenta l-oppożizzjoni.

4.2

Sostanzjar

Artikolu 46 EUTMR
Artikolu 7 u Artikolu 8(1) RDTUE
Is-sostanzjar hu definit mill-Artikolu 7(2) RDTUE u jirreferi għall-prova tal-eżistenza, talvalidità u tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tal-marka/i jew tad-dritt(ijiet)
preċedenti, kif ukoll għall-prova tal-intitolament għall-preżentazzjoni tal-oppożizzjoni.
Wara li l-partijiet ikunu ġew notifikati dwar l-ammissibbiltà tal-oppożizzjoni, l-opponent
ikollu xahrejn (2), li jibdew minn tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni, li matulhom mhux biss
irid ilesti l-preżentazzjoni tiegħu, jiġifieri, jippreżenta l-evidenza kollha b’appoġġ taloppożizzjoni tiegħu, iżda wkoll jagħti prova tal-eżistenza u tal-validità tad-drittijiet
preċedenti msejħa u tal-intitolament tiegħu li jippreżenta l-oppożizzjoni. Meta jkun
rilevanti għall-oppożizzjoni, l-opponent irid jippreżenta wkoll evidenza tar-reputazzjoni,
karattru distintiv mtejjeb jew kwalunkwe aspett ieħor li jaffettwa l-kamp ta’ applikazzjoni
tal-protezzjoni tad-dritt (jew drittijiet) preċedenti tiegħu.
L-evidenza għandha tkun bil-lingwa tal-proċedimenti jew inkella akkumpanjata minn
traduzzjoni għall-finijiet ta' sostanzjar. It-traduzzjoni trid tiġi ppreżentata fit-terminu
perentorju għas-sottomissjoni tal-oriġinali. Għar-regoli speċifiċi dwar it-traduzzjoni talevidenza tas-sostanzjar, issir referenza għall-paragrafi 4.3.1.1 u 4.3.1.3 għall-fatti,
għall-evidenza u għall-argumenti li jridu jiġu tradotti qabel ma jagħlaq it-terminu
perentorju għas-sostanzjar, u għall-paragrafu 4.3.1.2 għall-evidenza tas-sostanzjar li
trid tiġi tradotta biss fuq talba tal-Uffiċċju.
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Għall-fini ta’ sostanzjar, l-opponent ird jipprovdi l-prova neċessarja lill-Uffiċċju. Minbarra
l-preżentazzjoni ta’ evidenza fiżika tas-sostanzjar, f’każijiet li fihom l-evidenza li
tikkonċerna l-preżentazzjoni jew ir-reġistrazzjoni tad-drittijiet preċedenti jew li
tikkonċerna l-kontenut tal-liġi nazzjonali rilevanti tkun aċċessibbli onlajn minn sors
rikonoxxut mill-Uffiċċju, l-opponent jista’ jiddikjara b’mod formali lill-Uffiċċju li hu jibbaża
fuq evidenza online, u din l-evidenza onlajn tista’ tieħu post kwalunkwe evidenza fiżika.
Hu mifhum mit-test tal-Artikolu 7(3) RDTUE li, biex jiġi bbażat fuq evidenza onlajn, irid
ikun hemm dikjarazzjoni formali mill-opponent li titlob lill-Uffiċċju jivvaluta linformazzjoni neċessarja għat-trademark preċedenti mis-sorsi uffiċjali onlajn rilevanti.
Konsegwentement, peress li dan hu fakultattiv, il-parti opponenti għanda tgħarraf lillUffiċċju u lill-parti l-oħra b’mod formali u proattiv li hi tixtieq tibbaża fuq din l-għażla. Iddikjarazzjoni trid tkun espliċita u inkundizzjonali biex tiġi aċċettata. Għaldaqstant, lUffiċċju ma jivverifikax is-sostanzjar ta’ kwalunkwe dritt onlajn meta l-parti opponenti
ma tkunx tat il-kunsens espliċitu u inkundizzjonali għall-użu tal-evidenza onlajn.
Hu nnotat li, anki jekk l-opponent jiddikjara b’mod formali li jista’ jiġi bbażat fuq levidenza onlajn, hu l-obbligu tal-opponent li jivverifika li s-sorsi onlajn jirriflettu l-aktar
informazzjoni preċiża u aġġornata rilevanti. Barra minn hekk, f’każ li l-opponent, wara
dikjarazzjoni bħal din, xorta waħda jippreżenta evidenza fiżika bla ma jirrevoka b’mod
formali d-dikjarazzjoni preċedenti tiegħu, u jkun hemm kontradizzjoni bejn l-evidenza
onlajn u l-evidenza fiżika, tapplika l-aktar evidenza aġġornata riċenti.
Tista’ tiġi introdotta dikjarazzjoni mill-parti opponenti fi kwalunkwe żmien qabel ma
jagħlaq it-terminu perentorju tas-sostanzjar. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe dikjarazzjoni
formali (inkluż meta t-tali dikjarazzjoni tkun ġiet irtirata), l-oppożizzjoni għandha tiġi
rifjutata bħala mhux sostanzjata jekk ma tiġi ppreżentata ebda evidenza fiżika fi żmien
debitu.
Jekk l-opponent ma pprovax l-eżistenza ta’ tal-anqas dritt preċedenti wieħed, loppożizzjoni tiġi rifjutata bħala infondata.
Jekk id-dritt preċedenti li jkun instab li hu ammissibbli ma jiġix issostanzjat fil-fażi talprova tal-verità u jkun hemm dritt preċedenti ieħor (jew aktar) issostanzjat, ir-rekwiżiti
tal-ammissibbiltà assoluta għal dak id-dritt (jew drittijiet) preċedenti jiġu vverifikati.
B’rabta mal-preżentazzjoni tad-dokumenti ta’ appoġġ, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli
Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Termini Perentorji.

4.2.1

EUTMs u applikazzjonijiet għal EUTMs

Jekk il-marka preċedenti jew l-applikazzjoni tkun EUTM, l-opponent ma jkollux bżonn
jippreżenta dokumenti sa fejn ikunu kkonċernati l-eżistenza u l-validità tal-EUTM (jew
applikazzjoni għaliha). L-eżaminazzjoni tas-sostanzjar issir ex officio fir-rigward taddata li tinsab fil-bażi ta’ data tal-Uffiċċju.

4.2.2

EUTMs u applikazzjonijiet għal EUTMs konvertiti

Artikolu 139(1)(m) EUTMR
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Din it-taqsima tittratta biss aspetti speċifiċi tal-konverżjoni fil-proċedimenti ta’
oppożizzjoni. Għal aktar informazzjoni dwar il-konverżjoni, ara l-Linji Gwida, Parti E,
Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 2, Konverżjoni.
4.2.2.1 Oppożizzjoni bbażata fuq EUTM (jew applikazzjoni għal EUTM) (li trid tiġi)
konvertita
Applikazzjonijiet nazzjonali li ġejjin mill-konverżjoni ta’ EUTM jew applikazzjoni għal
EUTM preċedenti huma kkunsidrati li jidħlu fis-seħħ malli tiġi ppreżentata talba valida
għal konverżjoni. Tali drittijiet jiġu sostanzjati kif xieraq skond l-Artikolu 7(2) RDTUE
jekk l-opponent jindika n-numru tal-EUTM (jew tal-applikazzjoni għal EUTM) taħt
konverżjoni u l-pajjiżi li għalihom tkun intalbet il-konverżjoni.
4.2.2.2 Oppożizzjoni bbażata fuq EUTM (jew applikazzjoni għal EUTM) li tiġi
konvertita b’mod sussegwenti
Meta matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni, l-applikazzjoni għal EUTM (jew l-EUTM) li
fuqha hi bbażata l-oppożizzjoni ma tibqax teżisti (jew il-lista ta’ oġġetti u ta’ servizzi
tkun ristretta), u tiġi ppreżentata talba għal konverżjoni, il-proċedimenti jkunu jistgħu
jissoktaw. Dan minħabba li r-reġistrazzjonijiet ta’ trademarks nazzjonali li jirriżultaw
minn konverżjoni ta’ applikazzjoni għal EUTM jistgħu jikkostitwixxu l-bażi tal-proċedura
tal-oppożizzjoni oriġinarjament magħmula fuq il-bażi ta’ dik l-applikazzjoni għal EUTM
(15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)).
F'każ bħal dan, l-Uffiċċju jitlob lill-opponent bil-miktub biex jinforma lill-Uffiċċju jekk
iżommx l-oppożizzjoni fid-dawl tal-irtirar, tal-irtirar jew tar-rifjut tal-applikazzjoni(jiet)
preċedenti għal EUTM jew tar-reġistrazzjoni(jiet) preċedenti ta’ EUTM u jekk hux
biħsiebu jibbaża fuq l-applikazzjonijiet nazzjonali li jirriżultaw mill-konverżjoni tal-EUTM
preċedenti. Jekk l-opponent ma jinformax lill-Uffiċċju fi ħdan it-terminu perentorju
stabbilit li hu jixtieq jibbaża fuq l-applikazzjonijiet nazzjonali, l-oppożizzjoni tiġi rifjutata
bħala infondata.
L-evidenza tal-eżistenza tal-applikazzjonijiet nazzjonali preċedenti trid tiġi ppreżentata
mill-opponent malli ssir disponibbli.

4.2.3 Reġistrazzjonijiet ta’ trademarks jew applikazzjonijiet għal trade marks li
mhumiex EUTMs
Artikolu 7(2)(a)(i) u (ii) RDTUE
Biex tiġi ssostanzjata applikazzjoni għal trademark preċedenti jew reġistrazzjoni ta’
trademark preċedenti, l-opponent irid jipprovdi lill-Uffiċċju b’evidenza tal-preżentazzjoni
jew tar-reġistrazzjoni tagħha. L-Uffiċċju jaċċetta bħala evidenza tal-preżentazzjoni jew
tar-reġistrazzjoni ta’ marki preċedenti d-dokumenti li ġejjin:




ċertifikati maħruġa mill-korp uffiċjali xieraq
siltiet minn bażijiet ta’ data uffiċjali
siltiet minn bullettini uffiċjali tal-uffiċċji tat-trademarks nazzjonali rilevanti u tadWIPO.

Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 34
01/10/2017

Kwistjonijiet Proċedurali

Kif intqal aktar ’il fuq, l-opponent minflok jista’ jitlob lill-Uffiċċju biex jaċċessa linformazzjoni neċessarja għal din it-trademark mill-bażi ta’ data uffiċjali onlajn rilevanti
(ara aktar ’il quddiem taħt 4.2.3.2).
4.2.3.1 Ċertifikati maħruġa mill-korp uffiċjali xieraq
Kwalunkwe ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew l-aktar ċertifikat ta’ tiġdid riċenti li juri l-validità
tal-marka preċedenti wara għalaq iż-żmien mogħti lill-opponent biex jġib prova tal-verità
tal-oppożizzjoni tiegħu, maħruġ minn uffiċċju nazzjonali jew mid-WIPO jekk ikun
jikkonċerna reġistrazzjoni internazzjonali, jikkostitwixxi evidenza valida. Għal aktar
rekwiżiti relatati maċ-ċertifikati tat-tiġdid, ara aktar ’l isfel.
Jekk l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq applikazzjoni, l-opponent għandu jippreżenta
evidenza li turi li l-applikazzjoni tressqet fl-uffiċċju nazzjonali jew li applikazzjoni
internazzjonali tressqet id-WIPO. Ladarba l-applikazzjoni preċedenti tipproċedi għarreġistrazzjoni, l-opponent irid jippreżenta l-evidenza tar-reġistrazzjoni. Jekk, wara l-parti
kuntrarja, l-opponent jippreżenta evidenza li l-applikazzjoni nazzjonali fil-fatt għaddiet
għar-reġistrazzjoni qabel it-terminu perentorju stabbilit fl-Artikolu 7(1) RDTUE, il-marka
preċedenti tiġi miċħuda bħala infondata skond l-Artikolu 8(7) RDTUE. Ċertifikat ta’
applikazzjoni mhux xhieda biżżejjed li turi li t-trademark ġiet reġistrata. Fi kliem ieħor,
ma jistax jittieħed bħala prova tal-eżistenza ta’ reġistrazzjoni ta’ trademark.
Iċ-ċertifikati jridu jiġu vverifikati bir-reqqa peress li, f’ċerti każijiet, ikun hemm biss ftit
differenzi bejn formola ta’ applikazzjoni u ċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni.
4.2.3.2 Siltiet minn bażijiet ta’ data uffiċjali
Siltiet minn bażijiet ta’ data uffiċjali jiġu aċċettati biss jekk l-oriġini tagħhom tkun bażi ta’
data uffiċjali, jiġifieri l-bażi ta’ data uffiċjali ta’ wieħed mill-uffiċċji nazzjonali jew tadWIPO u jekk ikunu ekwivalenti għal ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jew tal-aħħar tiġdid.
Meta tiġi ppreżentata silta, l-immaġini elettronika mhux mibdula ta’ silta minn bażi ta’
data fuq l-internet riprodotta fuq folja separata titqies bħala aċċettabbli ukoll sakemm
tkun tinkludi identifikazzjoni uffiċjali tal-awtorità jew tal-bażi ta’ data li toriġina minnha.
Siltiet minn bażijiet ta’ data kummerċjali ma jiġux aċċettati, anki jekk jirriproduċu
eżattament l-istess informazzjoni bħas-siltiet uffiċjali. Eżempji ta’ siltiet li mhumiex
aċċettati huma DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA,
PATLINK, SAEGIS jew COMPUMARK.
Għal reġistrazzjonijiet internazzjonali, il-bażi ta’ data ROMARIN hi aċċettata
(26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994) 1 . Il-verżjoni “qasira” tas-silta hi
biżżejjed dment li jkun fiha l-informazzjoni neċessarja kollha, iżda l-verżjoni estiża
jew twila tas-silta mid-WIPO hi preferibbli peress li fiha l-indikazzjonijiet individwali
kollha għal kull pajjiż deżinjat, inkluża d-Dikjarazzjoni ta’ Għotja ta’ Protezzjoni.
Is-siltiet minn Tmview huma evidenza aċċettabbli li tikkonċerna r-reġistrazzjonijiet
internazzjonali u trademarks li ssir applikazzjoni għalihom jew irreġistrati mal-uffiċċji
1

Il-prattika antika ta’ aċċettazzjoni ta’ karti stampati minn eSearch plus (qabel imsejħa CTM-Online) għal
reġistrazzjonijiet internazzjonali bid-denominazzjoni tal-UE tapplika biss għal oppożizzjonijiet b’data ta’
preżentazzjoni qabel l-01/07/2012.
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parteċipanti, dment li jkun fihom id-data rilevanti, peress li din tirrifletti l-informazzjoni
miksuba direttament mill-bażijiet ta’ data tad-WIPO u mill-uffiċċji nazzjonali. Għal aktar
informazzjoni ara: https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Jekk jibbaża fuq evidenza onlajn, l-opponent irid jipprovdi link diretta għas-sors jew
jidentifika l-bażi ta’ data biċ-ċar.
L-Uffiċċju jaċċetta siltiet uffiċjali mill-bażijiet ta’ data ROMARIN jew “Madrid Monitor”
tad-WIPO u mill-bażijiet ta’ data kollha tal-uffiċċji nazzjonali tal-PI, filwaqt li TMview hu
aċċettabbli bħala portal li permezz tiegħu jiġu “aċċessati” d-WIPO u l-uffiċċji nazzjonali.
Huma suffiċjenti referenzi ġenerali għal bażijiet ta' data u għal sorsi bħal dawn, bl-użu
ta’ iperlink diretta li mhuwiex obbligatorju. Pereżempju, meta l-opponent jibbaża fuq
trademark Spanjola preċedenti, l-Uffiċċju jaċċetta indikazzjonijiet bħal “l-uffiċċju
nazzjonali tal-proprjetà intellettwali ta’ Spanja”, “OEPM”, “bażi ta’ data tas-CEO ta’
Spanja”, “www.oepm.es” jew “l-amministrazzjoni li biha ġiet irreġistrata l-marka”, eċċ.
Meta s-silta minn bażi ta’ data uffiċjali jew mill-bażi ta’ data aċċessata onlajn ma tkunx
tinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa, l-opponent għandu jimla n-nuqqas b’dokumenti
oħra minn sors uffiċjali li juru l-informazzjoni n-nieqsa.
Eżempji
Is-siltiet mill-bażijiet ta’ data xi drabi ma jkunux jinkludu l-lista ta’ oġġetti u/jew ta’
servizzi u, f’każijiet bħal dawn, l-opponent irid jippreżenta dokument addizzjonali
(pereżempju, pubblikazzjoni fil-bullettin uffiċjali) li juri l-lista ta’ oġġetti u ta’ servizzi.
Għal marki figurattivi, is-siltiet mill-bażi ta’ data kultant juru l-istampa fuq paġna
separata. Konsegwentement, fir-rigward tat-trademarks figurattivi, meta l-opponenti
jippreżentaw silta bħala evidenza, dawn għandhom jiżguraw li r-rappreżentazzjoni talmarka tkun tidher fuq l-istess paġna u, jekk le, ikun irid jiġi ppreżentat dokument/paġna
addizzjonali li juri l-immaġini. Din tista’ tkun mill-bażi ta’ data innifisha (li tirriproduċi limmaġini fuq paġna separata li, meta tiġi stampata jew issejvjata bħala PDF,
pereżempju, tkun tinkludi identifikazzjoni tas-sors) jew inkella minn sors uffiċjali ieħor
(bħall-pubblikazzjoni tagħha fil-bullettin uffiċjali). L-ikkupjar tal-immaġini mill-bażi ta’
data u l-inklużjoni tagħha b’mod elettroniku jew b’mod ieħor fil-formola tal-avviż ta’
oppożizzjoni mhumiex biżżejjed.
Meta l-Ingliż ikun il-lingwa tal-proċedimenti, u meta l-uffiċċju nazzjonali jipprovdi wkoll
verżjoni bl-Ingliż tas-silta tat-trademark, fil-prinċipju ma tkunx meħtieġa traduzzjoni.
Madankollu, rigward il-lista ta’ oġġetti u/jew ta’ servizzi, meta s-silta nfisha tagħti bsis lintestaturi tal-klassi flimkien ma’ twissija li tindika li din ir-referenza għall-intestatura talklassi mhux bilfors tirrifletti l-oġġetti u/jew is-servizzi protetti bit-trademark, l-opponent
dejjem irid jippreżenta l-lista oriġinali bil-lingwa oriġinali (minn sors uffiċjali) u, fejn illista ma tikkonsistitx f’intestatura tal-klassi, traduzzjoni preċiża fl-Ingliż. Traduzzjonijiet
bħal dawn huma meħtieġa wkoll jekk l-opponent jibbaża fuq evidenza aċċessibbli
onlajn minn sors rikonoxxut mill-Uffiċċju jekk it-tali evidenza jew parti minnha ma tkunx
fil-lingwa tal-proċedimenti.
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4.2.3.3 Siltiet minn bullettini uffiċjali tal-uffiċċji tal-trademarks nazzjonali rilevanti u tadWIPO
Fl-Istati Membri kollha, l-applikazzjoni għal u/jew ir-reġistrazzjoni ta’ trademark tiġi
ppubblikata f’bullettin uffiċjali. Kopji tal-pubblikazzjoni jiġu aċċettati sakemm iddokument (jew l-osservazzjonijiet li jkun hemm miegħu tal-opponent) jindika l-oriġini talpubblikazzjoni. Jekk din l-indikazzjoni tkun nieqsa, l-evidenza ma tkunx biżżejjed biex
tkun prova tal-validità tal-marka.
Barra minn hekk, kopja tal-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni mhix biżżejjed biex tkun
prova li t-trademark ġiet irreġistrata. Fi kliem ieħor, ma jistax jittieħed bħala prova tależistenza ta’ reġistrazzjoni ta’ trademark.
L-Uffiċċju jaċċetta l-ewwel pubblikazzjoni mid-WIPO tar-reġistrazzjoni internazzjonali
bħala evidenza suffiċjenti tar-reġistrazzjoni, għalkemm ladarba tiġi rreġistrata, xorta
waħda tista’ tiġi rrifjutata mill-uffiċċji nazzjonali matul il-perjodu ta’ bejn 12 u 18-il xahar
ta’ wara. Hu biss jekk l-applikant jikkontesta l-protezzjoni tal-marka inkwistjoni
f’territorju partikolari jew għal ċerti oġġetti u servizzi, li l-opponent ikun irid jippreżenta
evidenza li turi li l-marka ma ġietx rifjutata.
4.2.3.4 Kemm iddum reġistrazzjoni ta’ trademark
B’mod ġenerali, ir-reġistrazzjoni ta’ trademark iddum għal 10 snin. Wara li jgħaddi dan
il-perjodu, ir-reġistrazzjoni tat-trademark tista’ tiġġedded kull 10 snin. Fil-maġġoranza
tal-pajjiżi, l-10 snin jibdew mid-data tal-preżentazzjoni, iżda hemm xi eċċezzjonijiet.
Pajjiżi

Terminu ta’ protezzjoni

Punt tat-tluq

Il-Benelux (il-Belġju,
il-Lussemburgu, l10 snin
Olanda)

Id-data tal-preżentazzjoni

Il-Bulgarija

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Ir-Repubblika Ċeka

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Id-Danimarka

10 snin

Id-data tar-reġistrazzjoni

Il-Ġermanja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

L-Estonja

10 snin

Id-data tar-reġistrazzjoni

L-Irlanda

10 snin għal TM reġistrata mill-01/07/1996
(7 snin/14-il sena mat-tiġdid qabel dik id-data)

Id-data tar-reġistrazzjoni = iddata tal-preżentazzjoni

Il-Greċja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Spanja

10 snin għal trade marks li l-applikazzjoni għalihom
tkun saret mit-12/05/89
(20 sena għal trademarks li l-applikazzjoni għalihom
Id-data tal-preżentazzjoni
tkun saret qabel dik id-data, li jibdew mid-data tarreġistrazzjoni, u b’tiġdid li jibda mid-data talpreżentazzjoni)

Franza

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Il-Kroazja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

L-Italja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Ċipru

7 snin għall-ewwel terminu/14-il sena mat-tiġdid

Id-data tal-preżentazzjoni = iddata tar-reġistrazzjoni

Il-Latvja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni
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Pajjiżi

Terminu ta’ protezzjoni

Punt tat-tluq

Il-Litwanja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

L-Ungerija

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Malta

10 snin

Id-data tar-reġistrazzjoni = iddata tal-preżentazzjoni

L-Awstrija

10 snin

Id-data tar-reġistrazzjoni

Il-Polonja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Il-Portugall

10 snin

Id-data tar-reġistrazzjoni

Ir-Rumanija

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Is-Slovenja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Is-Slovakkja

10 snin

Id-data tal-preżentazzjoni

Il-Finlandja

10 snin

Id-data tar-reġistrazzjoni

L-Iżvezja

10 snin

Id-data tar-reġistrazzjoni

Ir-Renju Unit

10 snin mill-31/10/1994 (Trademarks li lapplikazzjoni għalihom tkun saret qabel dik id-data,
mat-tlestija tal-formalitajiet tar-reġistrazzjoni, kienu
Id-data tal-preżentazzjoni = idilhom fis-seħħ għal 7 snin mid-data tal-applikazzjoni. data tar-reġistrazzjoni
It-trademarks b’data tat-tiġdid qabel il-31/10/1994
ġew imġedda għal perjodu ta’ 14-il sena)

Reġistrazzjoni
internazzjonali

10 snin (anki jekk 20 sena għar-reġistrazzjonijiet
skond il-Ftehim ta’ Madrid, it-tariffi għandhom
jitħallsu f’żewġ ħlasijiet parzjali ta’ 10 snin
ekwivalenti għal tariffa tat-tiġdid)

Id-data tar-reġistrazzjoni
internazzjonali

Skond l-Artikolu 7(2)(a)(ii) RDTUE, jekk it-trademark tiġi rreġistrata, l-opponent għandu
jippreżenta evidenza tar-reġistrazzjoni.
Jekk l-opponent ikun issottometta ċertifikat ta’ reġistrazzjoni iżda r-reġistrazzjoni tkun
mistennija tiskadi qabel jagħlaq it-terminu perentorju għas-sostanzjar, dan għandu
jippreżenta ċertifikat ta’ tiġdid jew dokument ekwivalenti biex juri bil-provi li t-terminu ta’
protezzjoni tat-trademark jestendi lil hinn minn dan it-terminu perentorju jew
kwalunkwe estensjoni mogħtija għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni tiegħu. Tali
informazzjoni trid tkun aċċessibbli minn sors rikonoxxut mill-Uffiċċju jew l-opponent
ibbaża fuqu. Dak li jgħodd hu d-data li fiha tkun se tiskadi r-reġistrazzjoni, u mhux ilpossibbiltà li l-marka tiġġedded qabel jagħlaq il-perjodu ta’ grazzja ta’ 6 xhur skond ilKonvenzjoni ta’ Pariġi.
Meta dritt preċedenti li fuqu hi bbażata l-oppożizzjoni jilħaq tmiem il-protezzjoni wara li
jiskadi t-terminu perentorju stabbilit mill-Uffiċċju biex jissostanzja l-oppożizzjoni, loppożizzjoni ma tiġix irrifjutata b’mod awtomatiku fin-nuqqas ta’ komunikazzjoni ulterjuri
jew ta’ prova mill-opponent. Minflok, tinħareġ komunikazzjoni lill-opponent li fiha dan jiġi
mistieden jippreżenta evidenza ta’ tiġdid, li mbagħad tiġi kkomunikata lill-applikant
(05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256,
§ 68 et seq.).
Hu biss jekk iċ-ċertifikat ta’ tiġdid ikun jinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa li
tiddetermina l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tal-marka preċedenti li ċ-ċertifikat
ta’ tiġdid ikun jista’ jiġi ppreżentat mingħajr kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni.
Pereżempju, it-tiġdid li jsir fil-Ġermanja u, xi drabi, it-tiġdid li jsir fi Spanja, ma jkunx
jinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa u, għalhekk, it-tiġdid waħdu ma jkunx biżżejjed
biex ikun prova tal-verità ta’ marka preċedenti.
Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 38
01/10/2017

Kwistjonijiet Proċedurali

Jekk ma jkun hemm ebda evidenza xierqa tat-tiġdid, ir-reġistrazzjoni preċedenti ma
jkollhiex prova tal-verità u ma tiġix ikkunsidrata.
4.2.3.5 Intitolament għas-sottomissjoni tal-oppożizzjoni
Artikolu 46 EUTMR
Artikolu 2(2)(h)(iii) u Artikolu 7(2) RDTUE
Dawn li ġejjin huma intitolati, skond ir-raġuni invokata, li jippreżentaw oppożizzjoni:
1.
2.
3.
4.

il-proprjetarji u d-detenturi ta’ liċenzja awtorizzati skond l-Artikolu 8(1) u (5)
EUTMR;
il-proprjetarji (biss) għat-trademarks imsemmija fl-Artikolu 8(3) EUTMR;
il-proprjetarji tad-drittijiet preċedenti msemmija fl-Artikolu 8(4) EUTMR u l-persuni
awtorizzati skond id-dritt nazzjonali applikabbli rilevanti;
kwalunkwe persuna awtorizzata skond il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea
jew id-dritt nazzjonali biex teżerċita d-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 8(6) EUTMR.

Eżempju
Jekk l-opponent hu korporazzjoni, l-isem tal-korporazzjoni għandu jitqabbel bir-reqqa
mal-isem tal-korporazzjoni li tkun sidt it-trademark preċedenti. Pereżempju, għal
kumpaniji Brittaniċi, John Smith Ltd, John Smith PLC u John Smith (UK) Ltd huma
entitajiet ġuridiċi differenti.
Jekk l-oppożizzjoni tiġi ppreżentata b’B bħala l-opponent u kopja taċ-ċertifikat tarreġistrazzjoni turi lil A bħala l-proprjetarju tal-marka preċedenti, l-oppożizzjoni tiġi
rrifjutata bħala nieqsa mill-prova tal-verità, ħlief jekk l-opponent ikun ippreżenta
evidenza tat-trasferiment u, jekk tkun diġà disponibbli, tar-reġistrazzjoni tat-trasferiment
fir-reġistru rilevanti, jew inkella l-opponent ikun wera li A u B huma l-istess entità
ġuridika, li tkun biddlet biss isimha.
Jekk l-opponent hu detentur ta’ liċenzja tal-proprjetarju tat-trademark, is-silta tarreġistrazzjoni normalment tintwera meta liċenzja tkun ġiet irreġistrata. Madankollu, xi
Stati Membri ma jirreġistrawx il-liċenzji fir-reġistri tagħhom. Fil-każijiet kollha, hu f’idejn
l-opponent li juri li hu detentur ta’ liċenzja, kif ukoll li hu awtorizzat mill-proprjetarju tattrademark biex jippreżenta oppożizzjoni. Ma hemm ebda restrizzjoni fuq liema
evidenza tista’ tiġi ppreżentata bħala appoġġ għal tali awtorizzazzjoni: pereżempju,
kwalunkwe awtorizzazzjoni espliċita f’isem il-proprjetarju tat-trademark, bħall-kuntratt
tal-liċenzja, titqies li hi biżżejjed, sakemm din tkun tinkludi indikazzjonijiet li
jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni jew l-intitolament għall-preżentazzjoni tal-oppożizzjoni.
L-istess japplika għal kwalunkwe persuna awtorizzata skond il-leġislazzjoni tal-Unjoni
Ewropea id-dritt nazzjonali applikabbli rilevanti għar-raġunijiet tal-Artikolu 8(4) u (6)
EUTMR. L-opponent irid juri bil-provi l-intitolament tiegħu biex jippreżenta loppożizzjoni skond il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew id-dritt nazzjonali applikabbli.
Skond l-Artikoli 25, 26 u 29 EUTMR, l-Uffiċċju jirreġistra u jippubblika l-ftehimiet għallħruġ ta’ liċenzji fir-rigward tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea. Jekk il-bażi ta’
oppożizzjoni għal marka preċedenti soġġetta għal ftehim għall-ħruġ ta’ liċenzji tkun
EUTM, l-opponent ma jkollu bżonn jippreżenta ebda evidenza tal-ftehim għall-ħruġ ta’
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liċenzji, dment li l-liċenzja tkun ġiet irreġistrata u ppubblikata fl-Uffiċċju f’konformità malArtikolu 25 EUTMR. Min-naħa l-oħra, l-opponent xorta jkun irid jippreżenta evidenza li
turi li dan il-ftehim għall-ħruġ ta’ liċenzji jintitolah jaġixxi fid-difiża tal-marka, jekk illiċenzja tkun irreġistrata u ppubblikata fl-Uffiċċju u jekk din l-evidenza ma kinitx
mehmuża mat-talba oriġinali ppreżentata skond l-Artikolu 25(5)EUTMR. Għal aktar
informazzjoni dwar il-liċenzji, ara l-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru,
Taqsima 3, EUTMs u RCDS bħala Oġġetti tal-Proprjetà, Kapitlu 2, Liċenzji, Drittijiet in
Rem, Dmirijiet ta’ Eżekuzzjoni, Proċedimenti ta’ Insolvenza jew Proċedimenti Simili.
Mhuwiex biżżejjed li tingħata prova tar-reġistrazzjoni tal-ftehim għall-ħruġ ta’ liċenzji —
l-intitolament tal-opponent biex jiddefendi EUTM għandu jiġi sottomess bil-miktub ukoll.

4.2.3.6 Verifika tal-evidenza
L-Uffiċċju jivverifika li d-dikjarazzjonijiet ippreżentati mill-opponent fi ħdan il-perjodu ta’
oppożizzjoni ta’ 3 xhur ikunu riflessi fl-evidenza ppreżentata jew fl-evidenza aċċessibbli
onlajn minn sors rikonoxxut mill-Uffiċċju jekk l-opponent ibbaża fuqha.
Għandhom jiġu vverifikati d-dettalji li ġejjin:


l-awtorità emittenti;



in-numri tal-preżentata [210] u/jew tar-reġistrazzjoni [111] (f’ċerti pajjiżi dawn
huma, jew kienu, differenti);



il-firxa territorjali għar-reġistrazzjonijiet internazzjonali (jiġifieri f’liema pajjiżi hi
protetta l-marka u għal liema oġġetti u servizzi);



id-dati tal-preżentazzjoni [220], ta’ prijorità [300] u tar-reġistrazzjoni [151] (f’ċerti
pajjiżi, pereżempju fi Franza, id-dati tal-preżentazzjoni u tar-reġistrazzjoni indikati
fuq iċ-ċertifikat ikunu l-istess);



rappreżentazzjoni tas-sinjal kif ippreżentat jew reġistrat [531, 540, 541, 546, 554,
556, 557, 571, 591] u kif sostnut fl-avviż ta’ oppożizzjoni;
o

Fejn il-marka preċedenti tkun ġiet identifikata bħala li hi bil-kulur matul ilperjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3 xhur, ikun hemm żewġ xenarji aċċettabbli.

1)

Tiġi ppreżentata rappreżentazzjoni uffiċjali bil-kulur tal-marka bħal ċertifikat
ta’ reġistrazzjoni, ċertifikat ta’ tiġdid, silta uffiċjali, eċċ. jew inkella din trid
tkun disponibbli onlajn u tkun tinkludi riproduzzjoni tal-marka bil-kulur.

2)

Jiġi ppreżentat dokument uffiċjali bir-rappreżentazzjoni tal-marka bl-iswed u
abjad, flimkien ma’ pretensjoni tal-kuluri u indikazzjoni tal-kuluri, li t-tnejn
għandhom jiġu tradotti għal-lingwa tal-proċedimenti.
a.

Meta l-uffiċċju nazzjonali tat-trademarks ma jipprovdi ebda
dikjarazzjoni dettaljata tal-kuluri li tidentifika l-kuluri u, minflok, jgħid
“Kuluri ddikjarati” (jew kliem simili), dan hu aċċettabbli sakemm din lentrata tiġi tradotta fil-lingwa tal-proċedimenti.

b.

Meta l-uffiċċju nazzjonali (eż. l-Uffiċċju Portugiż tat-Trademarks) ma
jipprovdix indikazzjoni ta’ dikjarazzjoni tal-kulur fiċ-ċertifikat tiegħu jew
f’silta uffiċjali u l-opponent ma jibbażax fuq evidenza onlajn, ikollhom
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jiġu ppreżentati dokumenti ulterjuri li jagħtu prova ta’ din iddikjarazzjoni (pereżempju; kopja tal-pubblikazzjoni tal-marka filbullettin).
Madankollu, dan ix-xenarju msemmi l-aħħar ikun aċċettabbli biss jekk l-opponent
ikun ippreżenta wkoll rappreżentazzjoni bil-kulur tal-marka minn oriġini mhux
uffiċjali (karta separata, fil-limiti tal-osservazzjonijiet, mehmuża mal-avviż ta’
oppożizzjoni, eċċ.).
Għaldaqstant, jekk l-opponent ikun identifika matul il-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3
xhur li l-marka figurattiva tiegħu hi bil-kulur u jkun ippreżenta biss
rappreżentazzjoni bl-iswed u abjad lill-Uffiċċju mingħajr evidenza ulterjuri ta’
dikjarazzjoni tal-kulur, l-oppożizzjoni bbażata fuq dak id-dritt preċedenti tiġi
rrifjutata bħala mhux sostanzjata.
Bl-istess mod, jekk l-opponent ma jkun ipprovda ebda indikazzjoni matul ilperjodu ta’ oppożizzjoni li l-marka preċedenti hi bil-kulur (rappreżentazzjoni bilkulur, jew dikjarazzjoni tal-kulur), u jkun ippreżenta biss rappreżentazzjoni bilkulur lill-Uffiċċju biex jissostanzja l-oppożizzjoni tiegħu, l-oppożizzjoni bbażata fuq
dak id-dritt preċedenti tiġi rrifjutata bħala mhux sostanzjata.


l-oġġetti u s-servizzi koperti [511];



id-data ta’ skadenza tar-reġistrazzjoni (jekk tingħata);



is-sid [731, 732];



entrati oħra fir-reġistru li jaffettwaw l-istatus legali jew proċedurali jew il-kamp ta’
applikazzjoni tal-protezzjoni tal-marka (eż. dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda ta’
responsabbiltà [526], restrizzjonijiet, tiġdid, trasferimenti, azzjonijiet pendenti, ilfatt li l-marka ġiet irreġistrata minħabba l-karattru distintiv miksub permezz talużu, eċċ.).

In-numru fil-parentesi kwadri hu n-numru tal-kodiċi internazzjonali użat biex jidentifika
informazzjoni f’ħafna biċċiet ta’ evidenza, bħal estratti minn bażijiet ta’ data uffiċjali jew
minn ċertifikati ta’ reġistrazzjoni, iżda mhux kollha. L-opponent mhux obbligat li
jissottometti spjegazzjoni tal-kodiċi, la għall-INID u lanqas għall-kodiċi nazzjonali.

4.2.4 Is-sostanzjar ta’ marki magħrufa sewwa, ta’ dikjarazzjonijiet ta’
reputazzjoni, ta’ trademarks ippreżentati minn aġent, ta’ sinjali preċedenti użati
waqt il-kummerċ, ta’ denominazzjonijiet ta’ oriġini jew ta’ indikazzjonijiet
ġeografiċi
4.2.4.1 Marki magħrufa sewwa
Artikolu 8(2)(c) EUTMR
Artikolu 7(2)(b) RDTUE
Marka preċedenti magħrufa sewwa hi trademark magħrufa sewwa fi Stat Membru, fissens li l-kelmiet magħrufa sewwa jintużaw fl-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi. Tali
marka tista’ ma tkunx irreġistrata, iżda tista’ tkun irreġistrata wkoll.
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L-opponent għandu juri li hu l-proprjetarju ta’ trademark preċedenti li tkun saret
magħrufa sewwa fit-territorju rilevanti, għall-oġġetti u għas-servizzi li fuqhom tkun
ibbażata l-oppożizzjoni. Biex jissostanza l-verità tal-marka tiegħu, ikollu jippreżenta
evidenza li l-marka hi magħrufa sewwa.
Jekk l-opponent jinvoka trademark irreġistrata u jsostni li l-istess marka fl-istess pajjiż hi
marka magħrufa sewwa, din ġeneralment tittieħed bħala dikjarazzjoni li l-marka
rreġistrata tiegħu tkun kisbet karattru distintiv ta’ livell għoli permezz tal-użu.
Hu komuni ħafna għall-opponenti li jħawdu “marki magħrufa sewwa” ma’ “marki
b’reputazzjoni” skond l-Artikolu 8(5) EUTMR. Skond il-bażi tal-oppożizzjoni li tiġi
indikata, il-każ ikun irid jiġi kkunsidrat skond l-Artikolu 8(2)(c) u/jew l-Artikolu 8(5)
EUTMR. Ara ukoll il-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 5, Trademarks
b’Reputazzjoni (Artikolu 8(5) EUTMR).
4.2.4.2 Marki b’reputazzjoni
Artikolu 8(5) EUTMR
Artikolu 7(2)(f) RDTUE
Oppożizzjoni skond l-Artikolu 8(5) EUTMR hi bbażata fuq trademark preċedenti li
għandha reputazzjoni. Ara ukoll il-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 5,
Trademarks b’Reputazzjoni (Artikolu 8(5) EUTMR).
F’dawn il-każijiet, it-trademark preċedenti tkun trademark irreġistrata. Għalhekk, lopponent irid jippreżenta ċertifikati tar-reġistrazzjoni, eċċ. jew jibbaża fuq evidenza
onlajn kif stabbilit aktar ’il fuq.
Biex ikun jista’ jressaq il-każ tiegħu skond l-Artikolu 8(5) EUTMR, l-opponent irid
jippreżenta evidenza tar-reputazzjoni. Barra minn hekk, l-opponent għandu jew jallega
u juri li l-użu tal-marka, li hu s-suġġett fil-qofol tal-applikazzjoni għal EUTM ikkontestata,
ikun qed jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv, jew ikun ta’ ħsara għalih jew għarreputazzjoni tat-trademark preċedenti, jew inkella l-opponent għandu jindika li dan hu
probabbli li jsir matul il-perkors ordinarju.
4.2.4.3 Trademark jew sinjal ieħor mhux irreġistrati użati fil-kummerċ
Artikolu 8(4) EUTMR
Artikolu 7(3) RDTUE
Għal dawn id-drittijiet, l-Uffiċċju japplika l-protezzjoni pprovduta mid-dritt rilevanti.
Mhux id-drittijiet kollha skond l-Artikolu 8(4) EUTMR mhumiex reġistrati (pereżempju,
f’xi pajjiżi, l-ismijiet ta’ kumpaniji u kummerċjali huma reġistrati). B’hekk, meta d-dritt
rilevanti jeħtieġ li dawn id-drittijiet jiġu reġistrati għall-protezzjoni, ikunu meħtieġa kopji
tar-reġistrazzjoni u, jekk applikabbli, dokumenti bħaċ-ċertifikati ta’ tiġdid. Fil-każ ta’
marki jew ta’ sinjali mhux reġistrati, l-opponent irid jippreżenta evidenza talakkwiżizzjoni tad-dritt preċedenti. Irid juri wkoll li hu jista’ jipprojbixxi l-użu ta’ trademark
sussegwenti. Barra minn hekk, irid jipprovdi wkoll referenza għad-dispożizzjonijiet taddritt nazzjonali u t-test tat-tali dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali li fuqhom jibbaża l-każ
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tiegħu billi jikkwota pubblikazzjonijiet uffiċjali tad-dispożizzjonijiet jew tal-ġurisprudenza
rilevanti, u biex jibni l-każ tiegħu skond dak id-dritt.
Meta l-evidenza li tikkonċerna l-preżentazzjoni jew ir-reġistrazzjoni tas-sinjal iddikjarat
jew l-evidenza li tikkonċerna l-kontenut tad-dritt nazzjonali rilevanti tkun aċċessibbli
onlajn minn sors rikonoxxut mill-Uffiċċju, l-opponent jista’ jipprovdi t-tali evidenza billi
jagħmel referenza għal dak is-sors. Għal dak l-għan, il-pubblikazzjonijiet uffiċjali onlajn
u l-bażijiet ta’ data nazzjonali kollha jiġu aċċettati sa fejn ikunu joriġinaw mill-gvern jew
minn korp uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat, dment li dawn ikunu pubblikament
aċċessibbli u mingħajr ħlas. Għall-każijiet li fihom id-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali
jkunu regolati mir-regoli komuni tal-liġi, is-sors aċċettabbli jista’ jinkludi
pubblikazzjonijiet uffiċjali onlajn (ġurisprudenza).
Finalment, l-opponent irid jippreżenta evidenza li l-użu tad-dritt tiegħu, reġistrat jew le,
kellu sinifikat aktar minn sempliċi sinifikat lokali. Ara ukoll il-Linji Gwida, Parti Ċ,
Oppożizzjoni, Taqsima 4, Drittijiet skond l-Artikolu 8(4) u 8(6) EUTMR.
4.2.4.4 Denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti, indikazzjonijiet ġeografiċi protetti
Artikolu 8(6)(m) EUTMR
Artikolu 7(2)(e) RDTUE
Skond l-Artikolu 8(6) EUTMR, id-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u l-indikazzjonijiet
ġeografiċi protetti li ssir applikazzjoni għalihom qabel id-data tal-applikazzjoni tal-EUTM
(jew id-data tal-prijorità ddikjarata, jekk applikabbli) jistgħu jiġu invokati bħala l-bażi
għall-oppożizzjonijiet. Għal dawn id-drittijiet, l-Uffiċċju japplika l-protezzjoni pprovduta
mil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew mid-dritt nazzjonali rilevanti.
Biex jissostanzja dawn id-drittijiet, l-opponent irid jipprovdi lill-Uffiċċju bl-evidenza tależistenza, tal-validità u tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tad-dritt preċedenti. Irid
juri wkoll li hu jista’ jipprojbixxi l-użu ta’ trademark sussegwenti.
Biex jagħti prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni
tad-dritt preċedenti, l-opponent irid jippreżenta dokumenti pertinenti maħruġa millawtorità kompetenti li juru bil-provi li saret applikazzjoni għad-dritt inkwistjoni, jew li dan
ġie rreġistrat jew ingħata (jekk id-denominazzjoni ta’ oriġini protetta jew l-indikazzjoni
ġeografika protetta ngħatat b’mezzi amministrattivi li mhumiex reġistrazzjoni). Jekk
dawn id-dokumenti ma jipprovdux biżżejjed informazzjoni rigward l-intitolament talopponent biex jippreżenta l-oppożizzjoni, iridu jiġu ppreżentati dokumenti oħra.
Barra minn hekk, biex jintwera bil-provi li hu intitolat jipprojbixxi l-użu ta’ trademark
sussegwenti skond id-dritt rilevanti, l-opponent irid jipprovdi referenza għal kwalunkwe
dritt nazzjonali u t-test tat-tali dritt li fuqu jibbaża l-każ tiegħu. It-test mhuwiex meħtieġ
jekk l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-opponent irid
juri bil-provi wkoll li l-każ jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha skond id-dispożizzjonijiet
rilevanti.
Meta l-evidenza li tikkonċerna l-preżentazzjoni jew ir-reġistrazzjoni taddenominazzjonijiet ta’ oriġini protetti jew tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti
preċedenti, jew l-evidenza li tikkonċerna l-kontenut tad-dritt nazzjonali rilevanti tkun
aċċessibbli minn sors rikonoxxut mill-Uffiċċju, l-opponent jista’ jippreżenta t-tali
evidenza billi jagħmel referenza għal dak is-sors. Il-pubblikazzjonijiet uffiċjali onlajn u lbażijiet ta’ data nazzjonali kollha huma aċċettabbli sa fejn ikunu joriġinaw mill-gvern jew
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minn korp uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat, dment li dawn ikunu pubblikament
aċċessibbli u mingħajr ħlas. Barra minn hekk, huma aċċettati referenzi għall-bażijiet ta’
data onlajn uffiċjali kollha tal-UE (eż. E-Bacchus, E-Spirit-Drinks, DOOR).
Għall-kuntrarju tad-drittijiet preċedenti invokati skond l-Artikolu 8(4) EUTMR, ir-rekwiżit
ta’ preżentazzjoni tal-evidenza li l-użu tas-sinjal kellu sinifikat aktar minn sempliċi
sinifikat lokali ma japplikax għal drittijiet preċedenti invokati skond l-Artikolu 8(6)
EUTMR.
Għal aktar dettalji rigward is-sostanzjar tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u talindikazzjonijiet ġeografiċi protetti, ara l-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 4,
Drittijiet skond l-Artikolu 8(4) u 8(6) EUTMR, paragrafu 5 (Artikolu 8(6) EUTMR — ilProtezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi).
4.2.4.5 Marka ppreżentata minn aġent jew minn rappreżentant
Artikolu 8(3) EUTMR
Artikolu 7(2)(c) RDTUE
Dan jikkonċerna l-każ fejn aġent jew rappreżentant tal-proprjetarju ta’ trademark
japplika għar-reġistrazzjoni ta’ dik it-trademark fl-Uffiċċju. Il-proprjetarju jista’ jopponi
għall-applikazzjoni tal-applikant żleali. Ara wkoll il-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni,
Taqsima 3, Preżentazzjoni Mhux Awtorizzata mill-Aġenti tal-Proprjetarju tat-TM
(Artikolu 8(3) EUTMR).
L-opponent għandu jġib prova li hu s-sid tat-trademark u tal-ħin meta kiseb dik il-marka.
Billi t-trade mark tista’ tkun trademark reġistrata jew trademark mhux reġistrata, lopponent jista’ jippreżenta evidenza tar-reġistrazzjoni fi kwalunkwe post fid-dinja jew
evidenza tal-akkwist tad-drittijiet permezz tal-użu. L-opponent irid jippreżenta wkoll
evidenza ta’ relazzjoni bejn aġent u rappreżentant.

4.2.5

In-nonkonformità mar-rekwiżiti dwar is-sostanzjar

Artikolu 46(4)(m) EUTMR
Artikolu 7 u Artikolu 8(1) u (7) RDTUE
L-Uffiċċju jistabbilixxi għall-opponent terminu perentorju ta’ xahrejn (2), mid-data li fiha
l-parti kuntrarja tal-proċedimenti titqies li bdiet, biex ilesti l-oppożizzjoni billi jippreżenta
fatti, evidenza u argumenti b'appoġġ (“terminu perentorju għas-sostanzjar”). Dan itterminu perentorju jista’ jiġi estiż skond l-Artikolu 68 RDTUE jew, jekk jinqabeż, lopponent jista’ japplika għal rikostituzzjoni fit-terminu perentorju maqbuż soġġett għallkundizzjonijiet tal-Artikolu 104 EUTMR (restitutio in integrum) jew tal-Artikolu 105
EUTMR (tkomplija tal-proċedimenti).
L-Artikolu 8(1) RDTUE jipprovdi li jekk l-opponent ma jkunx ipprovda evidenza sażżmien tal-iskadenza tat-terminu perentorju għas-sostanzjar, jew l-evidenza pprovduta
tkun irrilevanti b’mod ċar jew insuffiċjenti b’mod ċar biex tissodisfa r-rekwiżiti
stabbiliti fl-Artikolu 7(2) RDTUE għal kwalunkwe wieħed mid-drittijiet preċedenti, loppożizzjoni tiġi rifjutata bħala infondata.
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Jekk ma jiġi ssostanzjat l-ebda wieħed mid-drittijiet preċedenti li fuqu tkun ibbażata loppożizzjoni, l-Uffiċċju jagħlaq il-parti kuntrarja bla ma jistieden lill-applikant
jippreżenta osservazzjonijiet bħala tweġiba. L-Uffiċċju mhuwiex meħtieġ jinforma lillopponent dwar x’fatti jew evidenza setgħu jiġu ppreżentati (17/06/2008, T-420/03,
BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Wara, l-oppożizzjoni tiġi rifjutata skond l-Artikolu
8(1) RDTUE.
Minn dan isegwi li meta l-opponent ikun naqas milli jippreżenta kwalunkwe evidenza
affattu, l-oppożizzjoni tiġi rrifjutata. Jitqies li ma ġiet ippreżentata ebda evidenza jekk levidenza ma tkunx akkumpanjata minn traduzzjoni fil-lingwa tal-proċedimenti, peress li
t-tali evidenza mhux tradotta ma tistax tiġi kkunsidrata skond l-aħħar sentenza talArtikolu 7(4) RDTUE.
L-evidenza ppreżentata tkun “irrilevanti b’mod ċar” jekk, min-natura tagħha stess, ma
tistax isservi biex jiġu stabbiliti l-validità u l-eżistenza tad-dritt preċedenti invokat
(pereżempju, jekk turi bil-provi l-eżistenza ta’ dritt preċedenti li ma ġiex invokat fl-avviż
ta’ oppożizzjoni). L-evidenza ppreżentata tkun “insuffiċjenti b’mod ċar” jekk ma
tissodisfax ir-rekwiżiti formali dwar is-sostanzjar.
Malli jiskadi t-terminu perentorju għas-sostanzjar, l-Uffiċċju jagħmel eżaminazzjoni
preliminari tas-sostanzjar. Jekk l-opponent ippreżenta evidenza għal tal-anqas wieħed
mid-drittijiet preċedenti invokati fl-oppożizzjoni li ma tistax tiġi kwalifikata bħala
“irrilevanti b’mod ċar” jew “insuffiċjenti b’mod ċar”, l-Uffiċċju jkompli l-pari kuntrarja
billi jgħaddi l-preżentata tal-opponent lill-applikant bi stedina biex jippreżenta
osservazzjonijiet.
Jekk, wara eżaminazzjoni ulterjuri tal-fajl, l-evidenza ppreżentata fi ħdan it-terminu
perentorju għas-sostanzjar xorta titqies insuffiċjenti biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti
stabbiliti fl-Artikolu 7(2) RDTUE, l-oppożizzjoni tiġi rrifjutata b’rabta ma’ dak id-dritt
preċedenti skond l-Artikolu 8(7) RDTUE.
Barra minn hekk, peress li l-verifika inizjali tas-sostanzjar hi limitata għas-sejbien ta’
dritt preċedenti sostanzjat wieħed li fuq il-bażi tiegħu tista’ tkompli l-proċedura, jekk loppożizzjoni ma tkunx tista’ tintlaqa’ fuq il-bażi ta’ dan id-dritt preċedenti sostanzjat,
tkun meħtieġa ssir eżaminazzjoni ulterjuri tal-fajl b’rabta mad-drittijiet preċedenti li jifdal.
Jekk din l-eżaminazzjoni turi li l-evidenza relatata ma’ dawn id-drittijiet preċedenti hi
ineżistenti, irrilevanti b’mod ċar, insuffiċjenti b’mod ċar jew inkella hi insuffiċjenti b’xi
mod ieħor biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7(2), l-oppożizzjoni tiġi
rrifjutata wkoll b’rabta ma’ dawn id-drittijiet skond l-Artikolu 8(7) RDTUE.

4.2.6

Fatti u evidenza ppreżentati wara t-terminu perentorju għas-sostanzjar

Artikolu 95(2) EUTMR
Artikolu 8(5) RDTUE
Il-fatti u l-evidenza kollha li fuqhom l-opponent jibbaża l-oppożizzjoni tiegħu jridu jiġu
ppreżentati fi ħdan it-terminu perentorju għas-sostanzjar stabbilit fl-Artikolu 7(1)
RDTUE. Għaldaqstant, kwalunkwe fatt jew evidenza ppreżentati wara t-terminu
perentorju għas-sostanzjar ikunu tard.
Minkejja dan, jekk l-opponent jippreżenta fatti jew evidenza biex jissostanzja loppożizzjoni wara t-terminu perentorju għas-sostanzjar, l-Uffiċċju jista’ jqis it-tali fatti
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jew evidenza meta jeżerċita s-setgħa diskrezzjonali tiegħu skond l-Artikolu 95(2)
EUTMR, soġġett għall-kundizzjonijiet tal-Artikolu 8(5) RDTUE.
F’dak il-kuntest, l-ewwel irid jiġi vvalutat jekk l-Uffiċċju jistax jeżerċita kwalunkwe
setgħa diskrezzjonali u, it-tieni, jekk iva, kif jeżerċitaha, jiġifieri jekk jilqax jew jirrifjutax
it-tali fatti jew evidenza.
4.2.6.1 Jekk tistax tiġi eżerċitata s-setgħa diskrezzjonali
Skond l-Artikolu 8(5) RDTUE, l-ewwel sentenza, l-Uffiċċju jista’ jeżerċita s-setgħa
diskrezzjonali tiegħu jekk il-fatti jew l-evidenza ppreżentati tard jissupplimentaw il-fatti
jew l-evidenza rilevanti ppreżentati mill-opponent fi żmien debitu (“fatti jew evidenza
inizjali”).
Għaldaqstant, hu ċar li ma tapplika ebda setgħa diskrezzjonali jekk il-fatti jew levidenza tard ikunu relatati ma’ dritt preċedenti jew ma’ raġuni tal-oppożizzjoni invokati
li b’rabta magħhom ma ġiet ippreżentata ebda evidenza inizjali fi ħdan it-terminu
perentorju għas-sostanzjar. Japplika l-istess fir-rigward tal-fatti.
Madankollu, fejn ikunu ġew ippreżentati xi fatti jew evidenza inizjali, l-Uffiċċju
jeżerċita s-setgħa diskrezzjonali tiegħu dwar jekk jilqax il-fatti jew l-evidenza
ppreżentati tard biss jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:



l-evidenza inizjali ppreżentata fi ħdan it-terminu perentorju għas-sostanzjar hi
rilevanti u mhix insuffiċjenti b’mod ċar, u
il-fatt jew l-evidenza ppreżentati tard huma relatati mal-istess rekwiżit legali li l-fatt
jew l-evidenza inizjali kellhom l-għan li jipprovaw.

Ċertifikati ta’ reġistrazzjoni li ma fihomx l-informazzjoni neċessarja kollha biex jiġu
stabbiliti l-eżistenza, il-kamp ta’ applikazzjoni jew il-validità tal-marka preċedenti
kkonċernata, fil-prinċipju, jinstabu li huma evidenza insuffiċjenti b’mod ċar, peress li lkontenut meħtieġ jiġi stabbilit b’mod preċiż u eżawrjenti mir-regolamenti.
L-Uffiċċju jsib li l-fatt jew l-evidenza ppreżentati tard huma relatati mal-istess rekwiżit
legali bħall-fatt jew l-evidenza inizjali biss meta ż-żewġ settijiet jirreferu għall-istess
marka preċedenti, għall-istess raġuni u, fi ħdan l-istess raġuni, għall-istess rekwiżit.
Ma tapplika ebda setgħa diskrezzjonali meta l-Uffiċċju jkun informa lill-partijiet li loppożizzjoni se tiġi rrifjutata bħala infondata skond l-Artikolu 8(1) RDTUE. F’dawk ilkażijiet, il-proċedimenti jitkomplew biss jekk l-opponent jitlob kontinwazzjoni talproċedimenti f’konformità mal-Artikolu 105 EUTMR jew restitutio in integrum
f’konformità mal-Artikolu 104 EUTMR.
Għal aktar informazzjoni dwar il-kontinwazzjoni tal-proċedimenti, ara l-Linji Gwida, Parti
A, Regoli Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Termini Perentorji; u għal
aktar informazzjoni dwar restitutio in integrum, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli
Ġenerali, Taqsima 8, Restitutio in Integrum.
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4.2.6.2 Jekk il-fatti jew l-evidenza ppreżentati tard għandhom jintlaqgħu jew jiġu
rrifjutati
Għall-finijiet ta’ eżerċitar tas-setgħa diskrezzjonali tiegħu, l-Uffiċċju jrid iqis, b’mod
partikolari, l-istadju tal-proċedimenti u jekk il-fatti jew l-evidenza għandhomx, prima
facie, probabbiltà li jkunu rilevanti għall-eżitu tal-każ u jekk hemmx raġunijiet validi
għall-preżentazzjoni tard tal-fatti jew tal-evidenza.




L-istadju tal-proċedimenti jindika kemm ikunu avvanzati l-proċedimenti filmument tal-preżentazzjoni tal-evidenza tard.
L-evidenza ppreżentata tard tkun prima facie rilevanti jekk tidher li jkollha impatt
fuq il-valutazzjoni u fuq l-eżitu tal-każ.
Raġunijiet validi tipikament ikunu meta l-evidenza li tissuplimenta ma tkunx
għadha disponibbli qabel ma jagħlaq it-terminu perentorju għas-sostanzjar. Jista’
jkun hemm raġunijiet validi oħra.

Dawn il-fatturi huma interdipendenti. Aktar ma jkun avvanzat l-istadju tal-proċedimenti,
aktar trid tkun b’saħħitha r-raġuni għall-preżentazzjoni tard jew ir-rilevanza talevidenza. Għaldaqstant, fatti jew evidenza addizzjonali jistgħu jiġu aċċettati jekk, prima
facie, dawn aktarx li jkunu rilevanti għall-eżitu tal-każ u jiġu ppreżentati fi stadju kmieni
tal-proċedimenti b’ġustifikazzjoni dwar għaliex qed jiġu ppreżentati f’dan l-istadju talproċedimenti.
Jista’ jkun hemm fatturi rilevanti oħra. L-intenzjoni li jiġu estiżi l-proċedimenti billi tiġi
ppreżentata l-evidenza f’biċċiet (tattiki ta’ ttardjar), jekk iċ-ċirkustanzi tal-każ jippermettu
din il-konklużjoni, targumenta kontra l-ammissjoni ta’ evidenza ppreżentata tard. Barra
minn hekk, il-fatt li r-rekwiżiti li jkunu jridu jiġu pprovati huma ċirkoskritti f’dettall fid-dritt
jew li l-Uffiċċju jkun ġibed l-attenzjoni tal-opponent b’mod espliċitu lejn dawk ir-rekwiżiti
hu argument li jmur kontra l-ammissjoni ta’ evidenza ppreżentata tard.
Id-diffikultajiet naturali involuti fil-kisba tal-evidenza, minnhom infushom, mhumiex
raġuni valida għall-preżentazzjoni tard tagħha.
4.2.6.3 It-trattament ta’ evidenza tard fil-proċedimenti
Fatti jew evidenza riċevuti wara t-terminu perentorju stabbilit jingħaddu lill-parti l-oħra
għall-finijiet ta’ informazzjoni mingħajr ebda indikazzjoni ta’ jekk ġewx aċċettati jew le, u
se jiġu eżaminati fi stadju aktar tard, meta tittieħed id-deċiżjoni. Il-proċedimenti jerġgħu
jinfetħu u t-tieni sensiela ta’ osservazzjonijiet tiġi permessa jekk ikun hemm bżonn —
jiġifieri, jekk l-Uffiċċju jkun qed jikkunsidra li jaċċetta l-fatti jew l-evidenza ppreżentati
tard u l-applikant ma jkunx għad kellu l-opportunità li jikkummenta dwarhom.
L-applikazzjoni tas-setgħa diskrezzjonali trid tkun motivata fid-deċiżjoni li tikkonkludi loppożizzjoni. Madankollu, meta l-evidenza inizjali minnha nfisha tkun biżżejjed biex
tingħata prova tad-drittijiet preċedenti u tar-raġunijiet tal-oppożizzjoni invokati, ma jkunx
hemm bżonn li tiġi kkunsidrata l-evidenza addizzjonali ppreżentata tard.

4.3

Traduzzjoni/tibdil
oppożizzjoni

tal-lingwa

matul

il-proċedimenti

ta’

Skond ir-regoli ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 146(9) EUTMR u l-Artikolu 24 EUTMIR,
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lingwa tal-proċedimenti biex ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati. Madankollu, għal
sottomissjonijiet differenti hemm regoli differenti li għandhom jiġu applikati.

4.3.1 Traduzzjonijiet ta’ evidenza ppreżentata biex tissostanzja l-oppożizzjoni
u tal-fatti, tal-evidenza u tal-argumenti ppreżentati mill-opponent biex ilesti l-fajl
tiegħu
Artikoli 7(4) u (5) u 8(1) RDTUE
Artikolu 25(1) EUTMIR
Fuq il-bażi tal-Artikolu 24 EUTMIR, għandha ssir distinzjoni bejn 1) evidenza ta’
ċertifikati tal-preżentazzjoni, tar-reġistrazzjoni jew tat-tiġdid jew ta’ dokumenti
ekwivalenti, u kwalunkwe dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali applikabbli; 2) evidenza oħra
ppreżentata għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni; u 3) fatti u argumenti ppreżentati millopponent biex ilesti l-fajl tiegħu.
4.3.1.1 Traduzzjoni tal-evidenza ta’ ċertifikati tal-preżentazzjoni, tar-reġistrazzjoni jew
tat-tiġdid jew ta’ dokumenti ekwivalenti, u d-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali
applikabbli
Skond l-Artikolu 7(4) RDTUE, kwalunkwe ċertifikat tal-preżentazzjoni, tar-reġistrazzjoni
jew tat-tiġdid jew dokument ekwivalenti, kif ukoll kwalunkwe dispożizzjoni tad-dritt
nazzjonali applikabbli li jirregola l-akkwiżizzjoni ta’ drittijiet u l-kamp ta’ applikazzjoni talprotezzjoni tagħhom, ippreżentat mill-opponent għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni jrid
ikun fil-lingwa tal-proċedimenti jew ikun akkumpanjat minn traduzzjoni f’dik il-lingwa. Ittali traduzzjonijiet iridu jiġu ppreżentati mill-opponent fuq mozzjoni tiegħu stess u fi
ħdan it-terminu perentorju għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni. Għandu jittieħed
f’kunsiderazzjoni biss dak li jiġi ppreżentat u tradott f’dan it-terminu perentorju.
Ir-rekwiżit għat-traduzzjoni tal-evidenza tas-sostanzjar hu relatat ukoll ma’ evidenza
onlajn msemmija mill-opponent, fejn il-lingwa tal-evidenza onlajn ma tkunx l-istess
bħal-lingwa tal-proċedimenti. Dan isegwi mill-Artikolu 7(4) RDTUE, li jiddikjara li “levidenza aċċessibbli onlajn” ... [għandha tkun] bil-lingwa tal-proċedimenti jew [għandha
tkun akkumpanjata] minn traduzzjoni f'dik il-lingwa”.
L-Artikolu 25(1) EUTMIR jeħtieġ li t-traduzzjoni tirriproduċi l-istruttura u l-kontenut taddokument oriġinali. Għat-traduzzjonijiet tal-evidenza onlajn tas-sostanzjar, ilpreżentazzjoni tat-traduzzjoni mingħajr l-oriġinali hi aċċettata, dment li d-dokument li
tirreferi għalih jiġi identifikat kif suppost.
L-Uffiċċju ma jqisx li l-informazzjoni diġà mogħtija bil-lingwa tal-proċedimenti fl-avviż ta’
oppożizzjoni jew fid-dokumenti mehmuża miegħu jew ppreżentati aktar tard (eż.
spjegazzjoni tar-raġunijiet, listi ta’ marki preċedenti, eċċ.) tissarraf fi traduzzjoni valida
ta’ dokument ta’ reġistrazzjoni, bħal ċertifikat ta’ reġistrazzjoni, anki meta tali
indikazzjonijiet ikunu ġew aċċettati għall-finijiet ta’ ammissibbiltà. It-traduzzjoni għandha
tkun fuq bażi apparti u ma tistax tkun imsawra minn biċċiet meħuda minn dokumenti
oħra.
L-Artikolu 25(1) EUTMIR jistabbilixxi li l-opponent jista’ jindika li partijiet biss middokument huma rilevanti, u għalhekk it-traduzzjoni tista’ tkun limitata għal dawk ilpartijiet biss.
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Madankollu, indikazzjonijiet amministrattivi rilevanti biss (eż. trasferimenti preċedenti
tas-sjieda li ma jaffettwawx l-oppożizzjoni, entrati amministrattivi dwar it-tariffi, eċċ.)
b’ebda impatt fuq il-każ jistgħu jiġu omessi mit-traduzzjoni. Id-dispożizzjonijit tal-Artikolu
25(1) EUTMIR ma jimplikawx li l-opponent għandu diskrezzjoni li jiddeċiedi li ma
jittraduċix l-elementi meħtieġa mir-Regolament, speċifikament dawk elenkati fl-Artikolu
7(2) RDTUE kif meħtieġ għas-sostanzjar tad-drittijiet preċedenti. Meta r-Regolament
jistabbilixxi li element irid jintwera bil-provi, bħal fil-każ għall-eżistenza, għall-validità,
għall-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tad-drittijiet preċedenti u għall-intitolament
ta’ preżentazzjoni tal-oppożizzjoni, u dawn il-partijiet partikolari tal-evidenza ma jkunux
tradotti, l-oppożizzjoni tista’ tiġi rrifjutata bħala mhux sostanzjata.
L-Uffiċċju jaċċetta li ma hemmx bżonn ta’ traduzzjoni tal-intestaturi tal-informazzjoni fissiltiet/ċertifikati (pereżempju; “id-data tal-preżentata”, “pretensjoni għall-kulur”, eċċ.),
sakemm dawn jiġu identifikati bl-użu tal-kodiċi standard tal-INID jew tal-kodiċi
nazzjonali.
Il-lista tal-kodiċijiet INID u l-ispjegazzjonijiet tagħhom huma mehmuża bħala l-Appendiċi
1 għall-Istandard ST 60 (“Rakkomandazzjoni dwar data bibljografika relatata malmarki”), disponibbli fuq is-sit web tad-WIPO.
Meta l-oppożizzjoni tkun ibbażata biss fuq uħud mill-oġġetti u mis-servizzi koperti middritt preċedenti, hu biżżejjed li tiġi ppreżentata traduzzjoni ta’ dawk l-oġġetti u s-servizzi
biss li fuqhom tkun ibbażata l-oppożizzjoni.
Meta d-dokument oriġinali sħiħ ikun fil-lingwa tal-proċedimenti ħlief għal-lista ta’ oġġetti
u ta’ servizzi, ma jkunx hemm bżonn li tiġi ppreżentata traduzzjoni kompluta li ssegwi listruttura tad-dokument oriġinali. F’dan il-każ, ikun aċċettabbli jekk ikunu biss l-oġġetti u
s-servizzi li fuqhom hi bbażata l-oppożizzjoni li jkunu ġew tradotti separatament fl-avviż
ta’ oppożizzjoni, f’dokumenti mehmuża magħhom jew ippreżentati aktar tard qabel
jagħlaq iż-żmien għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni. L-istess japplika għassiltiet/ċertifikati li jagħmlu użu mill-kodiċijiet INID jew dawk nazzjonali, fejn l-unika
informazzjoni li xorta jeħtieġ li tiġi tradotta għal-lingwa tal-proċedimenti hi l-lista ta’
oġġetti u ta’ servizzi.
L-Uffiċċju jaċċetta traduzzjonijiet sempliċi, isiru minn min isiru. L-Uffiċċju normalment
ma jagħmilx użu mill-fakultà tiegħu li jitlob li t-traduzzjoni tiġi ċċertifikata minn traduttur
ġuramentat jew uffiċjali sakemm ma jkunx hemm dubji serji rigward l-akkuratezza jew
il-kontenut tat-traduzzjoni. Meta r-rappreżentant iżid dikjarazzjoni li t-traduzzjoni hi vera
għall-oriġinal, l-Uffiċċju, fil-prinċipiju, ma jiddubitax minn dan. L-Uffiċċju saħansitra
jaċċetta kitba bl-idejn fuq il-kopji taċ-ċertifikati oriġinali li tagħti t-tifsira tad-diversi entrati
bil-lingwa tal-proċedimenti, sakemm naturalment ikunu sħaħ u jistgħu jinqraw.
Siltiet minn bażijiet ta’ data kummerċjali ma jistgħux jitqiesu bħala traduzzjonijiet validi
ta’ dokument uffiċjali, sakemm ma jkunux jirriproduċu l-istruttura u l-kontenut taddokument oriġinali.
Meta, matul il-valutazzjoni tas-sostanzjar, jinstab li t-traduzzjoni ma tirriflettix b’mod
akkurat l-istruttura u l-kontenut tal-bażi ta’ data onlajn li fuq jibbaża l-opponent, lUffiċċju, skond l-Artikolu 97(1)(b) EUTMR, jitlob kjarifika mingħand l-opponent. Din tkun
teħtieġ li l-opponent jippreżenta evidenza tal-kontenuti tas-silta oriġinali li magħha hi
relatata t-traduzzjoni. Fin-nuqqas ta’ evidenza bħal din, jew jekk l-evidenza turi
diskrepanza bejn it-traduzzjoni ppreżentata u s-silta oriġinali fir-rigward tal-istruttura u
tal-kontenut, il-marka preċedenti titqies li mhix sostanzjata.
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4.3.1.2 Traduzzjonijiet tal-evidenza ppreżentata għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni għajr
ċertifikati tal-preżentazzjoni, tar-reġistrazzjoni jew tat-tiġdid jew ta’ dokumenti
ekwivalenti, jew id-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali applikabbli
L-Artikolu 7(4) RDTUE jindirizza wkoll ir-reġim lingwistiku applikabbli għall-evidenza
ppreżentata mill-parti opponenti għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni għajr ilpreżentazzjoni, ir-reġistrazzjoni jew it-tiġdid ta’ ċertifikati jew ta’ dokumenti ekwivalenti,
u dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali applikabbli. Tali evidenza tkopri evidenza tarreputazzjoni (Artikolu 8(5) EUTMR) u evidenza tal-użu b’aktar minn sempliċi sinifikat
lokali (Artikolu 8(4) EUTMR).
Jekk l-evidenza tiġi ppreżentata f’lingwa tal-UE li ma tkunx il-lingwa tal-proċedimenti, lUffiċċju, skond l-Artikolu 24 EUTMIR, u fuq inizjattiva tiegħu stess jew wara talba
motivata mill-applikant, jista’ jitlob lill-opponent biex jippreżenta traduzzjoni tal-evidenza
fil-lingwa tal-proċedimenti fi ħdan terminu perentorju speċifikat. Fi kliem ieħor, lopponent m’għandu ebda obbligu li jippreżenta t-traduzzjoni minn jeddu, sakemm ma
jintalabx jagħmel dan mill-Uffiċċju. Dan ir-reġim lingwistiku jirrifletti dak applikabbli
għall-prova tal-użu; b'hekk, ir-regoli rigward it-traduzzjoni tal-prova tal-użu japplikaw blistess mod għall-evidenza msemmija hawn fuq għas-sostanzjar. Għal aktar
informazzjoni dwar ir-regoli applikabbli, ara l-paragrafu 4.3.4, Prova tal-użu, aktar ’il
quddiem.
4.3.1.3 Traduzzjonijiet tal-fatti u tal-argumenti ppreżentati mill-opponent biex ilesti l-fajl
tiegħu
L-Uffiċċju jista’ jikkunsidra l-fatti u l-argumenti ppreżentati mill-opponent b’appoġġ taloppożizzjoni biss jekk dawn jiġu ppreżentati fil-lingwa tal-proċedimenti jew ikunu
akkumpanjati minn traduzzjoni fi ħdan it-terminu perentorju għas-sostanzjar. L-Uffiċċju
mhux se jitlob lill-opponent biex jibgħat traduzzjoni; irid jibgħatha fuq inizjattiva tiegħu
stess. Jekk ma tiġi ppreżentata ebda traduzzjoni jew tiġi ppreżentata traduzzjoni
parzjali biss fi ħdan it-terminu perentorju stabbilit, partijiet mis-sottomissjonijiet bilmiktub li ma jkunux ġew tradotti fil-lingwa tal-proċedimenti mhux se jittieħdu
f’kunsiderazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 7(5) RDTUE.
Artikoli 7(4) u (5) u 8(1) RDTUE
Jekk is-sottomissjonijiet ma jkunux bil-lingwa tal-proċedimenti, għandhom jiġu tradotti
fit-terminu perentorju speċifikat għas-sottomissjoni tad-dokument oriġinali, jiġifieri fi
ħdan il-limitu ta’ żmien għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni.
Jekk dan ma jsirx, il-konsegwenza legali tkun li s-sottomissjonijiet bil-miktub, jew
partijiet minnhom, li ma kinux tradotti f’dan it-terminu perentorju ma jiġux ikkunsidrati.
Madankollu, jekk id-dokumenti li jagħtu prova tal-eżistenza u tal-validità tad-dritt
preċedenti ma jkunux ġew tradotti, l-oppożizzjoni għandha tiġi rrifjutata bħala infondata
minnufih.
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4.3.2

Traduzzjoni ta’ osservazzjonijiet oħra

Artikolu 146(9) EUTMR
Artikolu 8(2), (4) u (6) RDTUE
Skond l-Artikolu 146(9) EUTMR, l-ewwel tweġiba tal-applikant jew it-tweġiba talopponent għall-osservazzjonijiet tal-applikant tista’ tkun fi kwalunkwe lingwa talUffiċċju.
Għandu jiġi nnotat li jekk l-ewwel tweġiba tal-applikant jew il-kontroreplika tal-opponent
ma tkunx fil-lingwa tal-proċedimenti iżda b’waħda mil-lingwi tal-Uffiċċju, is-sottomissjoni
ma tiġix ikkunsidrata sakemm l-applikant jew l-opponent ma jippreżentax traduzzjoni ta’
dawn id-dokumenti bil-lingwa tal-proċedimenti fi ħdan it-terminu perentorju ta’ xahar (1)
mid-data tar-riċevuta tad-dokumenti oriġinali mill-Uffiċċju. L-Uffiċċju mhux se jitlob lillpartijiet biex jibagħtu traduzzjoni; il-partijiet iridu jibagħtu waħda minn jeddhom.
Eżempju 1
Il-lingwa tal-oppożizzjoni hi l-Ingliż u l-applikant għandu żmien sas-26/06/2017 biex
jippreżenta osservazzjonijiet bi tweġiba għall-avviż ta’ oppożizzjoni. Jekk, fl20/06/2017, dan jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu bi tweġiba għall-oppożizzjoni bilĠermaniż, hu jrid jippreżenta t-traduzzjoni ta’ dawn sal-20/07/2017. Jekk jippreżenta ttraduzzjoni fl-20/07/2017 jew qabel, għandhom jiġu kkunsidrati kemm is-sottomissjoni
oriġinali kif ukoll it-traduzzjoni tagħha, minkejja li t-terminu perentorju oriġinali għallpreżentazzjoni tal-osservazzjonijiet ikun skada fis-26/06/2017.
Eżempju 2
Il-lingwa tal-oppożizzjoni hi l-Ingliż u l-applikant għandu żmien sas-26/06/2017 biex
jippreżenta osservazzjonijiet bi tweġiba għall-avviż ta’ oppożizzjoni. Jekk, fit18/05/2017, dan jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu bi tweġiba għall-oppożizzjoni bilĠermaniż, hu jrid jippreżenta t-traduzzjoni ta’ dawn sat-18/06/2017. Madankollu, billi tterminu perentorju tiegħu jagħlaq biss fis-26/06/2017, jekk ikun għadu ma ppreżenta
ebda traduzzjoni sat-18/06/2017, hu xorta jista’ jippreżenta d-dokumenti b’mod validu
sas-26/06/2017. Jekk imbagħad jippreżenta t-traduzzjonijiet qabel jagħlaq it-terminu
perentorju, l-Uffiċċju jikkunsidra dawk it-traduzzjonijiet bħala osservazzjonijiet validi
ppreżentati bil-lingwa tal-proċedimenti fit-terminu perentorju stabbilit.
Artikolu 25(2) EUTMIR
Jekk ma tiġi ppreżentata ebda traduzzjoni jew it-traduzzjoni tiġi riċevuta wara li jiskadi lperjodu rilevanti, l-osservazzjonijiet jitqiesu li ma ġewx riċevuti mill-Uffiċċju u ma jiġux
ikkunsidrati.

4.3.3

Traduzzjoni ta’ dokumenti ta’ appoġġ minbarra osservazzjonijiet

Artikolu 24 u Artikolu 25(2) EUTMIR
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L-evidenza kollha, bl-eċċezzjoni tal-evidenza li għandu jippreżenta l-opponent qabel
jagħlaq it-terminu perentorju mogħti għas-sostanzjar tal-oppożizzjoni tiegħu, tista’ tiġi
ppreżentata bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, peress li japplika lArtikolu 24 EUTMIR. Din l-evidenza tikkonċerna d-dokumenti kollha minbarra losservazzjonijiet, ippreżentati mill-partijiet wara t-terminu perentorju biex l-opponent
ilesti l-preżentazzjoni tiegħu.
Eżempji ta’ dan it-tip ta’ evidenza huma katalogi, artikli fuq rivisti, deċiżjonijiet tal-qrati
nazzjonali jew ftehim iffirmati li jiġu ppreżentati mill-applikant flimkien malosservazzjonijiet tiegħu bħala tweġiba għall-oppożizzjoni.
Għal din l-evidenza, traduzzjoni tkun meħtieġa biss jekk l-Uffiċċju, fuq inizjattiva tiegħu
stess jew wara talba motivata mill-parti l-oħra, jitlobha. Għalhekk, il-partijiet mhumiex
awtomatikament obbligati jippreżentaw traduzzjoni.
Fil-prinċipju, l-Uffiċċju ma jitlobx traduzzjoni ex officio. Madankollu, hu vitali li l-parti li
lilha jiġu indirizzati d-dokumenti għandha tkun tista’ tifhem it-tifsira tal-kontenut
sostantiv tagħhom. Jekk dan ikun dubjuż jew ikkontestat mill-parti indirizzata, l-Uffiċċju
jitlob għal traduzzjoni fi ħdan terminu perentorju speċifikat.
L-Artikolu 25(2) EUTMIR japplika biss jekk l-Uffiċċju jeħtieġ traduzzjoni, bl-effett li ttraduzzjonijiet li jiġu ppreżentati tard iridu jiġu injorati; bl-istess mod, l-oriġinali li għalih
traduzzjoni tiġi ppreżentata tard jew ma tiġix ippreżentata affattu jrid jiġi injorat ukoll.
Flimkien mal-istedina biex jippreżenta traduzzjoni, l-Uffiċċju jiġbed l-attenzjoni tal-parti
kkonċernata għall-fatt li hi r-responsabbiltà ta’ dik il-parti li tevalwa jekk tkunx meħtieġa
traduzzjoni sħiħa tal-evidenza kollha li tiġi ppreżentata. Madankollu, id-dokumenti
inkwistjoni jiġu kkunsidrati biss jekk tiġi sottomessa traduzzjoni jew sakemm iddokumenti jkunu jinftiehmu weħidhom, irrispettivament mill-komponenti verbali
tagħhom.
Eżempju
Fil-każ ta’ deċiżjoni meħuda minn qorti nazzjonali, jista’ jkun biżżejjed li jiġu tradotti biss
dawk il-partijiet li huma rilevanti għall-proċedimenti ta’ oppożizzjoni.

4.3.4

Prova tal-użu

Artikolu 10(2) u (6) RDTUE
Għall-prova tal-użu, l-Artikolu 10(6) RDTUE hu lex specialis fir-rigward tattraduzzjonijiet. Jekk l-evidenza tiġi ppreżentata f’lingwa tal-UE li ma tkunx il-lingwa talproċedimenti, l-Uffiċċju jista’ jitlob lill-opponent biex jissottometti traduzzjoni talevidenza għal-lingwa tal-proċedimenti fi ħdan terminu perentorju speċifikat.
Għalhekk, l-Uffiċċju jista’ jeżerċita diskrezzjoni dwar jekk jitlobx traduzzjoni jew le. Meta
jeżerċita din id-diskrezzjoni, l-Uffiċċju jiżen l-interessi taż-żewġ partijiet.
Hu vitali li l-applikant ikun jista’ jifhem it-tifsira tal-kontenut sostantiv tal-evidenza li tiġi
ppreżentata. Jekk it-tifsira ta’ tali kontenut tkun dubjuża jew tiġi kkontestata millapplikant, l-Uffiċċju jista’ jitlob għal traduzzjoni fi ħdan terminu perentorju speċifikat.
Madankollu, rifjut ta’ tali talba jista’ jsir meta jkun jidher li t-talba tal-applikant, fid-dawl
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tal-fatt li l-evidenza ppreżentata għandha tkun tinftiehem weħidha, tkun esaġerata jew
saħansitra inġusta.
L-Artikolu 10(2) RDTUE jesiġi li l-oppożizzjoni trid tiġi rifjutata jekk (1) ma tiġi
ppreżentata ebda prova tal-użu qabel jagħlaq it-terminu perentorju mogħti, jew (2) ilprova tal-użu ġiet ippreżentata qabel għalaq it-terminu perentorju mogħti iżda l-Uffiċċju
jkun talab li din tiġi tradotta u ma tkun ġiet ippreżentata ebda traduzzjoni qabel ma
jagħlaq it-terminu perentorju stabbilit.
Jekk l-opponent jippreżenta evidenza tal-użu b’lingwa li mhix il-lingwa tal-proċedimenti
qabel jagħlaq it-terminu perentorju stabbilit u mbagħad, fuq inizjattiva tiegħu stess,
jippreżenta traduzzjoni ta’ din l-evidenza għal-lingwa tal-proċedimenti wara li jagħlaq iżżmien iżda qabel ma jkun għalaq iż-żmien stabbilit għall-applikant biex jippreżenta losservazzjonijiet bħala parti mit-tweġiba tiegħu, din l-evidenza tittieħed
f’kunsiderazzjoni. Dan japplika anki jekk l-Uffiċċju ma jkunx talab lill-opponent
jippreżenta traduzzjoni u anki jekk l-applikant ikun għadu ma kkontestax l-evidenza.
Għal aktar informazzjoni dwar il-prova tal-użu, ara l-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni,
Taqsima 6, Prova tal-Użu.

4.3.5

Bidla tal-lingwa matul il-proċedimenti tal-oppożizzjoni

Artikolu 146(8) EUTMR
Artikolu 3 RDTUE
Skond l-Artikolu 146(5) EUTMR, l-oppożizzjoni għandha tiġi ppreżentata f’waħda millingwi tal-Uffiċċju. Madankollu, l-Artikolu 146(8) EUTMR, il-partijiet għall-proċedimenti
ta’ oppożizzjoni jistgħu jaqblu li jbiddlu l-lingwa proċedurali u jagħżlu kwalunkwe lingwa
uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għal dak l-għan.
Jekk il-partijiet jaqblu li jbiddlu l-lingwa proċedurali, dawn, skond l-Artikolu 3 RDTUE,
huma meħtieġa jinformaw lill-Uffiċċju kif xieraq qabel ma tibda l-parti kuntrarja talproċedimenti ta’ oppożizzjoni. Talba għall-bidla tal-lingwa li ssir wara li tibda l-parti
kuntrarja ma tiġix aċċettata mill-Uffiċċju.
Skond l-Artikolu 3 RDTUE, meta l-opponent u l-applikant jaqblu li jbiddlu l-lingwa talproċedimenti qabel il-bidu tal-parti kuntrarja, l-applikant jista’ jitlob li l-opponent
jippreżenta traduzzjoni tal-avviż ta’ oppożizzjoni f’dik il-lingwa. Fi kliem ieħor, lopponent irid jippreżenta traduzzjoni tal-avviż ta’ oppożizzjoni biss jekk l-applikant
jitlobha. It-talba għal traduzzjoni trid tiġi riċevuta qabel ma tibda l-parti kuntrarja talproċedimenti. Jekk it-talba għat-traduzzjoni ma tiġix ippreżentata jew tiġi ppreżentata
tard, il-lingwa tal-proċedimenti tinbidel għal-lingwa mitluba.
Jekk talba għall-preżentazzjoni ta’ traduzzjoni tal-avviż ta’ oppożizzjoni tkun ġiet
ippreżentata u ġiet ippreżentata fil-ħin, l-Uffiċċju jistabbilixxi terminu perentorju għallopponent li matulu trid tiġi ppreżentata t-traduzzjoni, li jkun ta’ xahar (1) mill-iskadenza
tal-perjodu ta’ preklużjoni. Meta t-traduzzjoni ma tiġix ippreżentata jew inkella tiġi
ppreżentata tard, il-lingwa tal-proċedimenti tibqa’ l-istess.
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4.4

Talbiet u kwistjonijiet oħra relatati mad-dokumenti

4.4.1 Restrizzjonijiet, irtirar u talbiet għall-prova tal-użu li għandhom jiġu
ppreżentati permezz ta’ dokument separat
Artikoli 8(8) u 10(1) RDTUE
Meta l-applikant ikun jixtieq jirtira jew jirrestrinġi l-applikazzjoni kkontestata, irid jagħmel
dan permezz ta' dokument separat. It-talba trid tkun separata minn sottomissjonijiet
oħra; għaldaqstant, għad li tista’ tiġi ppreżentata fl-istess ħin ma’ sottomissjonijiet oħra,
din trid tiġi ppreżentata b’mod separat (fuq karta separata). Konsegwentement, talba
qatt ma tiġi aċċettata meta tingħaqad ma’ osservazzjonijiet, lanqas meta tkun inkluża
taħt taqsima, paragrafu jew intestatura separati.
L-istess japplika għal talbiet għall-prova tal-użu ta' marka preċedenti skond l-Artikolu
47(2) jew (3) EUTMR; dawn għandhom ikunu ammissibbli jekk ikunu ppreżentati bħala
talba inkundizzjonali f'dokument separat fi ħdan il-perjodu speċifikat mill-Uffiċċju skond
l-Artikolu 8(2) RDTUE.
Meta l-parti tippreżenta talba bħal din b’mod elettroniku billi tagħżel l-għażliet speċifiċi
“ppreżenta restrizzjoni tal-oġġetti u tas-servizzi”, “irtirar”, “ippreżenta talba għall-prova
tal-użu” jew “ippreżenta osservazzjonijiet u talba għall-prova tal-użu”, il-paġna tal-qoxra
awtomatika minnha nfisha, kif ġenerata u mdaħħla fil-fajl, se titqies li hi ekwivalenti għal
talba f’“dokument separat”.
Talba mhux ippreżentata b’mod elettroniku, anki jekk identifikata bħala talba, tkun
inammissibbli għaliex ma tiġix ippreżentata “b’mod separat” fil-mod definit aktar ’il fuq;
l-Uffiċċju jirrifjuta t-talba. Ir-rifjut jikkonferma r-raġuni għar-rifjut u jkun deċiżjoni interim
appellabbli flimkien mad-deċiżjoni dwar is-sustanza.
Għal aktar dettalji dwar talbiet għall-prova tal-użu fi Proċedimenti ta’ Oppożizzjoni, ara
l-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 6, Prova tal-Użu.

4.4.2

Dokumenti li ma jkunux jistgħu jinqraw

Artikolu 63(3) RDTUE
Meta komunikazzjoni riċevuta b’mezzi elettroniċi, inkluż b’faks, ma tkunx sħiħa jew ma
tkunx tista’ tinqara, jew meta l-Uffiċċju jkollu dubji raġonevoli dwar il-preċiżjoni tattrażmissjoni, l-Uffiċċju jinforma lill-mittent kif xieraq u jistiednu, fi ħdan terminu
perentorju li jiġi speċifikat mill-Uffiċċju, biex jerġa’ jibgħat l-oriġinali b’faks jew inkella
jippreżenta l-oriġinali skond l-Artikolu 63(1)(b) RDTUE.
Meta din it-talba tiġi obduta fi ħdan it-terminu perentorju speċifikat, id-data tal-irċevuta
tat-trażmissjoni mill-ġdid titqies bħala d-data tal-irċevuta tal-komunikazzjoni oriġinali.
Għal aktar dettalji ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta’
Komunikazzjoni, Termini Perentorji.
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4.4.3

Ebda ritorn tad-dokumenti oriġinali

Id-dokumenti oriġinali jsiru parti mill-fajl u, għalhekk, ma jistgħux jingħataw lura lillpersuna li tkun ippreżentathom.
Madankollu, il-parti dejjem ikollha l-possibbiltà li tikseb kopja ċċertifikata jew mhux
iċċertifikata tad-dokumenti oriġinali, soġġetta għall-ħlas ta’ tariffa. Għal aktar dettalji,
ara l-informazzjoni li tidher fuq il-paġna web tal-Uffiċċju taħt: “Spezzjoni tal-fajls u talkopji”.

4.4.4

Informazzjoni kunfidenzjali

Artikolu 114(4) EUTMR
Kultant waħda mill-partijiet titlob lill-Uffiċċju biex iżomm ċerti dokumenti kunfidenzjali,
saħansitra anki fir-rigward tal-parti l-oħra fil-proċedimenti. Għalkemm l-Uffiċċju jista’
jżomm id-dokumenti kunfidenzjali vis-à-vis il-partijiet terzi (spezzjoni tal-fajls), taħt lebda ċirkostanza ma jista’ jżommhom kunfidenzjali vis-à-vis il-parti l-oħra fi
proċedimenti inter partes.
Kull parti għall-proċedimenti dejjem għandu jkollha dritt li tiddefendi lilha nnifisha. Dan
ifisser li għandu jkollha aċċess sħiħ għall-materjal kollu li jiġi ppreżentat mill-parti l-oħra.
Minn dan joħroġ li l-materjal kollu li jiġi ppreżentat minn parti għandu jkun muri lill-parti
l-oħra tal-proċedimenti. L-Uffiċċju għandu obbligu li jikkomunika l-materjal kollu li jirċievi
mal-parti l-oħra. Għalhekk, jekk waħda mill-partijiet titlob li ċerti dokumenti jinżammu
kunfidenzjali mingħajr ma ssemmi jekk dan għandux ikun ukoll vis-à-vis partijiet terzi, lUffiċċju jeħodha bħala ovvja li dan hu l-każ u, għaldaqstant, jibgħathom lill-parti l-oħra u
jimmarkahom bħala kunfidenzjali fil-fajl elettroniku.
Jekk matul il-proċedimenti tal-oppożizzjoni l-Uffiċċju jirċievi dokumenti b’talba biex
jinżammu kunfidenzjali inter partes, il-persuna li tibgħat id-dokumenti għandha tiġi
informata li d-dokumenti ma jistgħux jinżammu kunfidenzjali vis-à-vis il-parti l-oħra
għall-proċedimenti.
Għal dan l-għan, għandha tintbagħat ittra li tispjega b’mod ċar li l-persuna li tibgħat iddokumenti tista’ tagħżel bejn id-divulgazzjoni tad-dokumenti jew l-irtirar tad-dokumenti.
Hu f’idejn il-parti li tiddeċiedi liema minn dawn il-possibiltajiet tixraq għall-każ tagħha u
tinforma lill-Uffiċċju kif xieraq.
Jekk tikkonferma l-kunfidenzjalità, id-dokumenti ma jintbagħtux lill-parti l-oħra u ma
jiġux ikkunsidrati. Huma jiġu mmarkati bħala kunfidenzjali fil-fajl elettroniku.
Jekk tkun trid li d-dokumenti jittieħdu f’kunsiderazzjoni iżda ma jkunux disponibbli għal
partijiet terzi, id-dokumenti jistgħu jintbagħtu lill-parti l-oħra, iżda għandhom jiġu
mmarkati bħala kunfidenzjali fil-fajl elettroniku.
Jekk il-parti kkonċernata ma tweġibx fi ħdan it-terminu perentorju speċifikat, iddokumenti ma jintbagħtux lill-parti l-oħra u ma jiġux ikkunsidrati. Huma jiġu mmarkati
bħala kunfidenzjali fil-fajl elettroniku.
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Għal aktar informazzjoni dwar it-talbiet ta’ kunfidenzjalità, issir referenza għallparagrafu 5.1.3 tal-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 5,
Spezzjoni tal-Fajls.

4.4.5
oħra

Referenzi għal dokumenti jew għal elementi ta’ prova fi proċedimenti

Artikolu 115 EUTMR
Artikolu 63(1)(b) RDTUE
Id-Deċiżjoni Nru EX-13-4 tal-President tal-Uffiċċju tas-26/11/2013
L-Uffiċċju jista’ jirċievi osservazzjonijiet mingħand l-opponent jew l-applikant li fih dan
jirreferi għal dokumenti jew għal evidenza ppreżentati fi proċedimenti oħra, pereżempju
għal evidenza tal-użu li tkun diġà ġiet ippreżentata f’oppożizzjoni differenti.
Tali talbiet jiġu aċċettati fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti meta l-opponent/applikant
jidentifika b’mod ċar id-dokumenti li jirreferi għalihom. Il-parti trid tindika dawn li ġejjin:
(1) in-numru tal-oppożizzjoni li tirreferi għalih; (2) it-titlu tad-dokument li tirreferi għalih;
(3) in-numru ta’ paġni ta’ dan id-dokument; u (4) id-data li fiha dan id-dokument
intbagħat lill-Uffiċċju. Pereżempju, “id-dikjarazzjoni statutorja li ġiet ippreżentata lillUffiċċju f’jj/xx/ss fi proċedimenti ta’ oppożizzjoni B XXX XXX, flimkien mal-esibiti 1 sa 8,
li tikkonsisti f’XX paġni”.
Jekk id-dokumenti msemmija mill-opponent jew mill-applikant jikkonsistu oriġinarjament
f’elementi ta’ prova li ma jkunux ġew imtlew f’format fuq karti sa daqs ta’ A3 jew iżgħar,
u jekk din l-evidenza ma tkunx disponibbli fil-fajl elettroniku tal-Uffiċċju, il-parti
kkonċernata, skond l-Artikolu 63(1)(b) RDTUE, trid tippreżenta bil-posta t-tieni kopja
għat-trażmissjoni lill-parti l-oħra fi ħdan it-terminu perentorju oriġinali. Jekk ma tiġi
pprovduta ebda kopja, dawn il-provi ma jiġux ikkunsidrati.
Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li d-dokumenti jew il-provi msemmija jista’ jkollhom
bżonn traduzzjoni għal-lingwa tal-proċedimenti tal-oppożizzjoni. Japplikaw kif xieraq lArtikolu 146(9) EUTMR, l-Artikoli 7(5) u 10(6) RDTUE u l-Artikolu 24 EUTMIR.
Referenza ġenerali għad-dokumenti jew għall-evidenza ppreżentati fi proċedimenti
oħra ma tiġix aċċettata. F’sitwazzjoni bħal din, il-parti li tagħmel referenza ġenerali għal
dokumenti jew għal evidenza oħra tista’ tiġi mistiedna tkun speċifika biżżejjed fi ħdan
terminu perentorju mogħti. Il-parti għandha tiġi informata li ż-żmien mogħti mill-Uffiċċju
hu maħsub biss għall-indikazzjoni ċara u preċiża tad-dokumenti jew tal-provi msemmija
u li, taħt l-ebda ċirkostanza, mhi se tingħata estensjoni tat-terminu perentorju oriġinali.
Barra minn hekk, il-parti għandha tiġi informata wkoll li jekk ma tispeċifikax għal liema
dokumenti qiegħda ssir referenza fit-terminu perentorju stabbilit, dawk id-dokumenti loħrajn ma jiġux ikkunsidrati.
Il-partijiet għandhom ikunu konxji li l-materjal ippreżentat fi proċedimenti oħra seta’
nqered 5 snin wara li kien ġie riċevut skond l-Artikolu 115 EUTMR u d-Deċiżjoni Nru
EX-13-4 tal-President tal-Uffiċċju tas-26/11/2013 dwar iż-żamma tal-fajls. F’dan il-każ,
ir-referenza għad-dokumenti jew għall-evidenza ppreżentati fi proċedimenti ta’
oppożizzjoni oħra ma jkollha ebda effett.
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4.5

Skambji ulterjuri

Artikolu 8(2), (4), (6) u (9) RDTUE
Artikolu 24 u Artikolu 25(2) EUTMIR
L-Uffiċċju jistieden lill-applikant biex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi ħdan itterminu perentorju stabbilit skond l-Artikolu 8(2) RDTUE.
L-applikant jista’ jitlob prova tal-użu tad-dritt preċedenti bi preżentazzjoni talosservazzjonijiet jew mingħajrha fl-istess waqt dwar ir-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata
l-oppożizzjoni. F’dak il-każ, l-osservazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati flimkien malosservazzjonijiet bi tweġiba għall-prova tal-użu.
F’każijiet xierqa, l-Uffiċċju jista’ jistieden lill-partijiet biex jillimitaw l-osservazzjonijiet
tagħhom għal kwistjonijiet partikolari. F’dak il-każ, il-parti titħalla tqajjem il-kwistjonijiet loħrajn fi stadju aktar tard tal-proċedimenti.
Ladarba l-applikant ikun ippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu bi tweġiba, l-opponent
jingħata terminu perentorju finali biex jippreżenta l-kontroreplika tiegħu, jekk l-Uffiċċju
jqis li din hi meħtieġa. Wara dan, il-fażi kuntrarja ġeneralment tingħalaq u l-oppożizzjoni
tkun lesta biex tittieħed deċiżjoni dwarha.
Madankollu, l-Uffiċċju jista’ jagħti l-possibbiltà ta’ skambju ieħor ta’ osservazzjonijiet.
Dan jista’ jseħħ meta l-każ jittratta kwistjonijiet kumplessi jew meta l-opponent iqajjem
punt ġdid li jiġi ammess għall-proċedimenti. F’dan il-każ, l-applikant irid jingħata
possibbiltà li jwieġeb. L-Uffiċċju jista’ jeżerċita d-diskrezzjoni tiegħu meta jiddeċiedi jekk
għandux jingħata permess għal sensiela oħra ta’ osservazzjonijiet lill-opponent (eż.
jekk l-applikant iqajjem kwistjonijiet oħra bħall-koeżistenza tal-marki, l-invalidità tad-dritt
preċedenti jew ftehim bejn il-partijiet).
Skond l-Artikolu 10(7) RDTUE, l-Uffiċċju, f’ċerti ċirkustanzi, jista’ jqis evidenza
addizzjonali għall-prova tal-użu li tiġi ppreżentata wara l-iskadenza tat-terminu
perentorju korrispondenti. Evidenza addizzjonali tiġi eżaminata fuq bażi ta’ każ b’każ.
Għal aktar dettalji, ara l-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 6, Prova tal-Użu.
Jekk ikun hemm bżonn, jingħata permess għat-tieni sensiela ta’ osservazzjonijiet.

4.6

Osservazzjonijiet mill-partijiet terzi

Artikolu 45 EUTMR
Komunikazzjoni Nru 2/09 tal-President tal-Uffiċċju tad-09/11/2009
Partijiet terzi jistgħu jagħmlu osservazzjonijiet li jispjegaw għaliex l-applikazzjoni għal
EUTM m’għandhiex tiġi reġistrata skond l-Artikolu 5 EUTMR jew fuq il-bażi ta’ waħda
mir-raġunijiet assoluti tal-Artikolu 7 EUTMR. Għal aktar dettalji, ara l-Linji Gwida,
Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 4, Raġunijiet Assoluti għal Rifjut, u l-Linji Gwida,
Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 1, Proċedimenti.
Kulħadd jista’ jippreżenta osservazzjonijiet bħala parti terza; anki l-opponent hu intitolat
li jagħmel dan. Madankollu, għandu jagħmel dan b’mod li ma jħalli ebda dubju li dawn
ikunu osservazzjonijiet ta’ parti terza. Skond il-Komunikazzjoni msemmija aktar ’il fuq
tal-President tal-Uffiċċju, l-osservazzjonijiet iridu jiġu ppreżentati b’mod separat.
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Madankollu, fil-prattika ((30/11/2004, R 735/2000-2, Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO
SERIE A), ir-rekwiżit ta’ “sottomissjoni separata” jitqies bħala ssodisfat meta losservazzjonijiet ikunu separabbli b’mod ċar mir-raġunijiet u mill-argumenti li jsostnu loppożizzjoni, anki jekk dawn ikunu inklużi fl-istess dokument. Sakemm l-opponent
isemmi espliċitament li hu jixtieq jagħmel osservazzjonijiet skond l-Artikolu 45 EUTMR,
dawn jiġu indirizzati, anki jekk ma jiġux ippreżentati b’mod separat. Madankollu, jekk
fis-sottomissjoni tiegħu l-opponent jargumenta li l-applikazzjoni għal EUTM missha ġiet
irrifjutata skond l-Artikoli 5 u 7 EUTMR, mingħajr ebda referenza għall-kontenuti talArtikolu 45 EUTMR, din is-sottomissjoni ma tiġix ikkunsidrata bħala osservazzjonijiet ta’
parti terza skond l-Artikolu 45 EUTMR.
Meta opponent jagħmel osservazzjonijiet bħala parti terza, l-Uffiċċju jikkunsidra jekk losservazzjonijiet iqajmux dubji serji dwar ir-reġistrabbiltà tal-applikazzjoni għal EUTM,
jew jekk għandhomx jintbagħtu lill-applikant biss għall-finijiet ta’ informazzjoni.
Jekk l-osservazzjonijiet iqajmu dubji serji, l-Uffiċċju għandu jissospendi l-proċedimenti
ta’ oppożizzjoni sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-osservazzjonijiet. F’każijiet fejn losservazzjonijiet ma jqajmux dubji serji (jiġifieri meta l-osservazzjonijiet ikunu ntbagħtu
biss lill-applikant għall-finijiet ta’ informazzjoni), jew ma jaffettwawx l-oġġetti jew isservizzi kkontestati, il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni ma jiġux sospiżi. Jekk ilproċedimenti ta’ oppożizzjoni jkollhom jiġu sospiżi, is-sospensjoni tidħol fis-seħħ middata meta l-Uffiċċju jippubblika l-oġġezzjoni skond l-Artikolu 7 EUTMR, u l-proċedimenti
jibqgħu sospiżi sakemm tittieħed deċiżjoni finali. Meta l-osservazzjonijiet ta’ partijiet
terzi jaslu matul il-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3 xhur, l-Uffiċċju jittratta l-ammissibbiltà
tal-oppożizzjoni u, hekk kif id-deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà tiġi notifikata, ilproċedimenti ta’ oppożizzjoni jiġu sospiżi.
Għall-oppożizzjonijiet li jsiru minħabba osservazzjonijiet ta’ partijiet terzi, it-tariffa taloppożizzjoni ma titroddx lura, peress li ma hemm ebda provvediment għal rifużjoni bħal
din fir-regolamenti (ara l-Artikolu 6(5) RDTUE).

5

Terminazzjoni tal-Proċedimenti

5.1

Ftehim bonarju

Artikolu 47(4) EUTMR
Artikolu 6(2) tal-RDTUE
Il-partijiet huma liberi li jiddeċiedu dwar il-miżura li tagħlaq il-proċedimenti ta’
oppożizzjoni. Filwaqt li jistgħu jiddeċiedu li jirtiraw l-oppożizzjoni, jistgħu ukoll
sempliċiment jitolbu lill-Uffiċċju jagħlaq il-każ mingħajr ma jagħtu raġunijiet speċifiċi. Hu
biżżejjed li jikkomunikaw il-ftehim iffirmat bil-miktub tal-partijiet, li ma hemmx bżonn
jinkludi dikjarazzjoni tar-raġunijiet. L-Uffiċċju mbagħad jieħu l-passi meħtieġa biex
jagħlaq il-proċedimenti abbażi ta’ dan il-ftehim.
Fir-rigward tar-rifużjoni tal-ħlasijiet u d-deċiżjoni dwar l-ispejjeż f’każ ta’ ftehim bonarju,
jekk jogħġbok ara l-paragrafu rilevanti ta’ hawn taħt.
L-Uffiċċju jista’, jekk iħoss li hu xieraq, jistieden lill-partijiet biex jilħqu ftehim bonarju. LUffiċċju kif ukoll il-partijiet jistgħu għaldaqstant jagħtu bidu għal proċedura ta’ ftehim.
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Għal dan il-għan, l-Uffiċċju jista’ joħroġ proposti għal ftehim bonarju. Billi, fil-prinċipju, lUffiċċju ma jistax (u ma jixtieqx) jibdel il-partijiet, hu jieħu azzjoni biss f’każijiet rari
ħafna fejn ikun jidher li hemm ix-xewqa għal ftehim bejn il-partijiet u jekk ikun hemm
raġunijiet tajbin biex ikun ikkunsidrat li l-proċedimenti jistgħu jiġu jintemmu permezz ta’
ftehim.
Jekk jintalab espliċitament mill-partijiet, l-Uffiċċju jista’ ukoll joffri assistenza finnegozjati tagħhom, pereżempju billi jaġixxi bħala intermedjarju jew billi jipprovdilhom
kwalunkwe riżorsi materjali li jkunu jeħtieġu. Kwalunkwe spejjeż imġarrba jridu jitħallsu
mill-partijiet. Qabel ftehim bonarju jista’ jkun hemm talba għal sospensjoni.

5.2

Restrizzjonijiet u rtirar

Artikolu 66(1) u 71(3), Artikolu 146(6)(a), Artikolu 146(9) u Artikolu 109 EUTMR
Artikolu 6(2), (3) u (4) RDTUE

5.2.1

Restrizzjonijiet u rtirar ta’ applikazzjonijiet għal EUTM

Artikolu 49 EUTMR
Artikolu 6(5) RDTUE
Hu possibbli għall-applikant li jirrestrinġi l-prodotti u s-servizzi tal-applikazzjoni tiegħu
jew li jirtira l-applikazzjoni kollha kemm hi fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti ta’
oppożizzjoni.
Talbiet bħal dawn iridu jiġu ppreżentati permezz ta’ dokumenti separati kif iddikjarat
aktar ’il fuq taħt il-paragrafu 4.4.1.
L-irtirar u r-restrizzjonijiet iridu jkunu espliċiti u bla kundizzjonijiet. Is-silenzju min-naħa
tal-applikant għal EUTM matul il-proċedimenti qatt ma jitqies bħala rtirar taċitu.
Irtirar jew restrizzjoni fuq kundizzjoni jew ambigwi ma jiġux aċċettati u jintbagħtu lillparti l-oħra għall-finijiet ta’ informazzjoni biss, bil-partijiet li jiġu informati li mhumiex ser
ikunu kkunsidrati.
L-Uffiċċju ma jaċċettax restrizzjonijiet fuq kundizzjonijiet. Pereżempju, flosservazzjonijiet tiegħu bi tweġiba għall-oppożizzjoni l-applikant jargumenta li s-sinjali
huma dissimili iżda jżid li, jekk l-eżaminatur isib li huma simili, dan jirrestrinġi l-lista ta’
oġġetti u ta’ servizzi tal-applikazzjoni għal EUTM. F’dan il-każ, ir-restrizzjoni mhix
aċċettabbli u l-applikant għandu jiġi informat li r-restrizzjoni trid tkun espliċita u mingħajr
kundizzjonijiet.
Jekk ir-restrizzjoni ma tkunx aċċettabbli, l-applikant irid jiġi nnotifikat.
Jekk restrizzjoni tkun parzjalment aċċettabbli u parzjalment inaċċettabbli, l-Uffiċċju
jipproċedi bir-restrizzjoni għall-parti aċċettabbli u jinforma lill-applikant dwar il-parti li ma
tistax tiġi aċċettata, billi jagħti lill-applikant xahrejn biex jirreaġixxi. L-opponent irid
jirċievi kopja tar-restrizzjoni u t-tweġiba tal-Uffiċċju għal din. Jekk, fi żmien xahrejn (2),
l-applikant jippreżenta proposta ġdida għall-parti inaċċettabbli tar-restrizzjoni, li lUffiċċju issa jista’ jaċċetta, ir-restrizzjoni tiġi pproċessata, b’kunsiderazzjoni tad-data
tal-preżentazzjoni tal-ewwel talba għar-restrizzjoni. Min-naħa l-oħra, jekk l-applikant ma
jirreaġixxix, ir-restrizzjoni tiġi proċessata biss sa fejn ikun aċċettabbli (11/12/2014,
C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).
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Jekk l-opponent jirtira l-oppożizzjoni tiegħu wara li tkun ġiet ippreżentata restrizzjoni
inaċċettabbli, l-irtirar ma jiġix ikkunsidrat jekk ikun jirreferi b’mod ċar għar-restrizzjoni
inaċċettabbli. Ladarba r-restrizzjoni ssir aċċettabbli, l-opponent jiġi informat dwar il-lista
ġdida ta’ oġġetti u ta’ servizzi u jingħata terminu perentorju ġdid biex jikkonferma l-irtirar
tal-oppożizzjoni.
Jekk ir-restrizzjoni tkun aċċettabbli, tintbagħat konferma lill-applikant.
Skond fejn ikunu waslu l-proċedimenti, ir-restrizzjoni jew l-irtirar ikollhom konsegwenzi
differenti, deskritti hawn taħt.
Għal aktar informazzjoni dwar ir-restrizzjonijiet ta’ applikazzjoni għal EUTM, ara l-Linji
Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 3, Klassifikazzjoni u Parti B, Eżaminazzjoni,
Taqsima 1, Proċedimenti, paragrafi 5.1 u 5.2.

5.2.1.1 Irtirar jew restrizzjoni qabel ma jsir kontroll tal-ammissibbiltà
Ir-restrizzjoni tkopri l-firxa kollha tal-oppożizzjoni/irtirar
Meta l-applikazzjoni għal EUTM tiġi rtirata jew ristretta għal oġġetti u għal servizzi mhux
ikkontestati qabel ma tinħareġ notifika tal-ammissibbiltà tal-oppożizzjoni, ilproċedimenti ta’ oppożizzjoni jingħalqu u t-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa tintradd lura.
Fi kliem ieħor, f’dawn il-każijiet, it-trattament tal-irtirar jew tar-restrizzjoni fit-tali każijiet
jieħu prijorità fuq l-ammissibbiltà tal-oppożizzjoni.
Ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż.

Ir-restrizzjoni (donnha) ma tkoprix il-firxa kollha tal-oppożizzjoni
Fil-każ ta’ restrizzjoni li xorta tista’ tinkludi oġġetti u servizzi kkontestati, isir kontroll talammissibbiltà.
Ir-restrizzjoni tiġi nnotifikata lill-opponent flimkien man-notifika rigward l-ammissibbiltà
jew il-komunikazzjoni li tinforma lill-opponent dwar nuqqas ta’ ammissibbiltà relattiv jew
assolut.
Jekk l-oppożizzjoni tiġi rtirata, it-tariffa tal-oppożizzjoni tintradd lura. Dan ikun il-każ anki
jekk ikun hemm nuqqasijiet irrimedjabbli.
L-ittra tal-opponent ma għandhiex bżonn tagħmel referenza espressa għar-restrizzjoni,
sakemm tkun aktar tard fiż-żmien mir-restrizzjoni tal-applikant.
Ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż.
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5.2.1.2 Ir-restrizzjonijiet u l-irtirar tal-applikazzjonijiet għal EUTM qabel jagħlaq ilperjodu ta’ preklużjoni
Ir-restrizzjoni tkopri l-firxa kollha tal-oppożizzjoni/irtirar
Meta jkun assolutament ċar li r-restrizzjoni tkopri l-firxa kollha tal-oppożizzjoni jew meta
l-applikazzjoni għal EUTM tiġi rtirata, dan jiġi notifikat lill-partijiet u l-proċedimenti
jingħalqu. L-opponent jingħata rifużjoni tat-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa.
Ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż.

Ir-restrizzjoni (donnha) ma tkoprix il-firxa kollha tal-oppożizzjoni/irtirar
Jekk ma jkunx kompletament ċar jekk ir-restrizzjoni tkoprix il-firxa kollha taloppożizzjoni jew jekk ir-restrizzjoni ma tkoprix il-firxa kollha tal-oppożizzjoni, l-opponent
jiġi mistieden jinforma lill-Uffiċċju jekk għandux ix-xewqa li jżomm jew inkella jirtira loppożizzjoni tiegħu. Il-partijiet jiġu notifikati bit-tweġiba tiegħu. Jekk l-oppożizzjoni tiġi
rtirata, it-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa titrodd lura lill-opponent.
Ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż.
Iż-żmien rilevanti għall-valutazzjoni ta’ jekk il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni ngħalqux
jew le matul il-perjodu ta’ preklużjoni hu d-data meta tkun ġiet ippreżentata talba għal
restrizzjoni quddiem l-Uffiċċju.
Jekk l-irtirar tal-oppożizzjoni jasal għand l-Uffiċċju qabel ma kopja tan-notifika uffiċjali
tar-restrizzjoni tingħadda lill-opponent, l-irtirar jitqies bħala li hu konsegwenza tarrestrizzjoni u t-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa titrodd lura wkoll.
L-ittra tal-opponent ma għandhiex bżonn tagħmel referenza espressa għar-restrizzjoni,
sakemm tkun aktar tard fiż-żmien mir-restrizzjoni tal-applikant.
Ir-reazzjoni inizjali tal-opponent għan-notifika mhix importanti, sakemm l-irtirar jiġi
ddikjarat aktar tard.
Eżempji


L-opponent ma jweġibx fi ħdan it-terminu perentorju mogħti lilu iżda mbagħad
jirtira l-oppożizzjoni tiegħu matul il-perjodu ta’ preklużjoni (li jkun ġie estiż).



L-opponent iwieġeb billi jżomm l-oppożizzjoni tiegħu, madankollu, xorta jirtira loppożizzjoni matul il-perjodu ta’ preklużjoni estiż.

5.2.1.3 Ir-restrizzjonijiet u l-irtirar tal-applikazzjonijiet għal EUTM wara li għalaq ilperjodu ta’ preklużjoni
Ir-restrizzjoni tkopri l-firxa kollha tal-oppożizzjoni/irtirar
Jekk ikun assolutament ċar li r-restrizzjoni tkopri l-firxa kollha tal-oppożizzjoni, il-każ
jingħalaq mill-Uffiċċju u l-partijiet jiġu nnotifikati b’dan. Fl-istess waqt, ir-restrizzjoni
tintbagħat lill-opponent.
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Sakemm il-partijiet ma jibagħtux ftehim dwar l-ispejjeż, l-Uffiċċju jieħu deċiżjoni dwar lispejjeż. Għal informazzjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż, ara l-paragrafu 5.5.3 aktar ’il
quddiem.

Ir-restrizzjoni (donnha) ma tkoprix il-firxa kollha tal-oppożizzjoni/irtirar
Jekk ma jkunx kompletament ċar jekk ir-restrizzjoni tkoprix il-firxa kollha taloppożizzjoni jew jekk ir-restrizzjoni ma tkoprix il-firxa kollha tal-oppożizzjoni, l-opponent
jiġi mistieden jinforma lill-Uffiċċju jekk għandux ix-xewqa li jżomm jew inkella jirtira loppożizzjoni tiegħu. Il-partijiet jiġu nnotifikati dwar kwalunkwe tweġiba. Jekk loppożizzjoni tinżamm, il-proċedimenti jkomplu. Jekk l-oppożizzjoni tiġi rtirata, ilproċedimenti ta’ oppożizzjoni jingħalqu. Jekk l-opponent għall-ewwel iżomm loppożizzjoni u mbagħad jirtiraha, dan jiġi ttrattat bħala rtirar tal-oppożizzjoni
f’konformità mal-paragrafu 5.2.2.2 aktar ’il quddiem.
Sakemm il-partijiet ma jibagħtux ftehim dwar l-ispejjeż, l-Uffiċċju jieħu deċiżjoni dwar lispejjeż. Għal informazzjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż, ara l-paragrafu 5.5.3 aktar ’il
quddiem.
5.2.1.4 Ir-restrizzjonijiet u l-irtirar tal-applikazzjonijiet għal EUTM wara li tkun ittieħdet
deċiżjoni
Wara d-deċiżjoni tal-Bord Suprem tal-Appell tas-27/09/2006 f’R 331/2006-G, Optima, lUffiċċju jaċċetta l-irtirar u r-restrizzjonijiet li jaslu matul il-perjodu tal-appell wara li tkun
ittieħdet deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni, anki jekk ma jkun ġie ppreżentat ebda appell.
Madankollu, l-irtirar jew ir-restrizzjoni ma jkollhom ebda effett fuq id-deċiżjoni li tibqa’
valida.
Dan ifisser li l-Uffiċċju jieħu nota tal-irtirar u jagħlaq il-każ. Tintbagħat konferma talirtirar lill-partijiet (madankollu, f’din il-komunikazzjoni ma tiġi inkluża ebda deċiżjoni
dwar l-ispejjeż). Il-parti dwar l-ispejjeż tad-deċiżjoni inizjali tibqa’ valida u tista’ tiġi
infurzata mill-parti rebbieħa sakemm ma jintlaħaqx ftehim ieħor. Il-bażi ta’ data talUffiċċju tiġi aġġornata kif meħtieġ biex tirrifletti l-irtirar tal-applikazzjoni għal EUTM.
Għal aktar informazzjoni, ara l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 1,
Proċedimenti u Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 2, Konverżjoni.
Applikazzjoni għal EUTM ma tistax tiġi rtirata ladarba deċiżjoni li tirrifjuta l-applikazzjoni
għal EUTM fis-sħuħija tagħha ssir finali.
Jekk id-deċiżjoni rrifjutat l-oppożizzjoni, l-applikazzjoni tista’ tiġi rtirata jew ristretta fi
kwalunkwe ħin.

5.2.1.5 Il-lingwa
Artikolu 146(6)(a) EUTMR
Matul il-proċedimenti tal-oppożizzjoni tista’ tiġi ppreżentata restrizzjoni bl-ewwel jew bittieni lingwa tal-applikazzjoni għal EUTM.
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Meta r-restrizzjoni tiġi ppreżentata bl-ewwel lingwa tal-applikazzjoni għal EUTM, li mhix
il-lingwa tal-proċedimenti, u meta r-restrizzjoni ma tkunx tkopri l-firxa sħiħa taloppożizzjoni, ir-restrizzjoni tintbagħat lill-opponent, fejn dan jintalab jinforma lill-Uffiċċju
jekk jixtieqx iżomm l-oppożizzjoni tiegħu jew le. L-opponent jista’ joġġezzjona għallingwa tar-restrizzjoni u jitlob biex issir traduzzjoni għal-lingwa tal-proċedimenti. LUffiċċju mbagħad jipprovdi l-mezzi biex tkun tista’ ssir it-traduzzjoni.
Jekk tiġi ppreżentata restrizzjoni aċċettabbli bl-ewwel u bit-tieni lingwa, l-eżaminatur
għandu juri din ir-restrizzjoni biż-żewġ lingwi fil-bażi ta’ data tal-Uffiċċju u jikkonferma llista ġdida ta’ oġġetti u ta’ servizzi biż-żewġ lingwi lill-applikant.

5.2.2

Irtirar tal-oppożizzjonijiet

L-opponent jista’ jirtira l-oppożizzjoni tiegħu fi kwalunkwe ħin matul il-proċedimenti.
Talbiet bħal dawn iridu jiġu ppreżentati permezz ta’ dokumenti separati kif iddikjarat
aktar ’il fuq taħt il-paragrafu 4.4.1.
Irtirar tal-oppożizzjoni għandu jkun espliċitu u mingħajr kundizzjonijiet. Irtirar fuq
kundizzjoni jew ambigwu ma jiġix aċċettat u jintbagħat lill-applikant għall-finijiet ta’
informazzjoni biss, bil-partijiet li jiġu informati li mhuwiex ser ikun ikkunsidrat.
Jekk l-opponent jirtira l-oppożizzjoni tiegħu b’mod indipendenti minn kwalunkwe
restrizzjoni tal-applikazzjoni għal EUTM, jistgħu jirriżultaw tliet sitwazzjonijiet dwar listatus tal-oppożizzjoni. Għal informazzjoni dwar il-konsegwenzi tal-irtirar ta’
oppożizzjoni wara restrizzjoni tal-applikazzjoni għal EUTM, ara l-paragrafu 5.2.1 aktar
’il fuq.
5.2.2.1 L-irtirar tal-oppożizzjoni qabel tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni
Jekk l-oppożizzjoni tiġi rtirata qabel tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni, il-partijiet jiġu
notifikati b’dan. Għall-kuntrarju ta’ dak li jseħħ fil-każ ta’ rtirar tal-oppożizzjoni wara
restrizzjoni tal-applikazzjoni għal EUTM matul il-perjodu ta’ preklużjoni (ara l-paragrafu
5.2.1.2 aktar ’il fuq), l-Uffiċċju la jrodd lura t-tariffa ta’ oppożizzjoni u lanqas ma jieħu
deċiżjoni dwar l-ispejjeż.
5.2.2.2 L-irtirar tal-oppożizzjoni wara tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni
Jekk l-oppożizzjoni tiġi rtirata wara tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni, il-partijiet għandhom
jiġu notifikati b’dan. It-tariffa tal-oppożizzjoni ma titroddx lura. Sakemm il-partijiet ma
jibagħtux ftehim dwar l-ispejjeż, l-Uffiċċju jieħu deċiżjoni dwar l-ispejjeż. Għal
informazzjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż, ara l-paragrafu 5.5.3 aktar ’il quddiem.
5.2.2.3 L-irtirar tal-oppożizzjoni wara li tkun ittieħdet deċiżjoni
Wara d-deċiżjoni tal-Bord Suprem tal-Appell tas-27/09/2006 f’R 331/2006-G, Optima, lUffiċċju jaċċetta l-irtirar tal-oppożizzjoni riċevut matul il-perjodu tal-appell wara li tkun
ittieħdet deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni, anki jekk ma jkun ġie ppreżentat ebda appell.
Madankollu, l-irtirar ma jkollu ebda effett fuq id-deċiżjoni li tibqa’ valida.
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Dan ifisser li l-Uffiċċju jieħu nota tal-irtirar u jagħlaq il-każ. Tintbagħat konferma talirtirar lill-partijiet, mingħajr ma tiġi inkluża xi deċiżjoni dwar l-ispejjeż f’din ilkomunikazzjoni. Il-parti dwar l-ispejjeż tad-deċiżjoni inizjali tibqa’ valida u tista’ tiġi
infurzata mill-parti rebbieħa. Il-bażi ta’ data tal-Uffiċċju tiġi aġġornata kif xieraq biex
tkun tirrifletti l-irtirar tal-oppożizzjoni u l-applikazzjoni tgħaddi għar-reġistrazzjoni.
Għal aktar informazzjoni dwar l-irtirar matul il-proċedimenti ta’ appell, ara l-Linji Gwida,
Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 1, Proċedimenti, paragrafu 5.1.

5.2.2.4 Il-lingwa
Artikolu 146(9) EUTMR
Irtirar tal-oppożizzjoni jrid ikun bil-lingwa tal-proċedimenti. Jekk l-irtirar jiġi ppreżentat
f’lingwa li mhix il-lingwa tal-proċedimenti, trid tiġi ppreżentata traduzzjoni fi żmien xahar
(1) mid-data tal-preżentazzjoni tad-dokument oriġinali. Inkella l-irtirar jiġi rifjutat.

5.2.3

Irtirar ta’ rtirar/restrizzjonijiet

Parti tista’ tirtira biss irtirar/restrizzjoni li jkunu ġew ippreżentati qabel jekk l-Uffiċċju
jirċievi l-ittra tagħha li titlob għall-irtirar tal-irtirar/tar-restrizzjoni preċedenti fl-istess jum
tal-ewwel sottomissjoni.

5.3

Deċiżjoni dwar is-sustanza

Id-deċiżjoni dwar is-sustanza tittieħed biss ladarba l-partijiet ikunu ppreżentaw dak
kollu meħtieġ, u għandha tittratta biss dawk il-kwistjonijiet jew id-drittijiet preċedenti li
jkunu rilevanti għall-eżitu.
Hemm żewġ eċċezzjonijiet, li huma meta:



5.3.1

id-dritt preċedenti ma jkunx ipprovat;
id-dritt preċedenti ma jibqax jeżisti.

Dritt preċedenti mhux ipprovat

Artikolu 8(1) RDTUE
Jekk ma tiġix ippreżentata kif xieraq prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-kamp ta’
applikazzjoni tal-protezzjoni għal kwalunkwe wieħed mid-drittijiet preċedenti invokati, loppożizzjoni tiġi rifjutata malli jagħlaq it-terminu perentorju mogħti lill-opponent biex
ilesti l-fajl tiegħu.
Madankollu, jekk tingħata prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-kamp ta’ applikazzjoni
tal-protezzjoni ta’ tal-anqas dritt preċedenti wieħed, il-proċedimenti jissoktaw b’mod
normali u d-drittijiet mingħajr prova tal-verità ma jiġux ikkunsidrati fid-deċiżjoni finali
dwar is-sustanza.
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5.3.2

Dritt preċedenti ma jibqax jeżisti

Jekk, matul il-proċedimenti, id-dritt preċedenti ma jibqax jeżisti (pereżempju għax ikun
ġie ddikjarat invalidu jew għax ma jkunx iġġedded), id-deċiżjoni finali ma tkunx tista’ tiġi
bbażata fuqu. L-oppożizzjoni tista’ tintlaqa' biss fir-rigward ta’ dritt preċedenti li jkun
validu fil-mument meta tittieħed id-deċiżjoni. Ir-raġuni għaliex id-dritt preċedenti jieqaf
ikollu effett mhix importanti. Billi l-applikazzjoni għal EUTM u d-dritt preċedenti li jkun
waqaf milli jkollu effett ma jistgħux ikomplu jeżistu flimkien, l-oppożizzjoni ma tistax
tintlaqa' sa dan il-punt. Deċiżjoni bħal din tkun illegali (13/09/2006, T-191/04, Metro,
EU:T:2006:254, § 33-36).
Invalidazzjoni ta’ kwalunkwe dritt preċedenti, għajr ta’ EUTM, ma tistax tiġi identifikata
mill-Uffiċċju. Madankollu, jekk waħda mill-partijiet tinforma lill-Uffiċċju dwar tali
invalidazzjoni, il-parti l-oħra trid tinstema’, u jista’ jkun li l-oppożizzjoni ma tkunx tista’
tipproċedi fuq il-bażi ta’ dak id-dritt preċedenti.
Qabel tittieħed id-deċiżjoni, l-Uffiċċju għandu jivverifika jekk, sadanittant, id-dritt
preċedenti invokat wasalx biex jiġġedded. Jekk iva, l-Uffiċċju jistieden lill-opponent biex
jagħti prova tat-tiġdid tal-marka. Dan japplika anki jekk il-marka għadha fi ħdan ilperjodu ta’ grazzja għat-tiġdid, jekk applikabbli. Jekk l-opponent ma jippreżentax ilprova, l-oppożizzjoni ma tkunx tista’ tipproċedi fuq il-bażi ta’ dak id-dritt preċedenti.
Qabel ma tittieħed deċiżjoni, l-Uffiċċju jista’ jivverifika d-dokumenti fil-fajl biex jara jekk
id-dritt preċedenti invokat huwiex is-suġġett ta’ proċedimenti nazzjonali ta’ wara rreġistrazzjoni. Jekk iva, l-Uffiċċju jistieden lill-opponent biex jippreżenta evidenza tależitu finali tal-proċedimenti nazzjonali. Jekk l-opponent jippreżenta evidenza li turi li lproċedimenti nazzjonali għadhom pendenti, l-Uffiċċju jista’ jissospendi l-proċedimenti
ta’ oppożizzjoni sakemm tittieħed deċiżjoni finali fil-proċedimenti li wasslu għassospensjoni.

5.4

Rifużjoni tat-tariffa

5.4.1

Oppożizzjoni meqjusa bħala li ma ddaħħlitx

Artikoli 46(3) u 181(1) EUTMR
Artikolu 5(1) RDTUE
Jekk oppożizzjoni titqies bħala li ma ddaħħlitx minħabba ħlas tard jew bin-nieqes (ara lparagrafu 2.2.2 aktar ’il fuq), it-tariffa tal-oppożizzjoni, inkluż kwalunkwe ħlas
addizzjonali, għandha titrodd lura lill-opponent.
5.4.1.1 Oppożizzjoni u rtirar tal-oppożizzjoni ppreżentati fl-istess data
F’każijiet fejn l-oppożizzjoni tiġi rtirata fl-istess jum li tkun ġiet ippreżentata, l-Uffiċċju
għandu jrodd lura t-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa.
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5.4.1.2 Rifużjoni wara pubblikazzjoni mill-ġdid
Jekk, wara l-pubblikazzjoni mill-ġdid tal-applikazzjoni għal EUTM fil-Parti A.2. talBullettin minħabba żball tal-Uffiċċju, “opponent għall-ewwel pubblikazzjoni” jixtieq jirtira
l-oppożizzjoni tiegħu bħala konsegwenza tal-pubblikazzjoni mill-ġdid, il-proċedimenti
għandhom jingħalqu. Billi l-Uffiċċju għamel żball fl-ewwel pubblikazzjoni, it-tariffa taloppożizzjoni tintradd lura.

5.4.2

Rifużjoni minħabba rtirar/restrizzjonijiet ta’ applikazzjoni għal EUTM

5.4.2.1 Applikazzjoni għal EUTM irtirata/ristretta qabel tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni
Artikolu 6(2), (3) (4) u (5) RDTUE
Jekk l-applikant jirtira l-applikazzjoni tiegħu għal EUTM jew jirtira dawk l-oġġetti u sservizzi kollha li għalihom tkun indirizzata l-oppożizzjoni qabel jew matul il-perjodu ta’
preklużjoni, il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni jingħalqu, ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar
l-ispejjeż u t-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa tintradd lura.
5.4.2.2 Oppożizzjoni rtirata minħabba restrizzjoni ta’ applikazzjoni għal EUTM matul ilperjodu ta’ preklużjoni
Artikolu 6(2), (3) u (4) RDTUE
Jekk l-applikant jirtira wħud mill-oġġetti u mis-servizzi li għalihom tkun indirizzata loppożizzjoni matul il-perjodu ta’ preklużjoni, l-Uffiċċju jistieden lill-opponent biex
jiddikjara jekk iridx iżomm l-oppożizzjoni (u jekk iva, għal liema mill-oġġetti u misservizzi li jifdal) jew jekk iridx jirtiraha minħabba r-restrizzjoni.
Jekk imbagħad l-oppożizzjoni tiġi rtirata, il-proċedimenti tal-oppożizzjoni jingħalqu, ma
tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż u t-tariffa tal-oppożizzjoni li tkun tħallset tintradd
lura.

5.4.3 Oppożizzjonijiet multipli u rifużjoni ta’ 50 % tat-tariffa tal-oppożizzjoni
mħallsa
Artikolu 9(4) RDTUE
F’każijiet speċjali partikolari li jikkonċernaw oppożizzjonijiet multipli, hu possibbli li
titħallas lura 50 % tat-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa lil opponent. Iridu jiġu ssodisfati
żewġ kundizzjonijiet, kif muri fl-eżempju li ġej.


Wieħed mill-proċedimenti tal-oppożizzjoni kien twaqqaf permezz tar-rifjut talapplikazzjoni għal EUTM ikkontestata fi proċedimenti ta’ oppożizzjoni paralleli.
Pereżempju, hemm erba’ oppożizzjonijiet A, B, Ċ u D (l-opponenti A, B, Ċ u D)
kontra applikazzjoni X għal EUTM, u l-applikazzjoni X għal EUTM tiġi rifjutata
minħabba l-oppożizzjoni A.
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L-oppożizzjonijiet l-oħra (B, Ċ u D) ikunu ġew sospiżi qabel il-bidu tal-parti
kuntrarja (minħabba li eżaminazzjoni preliminari tkun żvelat li l-applikazzjoni X
għal EUTM aktarx li tiġi rifjutata kollha kemm hi minħabba l-oppożizzjoni A).

F’dan il-każ, l-opponenti B, Ċ u D jitroddu lura 50 % tat-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa.

5.4.4

Każijiet li fihom it-tariffa tal-oppożizzjoni mħallsa ma titroddx lura

5.4.4.1 Oppożizzjoni rtirata qabel tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni MHUX minħabba
restrizzjoni
Artikolu 6(3), (4) u (5) RDTUE
Jekk l-opponent jirtira l-oppożizzjoni tiegħu qabel tmiem il-perjodu ta’ preklużjoni u ma
jkun hemm ebda restrizzjoni fuq l-applikazzjoni għal EUTM, l-Uffiċċju la jrodd lura ttariffa tal-oppożizzjoni mħallsa u lanqas ma jieħu deċiżjoni dwar l-ispejjeż.

5.4.4.2 L-irtirar tal-opponent isir qabel
Artikolu 6(3) u (5) RDTUE
Meta l-oppożizzjoni tiġi rtirata qabel ma l-applikant jirrestrinġi l-applikazzjoni tiegħu, ittariffa mħallsa ma titroddx lura. Barra min hekk, jekk l-applikant jirtira l-applikazzjoni
tiegħu wara (eż. bħala reazzjoni għal) l-irtirar tal-oppożizzjoni, it-tariffa mħallsa ma
titroddx lura.
L-istess japplika meta l-applikant jirrestrinġi l-applikazzjoni wara rtirar parzjali taloppożizzjoni.

5.4.4.3 Ftehim bejn il-partijiet qabel il-bidu tal-proċedimenti
Artikolu 6(2), (4) u (5) RDTUE
Fir-rigward tar-rifużjoni tat-tariffa ta’ oppożizzjoni mħallsa, l-Artikolu 6(5) RDTUE
isemmi biss din il-possibbiltà jekk ikun hemm irtirar jew restrizzjoni tal-applikazzjoni
għal EUTM. Għalhekk, jekk il-proċedimenti jintemmu permezz ta’ ftehim li jkun fih
referenza għal irtirar jew restrizzjoni tal-applikazzjoni għal EUTM, it-tariffa taloppożizzjoni mħallsa tintradd lura. Fil-każijiet l-oħra, it-tariffa tal-oppożizzjoni ma
tintraddx lura.
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5.4.4.4 Waqfien tal-proċedimenti għal raġunijiet oħra
Artikoli 7, 45 u Artikolu 92(2) EUTMR
Artikoli 5, 6 u Artikolu 74(1) u (3) RDTUE
F’każijiet fejn l-applikazzjoni tiġi rifjutata b’konformità ma’:


L-Artikolu 7 EUTMR (rifjut ta’ applikazzjoni għal raġunijiet assoluti; fuq inizjattiva
tal-Uffiċċju stess jew minħabba osservazzjonijiet ta’ partijiet terzi), jew


Artikolu 119(2) EUTMR (rappreżentazzjoni għal applikanti mhux miż-ŻEE),
it-tariffa tal-oppożizzjoni ma titħallasx lura minħabba li ebda waħda minn dawn issitwazzjonijiet mhi kkontemplata fl-RDTUE bħala raġuni għar-rifużjoni tat-tariffa taloppożizzjoni.

5.5

Deċiżjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż

5.5.1

Każijiet fejn għandha tittieħed deċiżjoni dwar l-ispejjeż

Artikolu 109 EUTMR
Artikolu 6(4) tal-RDTUE
Deċiżjoni dwar l-ispejjeż tittieħed f’dawk il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni li jkunu
għaddew il-perjodu ta’ preklużjoni, jiġifieri meta l-parti kuntrarja tkun bdiet kif ukoll
intemmet.
Jekk tittieħed deċiżjoni fuq is-sustanza, id-deċiżjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż tingħata
fl-aħħar tad-deċiżjoni. Fil-każijiet l-oħrajn kollha fejn id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni
tagħlaq il-każ, tinħareġ deċiżjoni dwar l-ispejjeż flimkien mal-ittri tal-għeluq, sakemm ilpartijiet ma jkunux informaw lill-Uffiċċju rigward ftehim dwar l-ispejjeż.

5.5.2

Każijiet fejn ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż

Ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż għal oppożizzjonijiet li jingħalqu qabel jew
matul il-perjodu ta’ preklużjoni.

5.5.2.1 Ftehim dwar l-ispejjeż
Artikolu 109(6) EUTMR
Kull meta l-partijiet isolvu l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni bi ftehim li jinkludi l-ispejjeż, lUffiċċju ma joħroġx deċiżjoni dwar l-ispejjeż. L-istess jista’ jingħad jekk l-Uffiċċju jirċievi
informazzjoni ffirmata miż-żewġ partijiet, li tiddikjara li l-partijiet qablu fuq l-ispejjeż.
Talba bħal din tista’ tintbagħat ukoll f’żewġ ittri separati lill-Uffiċċju. Din l-informazzjoni
għandha tasal qabel ma l-Uffiċċju jkun ikkonferma l-għeluq tal-proċedimenti.
Jekk il-partijiet isolvu l-oppożizzjoni permezz ta’ ftehim reċiproku, huma liberi li ma
jinkludux il-kwistjoni tal-ispejjeż. Jekk ma tingħata ebda indikazzjoni dwar jekk il-partijiet
qablux fuq l-ispejjeż, l-Uffiċċju jieħu deċiżjoni dwar l-ispejjeż minnufih, flimkien malLinji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
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konferma tiegħu tal-irtirar/restrizzjoni. Jekk il-partijiet jinformaw lill-Uffiċċju li laħqu
ftehim dwar l-ispejjeż wara l-irtirar/ir-restrizzjoni, id-deċiżjoni maħruġa diġà dwar lispejjeż ma tiġix riveduta mill-Uffiċċju. Ikun f’idejn il-partijiet li jirrispettaw il-ftehim u li
ma “jwettqux” id-deċiżjoni tal-Uffiċċju dwar l-ispejjeż.
5.5.2.2 Informazzjoni minn “parti rebbieħa” potenzjali
Meta l-parti li tkun intitolata li tintradd lura l-ispejjeż skond ir-regoli ġenerali deskritti filparagrafu 5.5.3 aktar ’il quddiem tinforma lill-Uffiċċju li hi taċċetta li kull parti ġġarrab lispejjeż tagħha stess, ma jkun hemm bżonn li tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż. LUffiċċju joqgħod lura milli jieħu deċiżjoni dwar l-ispejjeż kull meta l-“parti rebbieħa”
potenzjali tinforma lill-Uffiċċju li hi taqbel li taqsam l-ispejjeż, anki jekk il-“parti telliefa”
ma tikkonfermax il-qbil tagħha. Għaldaqstant, l-ittri l-aktar riċenti miż-żewġ partijiet
għandhom jiġu miflija bir-reqqa qabel tinħareġ deċiżjoni.
Madankollu, kwalunkwe talba bħal din mibgħuta mill-parti telliefa lill-Uffiċċju
sempliċiment tintbagħat lill-parti l-oħra, u d-deċiżjoni dwar l-ispejjeż tittieħed ex officio
skond ir-regoli normali.

5.5.3

Każijiet standard ta’ deċiżjonijiet dwar l-ispejjeż

Artikolu 109 EUTMR
Ir-regola ġenerali hi li l-parti li ttemm il-proċedimenti, billi tirtira l-applikazzjoni għal
EUTM (fis-sħuħija tagħha jew f'parti minnha) jew billi tirtira l-oppożizzjoni, trid tħallas ittariffi mġarrba mill-parti l-oħra kif ukoll l-ispejjeż imġarrba minnha stess li jkunu
essenzjali għall-proċedimenti.
Jekk iż-żewġ partijiet jitilfu parzjalment, ikun irid jiġi deċiż “tqassim differenti”. Bħala
regola ġenerali, ikun ekwitabbli li kull parti ġġarrab l-ispejjeż tagħha.
Parti li ttemm il-proċedimenti titqies li ċediet. L-eżitu ipotetiku tal-każ jekk deċiżjoni dwar
is-sustanza tkun saret neċessarja hu assolutament irrilevanti.
F’każijiet standard, ir-riżultat hu dan li ġej.


L-applikant jirtira jew jirrestrinġi l-applikazzjoni tiegħu għall-oġġetti u tas-servizzi li
l-oppożizzjoni mhix indirizzata għalihom (irtirar parzjali). F’dawn il-każijiet, lapplikant għandu jħallas l-ispejjeż.



L-opponent jirtira l-oppożizzjoni tiegħu mingħajr ebda restrizzjoni fuq lapplikazzjoni għal EUTM fir-rigward tal-oġġetti u tas-servizzi kkontestati wara lperjodu ta’ preklużjoni. L-opponent irid iħallas l-ispejjeż.



Restrizzjoni tal-applikazzjoni segwita minn irtirar tal-oppożizzjoni (28/04/2004,
T-124/02 & T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). Fil-prinċipju, kull parti trid
tħallas l-ispejjeż tagħha.

Madankollu, tqassim differenti tal-ispejjeż jista’ jkun ġustifikat għal raġunijiet ta’ ekwità
(pereżempju jekk l-applikazzjoni kienet ristretta biss b’mod żgħir ħafna).
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L-Uffiċċju mhux ser iqis l-argumenti tal-partijiet rigward min għandu jħallas.

5.5.4

Każijiet li ma wasslux għal sentenza

5.5.4.1 Oppożizzjonijiet multipli
Rifjut sħiħ tal-applikazzjoni għal EUTM
F’dawk il-każijiet li fihom ikun hemm oppożizzjonijiet multipli kontra l-istess
applikazzjoni għal EUTM u dawn ma jkunux ġew sospiżi mill-Uffiċċju skond l-Artikolu
9(2) RDTUE, u oppożizzjoni waħda twassal għar-rifjut tal-applikazzjoni għal EUTM, lUffiċċju ma jieħu ebda azzjoni fl-oppożizzjonijiet l-oħra sakemm jgħaddi l-perjodu talappell.
Jekk il-perjodu tal-appell jgħaddi mingħajr ma jiġi rreġistrat appell, l-Uffiċċju jagħlaq ilproċedimenti tal-oppożizzjoni l-oħrajn u l-każijiet ma jwasslux għal sentenza.
F’dan il-każ, id-determinazzjoni tal-ispejjeż hi fid-diskrezzjoni tad-Diviżjoni talOppożizzjoni (Artikolu 109(5) EUTMR). L-Uffiċċju ma jistax jiddetermina min hi l-“parti
rebbieħa” jew il-“parti telliefa” u l-applikant ma għandux jintalab iħallas l-ispejjeż ta’
diversi opponenti oħrajn jekk jitlef f’deċiżjoni waħda fuq is-sustanza. Għalhekk,
permezz tal-applikazzjoni ta’ prinċipju ta’ ekwità, kull parti tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż
tagħha.
Rifjut parzjali tal-applikazzjoni għal EUTM
F’każijiet ta’ oppożizzjonijiet multipli li jkunu parzjalment indirizzati kontra l-istess
oġġetti u servizzi tat-trademark ikkontestata, id-deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni meħuda lewwel tista’ taffettwa l-oppożizzjonijiet l-oħra.
Eżempju
L-oppożizzjoni A hi indirizzata kontra l-Klassi 1 u l-oppożizzjoni B kontra l-Klassijiet 1 u
2 tal-applikazzjoni kkontestata għal EUTM. L-ewwel tittieħed deċiżjoni fir-rigward taloppożizzjoni A li tirrifjuta l-applikazzjoni kkontestata għall-Klassi 1. Meta d-deċiżjoni tiġi
nnotifikata lill-partijiet tal-oppożizzjoni A, l-oppożizzjoni B għandha tiġi sospiża sakemm
id-deċiżjoni fir-rigward tal-oppożizzjoni A tkun finali u vinkolanti. Ladarba d-deċiżjoni
tkun finali, l-opponent tal-oppożizzjoni B ikun mistieden jinforma lill-Uffiċċju jekk jixtieqx
iżomm jew jirtira l-oppożizzjoni tiegħu fid-dawl tal-emenda tal-lista ta’ oġġetti. Jekk lopponent jirtira l-oppożizzjoni, il-każ jingħalaq.
F’din is-sitwazzjoni, u jekk il-każ jingħalaq wara l-bidu tal-parti kuntrarja, l-Uffiċċju
joħroġ deċiżjoni dwar l-ispejjeż skond l-Artikolu 109(3) EUTMR. L-opponent irtira loppożizzjoni tiegħu wara r-rifjut parzjali tat-trademark ikkontestata. Sa dan il-punt, lopponent kellu suċċess fil-proċedimenti. Madankollu, ir-rifjut parzjali tat-trademark kien
aktar ristretta mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-oppożizzjoni. Sa dan il-punt, l-applikant/iddetentur ukoll kellu suċċess fil-proċedimenti. Konsegwentement, hu ekwitabbli li kull
parti għandha tħallas l-ispejjeż tagħha.
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Jekk l-opponent iżomm l-oppożizzjoni tiegħu wara r-rifjut parzjali, il-proċedimenti
jissoktaw u fid-deċiżjoni finali dwar is-sustanza tittieħed id-deċiżjoni dwar l-ispejjeż
skond ir-regoli normali.
5.5.4.2 Ir-rifjut ta’ applikazzjoni fuq il-bażi ta’ raġunijiet assoluti jew ta’ formalitajiet
Applikazzjoni għal EUTM tista’ tiġi rifjutata matul proċedura ta’ oppożizzjoni fuq il-bażi
ta’ raġunijiet assoluti għal rifjut (jew abbażi ta’ osservazzjonijiet minn partijiet terzi
skond l-Artikolu 45 EUTMR jew ex officio jekk il-każ jerġa’ jinfetaħ) jew fuq il-bażi ta’
formalitajiet (pereżempju jekk applikant minn barra ż-ŻEE ma jibqax irrappreżentat
skond l-Artikolu 119(2) EUTMR).
Ladarba r-rifjut ssir finali, il-proċedimenti tal-oppożizzjoni jingħalqu billi tinħareġ notifika.
F’dawn is-sitwazzjonijiet, il-prattika relatata mal-ispejjeż hi kif ġej.
Jekk ir-rifjut isir finali wara li jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni, tittieħed deċiżjoni dwar lispejjeż skond l-Artikolu 109(5) EUTMR. Jekk tinħoloq l-istess sitwazzjoni qabel il-bidu
tal-parti kuntrarja, ma tittieħed ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż.
5.5.4.3 Każijiet konsolidati
Artikolu 9 RDTUE
Għal aktar informazzjoni dwar il-konsolidazzjoni, ara l-paragrafu 6.4.3 Konsolidazzjoni
tal-proċedimenti, aktar ’il quddiem.
F’każijiet fejn l-oppożizzjoni konsolidata tirnexxi fl-intier tagħha, l-applikant għandu
jħallas it-tariffi tal-oppożizzjoni mħallsa minn kull wieħed mill-opponenti, iżda l-ispejjeż
tar-rappreżentazzjoni jħallashom darba biss. Jekk l-applikant jirbaħ, l-ispejjeż tarrappreżentazzjoni jingħataw darba, iżda kull wieħed mill-opponenti konġunti jkun
responsabbli għalihom. Tqassim differenti tal-ispejjeż jista’ jkun ekwitabbli. F’każijiet ta’
suċċess parzjali jew jekk ekwitabbli għal raġunijiet oħra, kull parti għandha tħallas lispejjeż tagħha stess.
5.5.4.4 It-tifsira ta’ “tħallas l-ispejjeż tagħha stess”
Il-kunċett ta’ spejjeż jinkludi t-tariffa tal-oppożizzjoni u l-ispejjeż essenzjali għallproċedimenti msemmija fl-Artikolu 109(1) EUTMR. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-ispejjeż
ikopru r-rimunerazzjoni ta’ aġent fil-limiti tal-iskali stabbiliti mir-Regolament.
“Kull parti għandha tħallas l-ispejjeż tagħha stess” tfisser li ebda parti ma għandha
tagħmel talba lill-parti l-oħra.

5.6

Iffissar tal-ispejjeż

Artikolu 109(7) EUTMR
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Meta l-ispejjeż ikunu limitati għall-ispejjeż tar-rappreżentazzjoni u għat-tariffa taloppożizzjoni, id-deċiżjoni li tiffissa l-ammont tal-ispejjeż għandha tkun inkluża fiddeċiżjoni dwar it-tqassim tal-ispejjeż (jiġifieri, bħala regola, fid-deċiżjoni fuq issustanza).
Dan ifisser li fil-maġġoranza vasta tal-każijiet, mhux ser ikun hemm bżonn li jiġi ffissat lammont tal-ispejjeż b’mod separat.
L-uniċi eċċezzjonijiet huma:



5.6.1

meta sseħħ seduta orali;
meta l-iffissar tal-ispejjeż ikun tħalla barra b’mod involontarju (“minsi”) fiddeċiżjoni prinċipali.

Ammonti li għandhom jiġu rimborżati/iffissati

Artikolu 85(1) u (6) RDTUE
L-ammont li jrid jiġi rimborżat għandu dejjem ikun iffissat f’euro, irrispettivament millmunita li biha l-parti kellha tħallas lir-rappreżentant tagħha.
Jekk jirbaħ l-opponent, it-tariffa tal-oppożizzjoni tintradd lura.
Fir-rigward tal-ispejjeż ta’ rappreżentanza, l-ammont hu limitat għal EUR 300. Dan
japplika kemm għall-opponent kif ukoll għall-applikant, dment li jkunu rrappreżentati filproċedura ta’ oppożizzjoni minn rappreżentant professjonali skond it-tifsira talArtikolu 120(1) EUTMR, irrispettivament minn jekk dawn l-ispejjeż ġewx effettivament
imġarrba. Jekk, f’xi stadju tal-proċedimenti, il-parti rebbieħa kienet irrappreżentata minn
rappreżentant professjonali, iżda ma tkunx għadha rrappreżentata fil-mument li tittieħed
id-deċiżjoni dwar l-ispejjeż, tkun intitolata wkoll biex titħallas tal-ispejjeż,
irrispettivament minn meta tkun waqfet ir-rappreżentanza professjonali fil-proċedimenti.
L-ispejjeż tar-rappreżentanza għall-impjegati, anki minn kumpanija oħra
b’konnessjonijiet ekonomiċi, ma jintraddux lura u ma jiġux iffissati. Huma ma jiġux
indirizzati fid-deċiżjoni dwar l-ispejjeż.
Għal aktar informazzjoni dwar ir-rappreżentanza, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli
Ġenerali, Taqsima 5, Rappreżentanza Professjonali.
Fil-każ ta’ konsolidazzjoni skond l-Artikolu 9(1) RDTUE, fejn l-oppożizzjonijiet jirnexxu,
l-Uffiċċju jiffissa ż-żewġ tariffi tal-oppożizzjoni (waħda għal kull oppożizzjoni) (jew kollha
kemm huma) iżda tariffa ta’ rappreżentazzjoni waħda biss.
Fir-rigward tal-ispejjeż tal-proċedura ta’ oppożizzjoni, għandha tittieħed deċiżjoni
waħda dwar it-tqassim u dwar l-iffissar tal-ispejjeż għall-proċedura tal-oppożizzjoni
kollha kemm hi.
Meta deċiżjoni titħassar mill-Bordijiet tal-Appell u tintbagħat lura lid-Diviżjoni talOppożizzjoni, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni trid tiddeċiedi dwar il-każ mill-ġdid u tieħu
deċiżjoni dwar l-ispejjeż u tiffissahom bħas-soltu.
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Jekk din id-deċiżjoni terġa’ tiġi appellata (u ma tintbagħatx b’mandat għat-tieni darba),
il-Bord għandu jiddeċiedi u jiffissa l-ispejjeż bil-mod tas-soltu.

5.6.2

Il-proċedura jekk l-iffissar tal-ispejjeż ikun inkluż fid-deċiżjoni prinċipali

Artikolu 109(7) EUTMR
Meta d-deċiżjoni li tiffissa l-ammont tal-ispejjeż tiġi inkluża fid-deċiżjoni dwar it-tqassim
tal-ispejjeż, ma jkunux meħtieġa kambjala jew xi tip ta’ prova. L-Uffiċċju jaf li t-tariffa taloppożizzjoni tħallset u, jekk ikun hemm rappreżentant, għandhom jingħataw EUR 300,
irrispettivament minn kwalunkwe evidenza. Hu preżunt li l-ispejjeż tar-rappreżentanza
kienu mill-inqas EUR 300.
Għaldaqstant, ma hi meħtieġa ebda korrispondenza mal-partijiet dwar l-ammont li
għandu jiġi ffissat. L-ammont jiġi ffissat b’mod awtomatiku.

5.6.3

Il-proċedura jekk ikun meħtieġ iffissar separat tal-ispejjeż

Artikolu 109(7) EUTMR
Ir-rekwiżiti proċedurali li ġejjin japplikaw fil-każijiet rari fejn ikun irid isir iffissar separat
tal-ispejjeż (inkluż meta dan ikun tħalla barra b’mod involontarju, fejn hemm il-parti
kkonċernata għandha tikkonforma wkoll mar-rekwiżiti applikabbli):



ammissibbiltà
l-evidenza.

5.6.3.1 Ammissibbiltà
It-talba għall-iffissar tal-ispejjeż tkun ammissibbli biss ladarba d-deċiżjoni, li fir-rigward
tagħha jkun meħtieġ l-iffissar tal-ispejjeż, issir finali, u sa xahrejn (2) wara dik id-data.

5.6.3.2 Evidenza
Għall-aġġudikazzjoni tat-tariffa tal-oppożizzjoni, ma hi meħtieġa ebda evidenza.
Għall-aġġudikazzjoni tal-ispejjeż tar-rappreżentanza bir-rata standard, hu biżżejjed li
tiġi pprovduta assigurazzjoni mir-rappreżentant li l-ispejjeż kienu effettivament
imġarrba. A fortiori, jekk tiġi ppreżentata kambjala, ikun biżżejjed jekk din turi mill-inqas
l-ammont rimborżabbli; ma tagħmilx differenza jekk din tiġix indirizzata lill-parti għallproċedimenti, billi s-sottomissjoni ta’ kambjala hi ugwali għal assigurazzjoni.
Għall-ispejjeż l-oħra kollha (li japplikaw f’każijiet estremament rari), huma meħtieġa
kambjala u evidenza ta’ sostenn, iżda hu biżżejjed li dawn jagħmluha plawżibbli (aktar
milli jipprovdi prova komprensiva) li l-ispejjeż kienu effettivament imġarrba.
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5.6.4

Reviżjoni tal-iffissar tal-ispejjeż

Artikolu 109(8) EUTMR
Jekk waħda mill-partijiet ma taqbilx mal-ammonti ffissati, tista’ titlob reviżjoni taddeċiżjoni. It-talba għandha tiddikjara r-raġunijiet u tiġi ppreżentata fi żmien xahar (1)
wara d-data tan-notifika tal-iffissar. It-talba titqies biss bħala li ġiet ippreżentata meta
titħallas il-miżata ta’ EUR 100 għar-reviżjoni.
Ma hemmx spejjeż rimborżabbli fil-proċedura ta’ reviżjoni (16/12/2004, R 503/2001-4,
BIOLACT / BIO).

6
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6.1

Korrezzjoni tal-iżbalji

Artikoli 49(2) u 102(1) EUTMR

6.1.1

Il-korrezzjoni tal-iżbalji fl-avviż ta’ oppożizzjoni

Ma hemmx dispożizzjonijiet speċjali fir-Regolamenti rigward il-korrezzjoni ta’ żbalji flavviż ta’ oppożizzjoni. Permezz tal-applikazzjoni tal-Artikolu 49(2) EUTMR, li jirreferi
għall-applikazzjoni għal EUTM, b’analoġija, żbalji ovvji fl-avviż ta’ oppożizzjoni jistgħu
jiġu kkoreġuti.
L-Uffiċċju jikkunsidra “żball ovvju” b’rabta mal-Artikolu 49(2) EUTMR u mal-Artikolu
102(1) EUTMR li jiġi mifhum li jfisser żbalji li jkun ovvju li jeħtieġu korrezzjoni, fis-sens li
xejn ma kien ikun intiż apparti dak li hu offrut bħala l-korrezzjoni.
Pereżempju, jekk id-dettalji tal-opponent jidhru fejn għandhom jidhru d-dettalji tarrappreżentant, dan jista’ jitqies bħala żball ovvju.

6.1.2

Korrezzjoni ta’ żbalji u ta’ erruri fil-pubblikazzjonijiet

Artikolu 44(3) EUTMR
Meta l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni jkun fiha żball jew errur li jkun sar mill-Uffiċċju, lUffiċċju jikkoreġi l-iżball jew l-errur billi jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba
tal-applikant.
Il-korrezzjonijiet magħmula skond din ir-regola jridu jiġu ppubblikati. Jekk il-korrezzjoni
tkun tikkonċerna żbalji li ma jaffettwawx l-oppożizzjoni, għandha tiġi ppubblikata meta
tiġi rreġistrata l-EUTM. Meta l-korrezzjoni tkun twassal għal estensjoni tal-lista ta’
oġġetti jew ta’ servizzi jew tikkonċerna r-rappreżentazzjoni tal-marka, jinfetaħ perjodu
ġdid ta’ oppożizzjoni, iżda biss fir-rigward tal-partijiet ikkoreġuti.
Jekk l-oppożizzjonijiet jiġu ppreżentati wara l-“ewwel” pubblikazzjoni tal-applikazzjoni
għal EUTM, l-opponenti jkunu jridu jiġu informati dwar il-pubblikazzjoni mill-ġdid. Lopponenti
għall-“ewwel” pubblikazzjoni ma għandhomx bżonn jippreżentaw
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oppożizzjoni ġdida. Il-proċedimenti għandhom jiġu sospiżi sakemm jagħlaq il-perjodu
ta’ oppożizzjoni wara t-“tieni” pubblikazzjoni.
Jekk “opponent tal-ewwel pubblikazzjoni” jixtieq jirtira l-oppożizzjoni tiegħu bħala
konsegwenza tal-pubblikazzjoni mill-ġdid, il-proċedimenti għandhom jingħalqu u t-tariffa
tal-oppożizzjoni għandha tintradd lura (ara l-paragrafu 5.4.1.2 aktar ’il fuq).

6.2

Termini perentorji

Artikoli 101(1) u 146(9) EUTMR
Artikolu 63 RDTUE
It-termini perentorji huma għodda essenzjali biex il-proċedimenti jitwettqu b'mod ordnat
u raġonevolment malajr. Dawn huma kwistjoni ta’ ordni pubbliku u l-konformità rigoruża
magħhom hi meħtieġa biex jiġu żgurati ċ-ċarezza u ċ-ċertezza tad-dritt.
Għal informazzjoni ġenerali dwar it-termini perentorji u l-kontinwazzjoni talproċedimenti, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta’
Komunikazzjoni, Termini Perentorji.

6.2.1

Estensjoni tat-termini perentorji fil-proċedimenti ta’ oppożizzjoni

6.2.1.1 Termini perentorji estendibbli u dawk mhux estendibbli
Artikolu 101(1) EUTMR
Terminu perentorju ma jistax jiġi estiż jekk it-tul tiegħu jiġi stabbilit mir-Regolament. Ittermini perentorji mhux estendibbli jinkludu:
Artikolu 46(1) EUTMR


il-perjodu ta’ oppożizzjoni ta’ 3 xhur għall-preżentazzjoni ta’ oppożizzjoni;

Artikolu 46(3) EUTMR


it-terminu perentorju ta’ 3 xhur għall-ħlas tat-tariffa tal-oppożizzjoni;

Artikolu 141(3) EUTMR


it-terminu perentorju ta’ xahar (1) għall-ħlas addizzjonali meta l-ħlas jasal tard u
ma tiġi ppreżentata ebda prova li dan inbeda tal-anqas 10 ijiem qabel jagħlaq iżżmien għall-ħlas;

Artikolu 5(5) RDTUE


it-terminu perentorju ta’ xahrejn (2) biex jiġu rimedjati n-nuqqasijiet skond lArtikolu 5(5) RDTUE.
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Regola 101(1) EUTMR
It-tul tat-termini perentorji estendibbli hu speċifikat mill-Uffiċċju. Pereżempju, it-terminu
perentorju għall-preżentazzjoni tal-osservazzjonijiet bi tweġiba għall-avviż ta’
oppożizzjoni hu terminu perentorju estendibbli.

6.2.1.2 Talba li ssir fil-ħin
Għandu jiġu nnutat li l-estensjonijiet tal-perjodu ta’ preklużjoni għandhom sistema
speċjali. Għal aktar dettalji, ara aktar ’il fuq taħt il-paragrafu 3.2 Estensjoni tal-perjodu
ta’ peklużjoni.
Biex tkun tista’ tingħata estensjoni, it-talba għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet li
ġejjin:






it-terminu perentorju jrid ikun estendibbli;
l-estensjoni trid tintalab mill-parti kkonċernata jew miż-żewġ partijiet flimkien;
it-talba trid tkun iffirmata;
iż-żmien oriġinali mogħti ma għandux ikun għalaq diġà;
ir-reġim lingwistiku għandu jiġi rispettat (jiġifieri jekk it-talba ma ssirx bil-lingwa talproċedimenti, għandha tiġi ppreżentata traduzzjoni fi żmien xahar (1) millpreżentazzjoni; inkella t-talba ma tiġix ikkunsidrata).

Estensjoni tkun possibbli biss jekk it-talba rilevanti tiġi ppreżentata u riċevuta qabel ma
jiskadi t-terminu oriġinali (30/01/2014, C-324/13 P, Patrizia Rocha, EU:C:2014:60).
Jekk talba għal estensjoni tasal għand l-Uffiċċju wara li jagħlaq iż-żmien, din għandha
tiġi rrifjutata.
Bħala regola ġenerali, l-ewwel talba għal estensjoni li tiġi riċevuta fil-ħin titqies xierqa u
tingħata għal perjodu ta’ xahrejn (2) (jew anqas, jekk jintalab hekk). Madankollu,
kwalunkwe talba sussegwenti għal estensjoni tal-istess terminu perentorju tiġi miċħuda,
sakemm il-parti li titlobha ma tkunx spjegat u ġġustifikat kif xieraq iċ-ċirkostanzi
eċċezzjonali li waqqfuha milli tlaħħaq mat-terminu perentorju oriġinali u tal-ewwel
estensjoni, u għaliex estensjoni ulterjuri hi meħtieġa. Spjegazzjonijiet ġenerali jew vagi
ma jiġġustifikawx estensjoni oħra. It-talba għandha dejjem tkun akkumpanjata minn
evidenza u/jew minn dokumentazzjoni ta’ sostenn.
Min-naħa l-oħra, ċirkostanzi li jkunu taħt il-kontroll tal-parti kkonċernata ma jitqisux
bħala “ċirkustanzi eċċezzjonali”. Pereżempju, diskussjonijiet li jsiru fl-aħħar minuta malparti l-oħra ma jitqisux bħala “ċirkustanzi eċċezzjonali”. Huma taħt il-kontroll tal-partijiet.
It-talba għandha titressaq mill-parti affettwata qabel jagħlaq it-terminu perentorju.
Pereżempju, jekk l-applikant għandu jippreżenta osservazzjonijiet bi tweġiba għallavviż ta’ oppożizzjoni, hu l-applikant biss li jista’ jitlob estensjoni.
Għal aktar informazzjoni dwar l-estensjonijiet tat-termini perentorji, ikkonsulta l-Linji
Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Termini
Perentorji, il-paragrafu 3.1.3.
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6.2.1.3 Estensjoni ta’ terminu perentorju mill-Uffiċċju fuq inizjattiva tiegħu stess
L-Uffiċċju jista’ jestendi terminu perentorju fuq inizjattiva tiegħu stess, jekk u meta jkun
neċessarju għal raġunijiet partikolari. Pereżempju, talba għall-estensjoni ta’ terminu
perentorju mingħajr ebda ġustifikazzjoni tasal għand l-Uffiċċju 20 jum qabel jagħlaq itterminu perentorju għall-preżentazzjoni tal-osservazzjonijiet, iżda ma tiġix indirizzata
qabel ma jiskadi t-terminu perentorju. Minħabba li r-rifjut tat-talba wara li jagħlaq itterminu perentorju tkun ta’ dannu sproporzjonat għall-interessi tal-parti li tkun talbet lestensjoni, l-Uffiċċju jestendi l-limitu ta’ żmien bin-numru ta’ jiem li kien għad fadal meta
l-parti ppreżentat it-talba tagħha, f’dan il-każ 20 jum. Din il-prattika hi bbażata fuq irregoli dwar l-amministrazzjoni ġusta.
Meta talba għall-estensjoni ta’ terminu perentorju estendibbli tiġi ppreżentata qabel ma
jagħlaq it-terminu perentorju (30/01/2014, C-324/13 P, Patrizia Rocha, EU:C:2014:60,
il-parti kkonċernata għandha tingħata mill-inqas jum wieħed, anki jekk it-talba għallestensjoni tkun waslet fl-aħħar jum ta’ dan it-terminu perentorju.

6.2.1.4 Firma
Artikolu 63(1)(a) RDTUE
Talba konġunta għandha tiġi ffirmata miż-żewġ partijiet u għandha tasal qabel jagħlaq
it-terminu perentorju li għalih tintalab estensjoni. Talba ffirmata minn wieħed mirrappreżentanti, li tiżgura lill-Uffiċċju li l-parti l-oħra taqbel mal-estensjoni, mhix
aċċettabbli.
Għal talbiet konġunti ppreżentati f’sottomissjoni waħda b’mezzi elettroniċi, l-indikazzjoni
tal-isem tal-mittent titqies li hi ekwivalenti għall-firma tagħha; madankollu, il-firma talparti l-oħra trid tkun preżenti biex it-talba tkun aċċettabbli.

6.3

Sospensjoni

Artikolu 9(4) u Artikolu 71 RDTUE
L-Uffiċċju jista’ jissospendi l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni ex officio jew fuq it-talba ta’
waħda mill-partijiet jew tat-tnejn li huma.

6.3.1

Sospensjoni mitluba miż-żewġ partijiet

Skond l-Artikolu 71(2) RDTUE, jekk iż-żewġ partijiet jitolbu sospensjoni wara li jagħlaq
il-perjodu ta’ preklużjoni, fuq talba motivata (pereżempju negozjati favur soluzzjoni
bonarja), is-sospensjoni tingħata. F’dan il-każ, u irrispettivament mill-perjodu mitlub
mill-partijiet, l-ewwel sospensjoni tingħata għal perjodu ta’ 6 xhur, bil-partijiet li
jingħataw il-possibbiltà li ma jipparteċipawx. Il-proċess għan-nonparteċipazzjoni hu listess bħal dak għall-estensjoni tal-perjodu ta’ preklużjoni: jekk waħda mill-partijiet ma
tipparteċipax, is-sospensjoni tintemm 14-il jum wara li l-partijiet jiġu informati dwarha. Ilproċedimenti jkomplu l-ġurnata li jmiss, u l-parti li t-terminu perentorju tagħha kien
pendenti fil-mument tas-sospensjoni tingħata terminu perentorju ta’ xahrejn (2).
Mhuwiex possibbli li wieħed ma jipparteċipax matul l-aħħar xahar tal-perjodu sospiż, u
kwalunkwe talba għal dan tiġi rrifjutata.
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Talba konġunta għas-sospensjoni ma tingħatax jekk tiġi riċevuta matul il-perjodu ta’
preklużjoni, għaliex l-iskop tal-perjodu ta’ preklużjoni hu li jiġi stabbilit perjodu ta’ żmien
għan-negozjati qabel ma tibda l-fażi kuntrarja.
Fil-prinċipju, il-partijiet jistgħu jiksbu estensjonijiet għas-sospensjoni billi jimlew flimkien
talba motivata (pereżempju li tindika li għaddejjin negozjati biex tintlaħaq soluzzjoni
bonarja). Talbiet bħal dawn jintlaqgħu għal perjodi ta’ 6 xhur ulterjuri.
Madankollu, id-durata massima ta’ din is-sospensjoni tal-proċedimenti hi limitata għal
sentejn (2), kif stipulat fl-Artikolu 71(2) RDTUE — durata li għandha tinftiehem bħala
sentejn (2) kumulattivi matul il-proċedimenti. Konsegwentement, talbiet għal
sospensjoni ppreżentati miż-żewġ partijiet iridu jiġu rifjutati jekk il-perjodu sospiż jaqbeż
il-massimu ta’ sentejn (2) fis-sħuħija tiegħu.
Talbiet għal sospensjoni bbażati fuq in-negozjati kurrenti ppreżentati minn waħda biss
mill-partijiet jiġu rrifjutati.

6.3.2 Sospensjonijiet mill-Uffiċċju ex officio jew fuq talba ta’ waħda millpartijiet
L-Uffiċċju jista’ jissospendi l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni ex officio jew fuq it-talba ta’
parti minnhom f’diversi ċirkustanzi:







l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trademark
(inkluża konverżjoni);
l-oppożizzjoni tkun ibbażata fuq applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ indikazzjoni
ġeografika jew ta’ denominazzjoni ta’ oriġini.
id-dritt preċedenti jkun f’riskju (taħt oppożizzjoni jew tħassir);
ikun hemm osservazzjonijiet ta’ partijiet terzi li jqajmu dubji serji dwar irreġistabbiltà tal-applikazzjoni għal EUTM (ara l-paragrafu 4.6 aktar 'il fuq);
ikun hemm żbalji fil-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni kkontestata li jeħtieġu li lmarka terġa’ tiġi ppubblikata;
ikun hemm trasferiment pendenti fuq EUTMs/applikazzjonijiet għal EUTMs
pendenti jew fuq applikazzjonijiet għal EUTMs.

Ta’ min jgħid li ma hemm ebda obbligu f’xi wieħed mill-każijiet imsemmija hawn fuq ta’
sospensjoni tal-proċedimenti. L-Uffiċċju jiddeċiedi jekk is-sospensjoni hix xierqa fiċċirkustanzi ta’ kull każ. Għaldaqstant, id-deċiżjoni hi għad-diskrezzjoni tal-Uffiċċju.
Għandu jiġi nnutat li l-proċedimenti jistgħu jiġu sospiżi għal perjodu ta’ żmien itwal minn
dak stabbilit fl-Artikolu 71(2) RDTUE meta jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet indikati flArtikolu 71(1)(a) jew (b) RDTUE.
6.3.2.1 Spjegazzjoni tal-prinċipju bażiku, iż-żmien tas-sospensjoni
Artikolu 71(1)(a) u (b) RDTUE
Fil-prinċipju, oppożizzjonijiet ibbażati fuq (i) applikazzjonijiet jew (ii) drittijiet preċedenti li
huma f’riskju ma jistgħux jiġu sospiżi ex officio fil-bidu nett tal-proċedimenti; Issuppożizzjoni hi li f’ħafna każijiet l-applikazzjonijiet jimmaturaw f’reġistrazzjonijiet, u lLinji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
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oppożizzjonijiet jew l-azzjonijiet ta’ tħassir kontra drittijiet preċedenti jistgħu jiġu solvuti
matul il-proċedimenti.
F’dawn il-każijiet, l-oppożizzjoni tipproċedi sakemm tkun lesta biex tittieħed deċiżjoni.
Imbagħad irid jiġi kkunsidrat jekk id-dritt preċedenti inkwistjoni jistax jagħmel differenza,
f’opinjoni prima facie, għall-eżitu tal-oppożizzjoni. Jekk l-oppożizzjoni titqies li hi
suċċess jew tiġi rifjutata xorta waħda, irrispettivament mid-destin tad-dritt preċedenti
f’riskju, il-proċedimenti ma għandhomx jiġu sospiżi. Jekk, għall-kuntrarju, id-dritt
preċedenti f’riskju bilfors irid jiġi kkunsidrat fid-deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni, ilproċedimenti jiġu sospiżi u, fil-każ ta’ applikazzjoni nazzjonali jew ta’ marka nazzjonali
preċedenti f’riskju, l-opponent irid jintalab jipprovdi informazzjoni dwar l-istatus talapplikazzjoni jew tar-reġistrazzjoni. Għal EUTMs preċedenti, l-Uffiċċju għandu din linformazzjoni għad-dispożizzjoni tiegħu.
Madankollu, l-Uffiċċju jista’ jissospendi l-proċedimenti qabel jekk dan jintalab minn
waħda mill-partijiet u d-dritt preċedenti jkun applikazzjoni jew ikun f’riskju. Jekk id-dritt
preċedenti jkun wieħed nazzjonali, il-partijiet iridu jippreżentaw evidenza li qed jaffaċċja
problemi. F’dan il-każ, l-eżitu tal-proċedimenti kontra l-marka preċedenti jrid ikollu xi
impatt fuq l-oppożizzjoni. Għaldaqstant, l-eżitu probabbli tal-oppożizzjoni jiġi kkunsidrat
biex tittieħed deċiżjoni dwar is-sospensjoni — b’mod partikolari, jekk id-deċiżjoni finali
dwar l-oppożizzjoni ma tistax tinħareġ bla ma titqies l-applikazzjoni preċedenti jew irreġistrazzjoni preċedenti. Dan ikun il-każ jekk iċ-ċirkustanzi tal-każ ma jippermettux li lUffiċċju jgħid li l-oppożizzjoni se tiġi rrifjutata (eż. għaliex ma hemm ebda probabbiltà
ta’ konfużjoni) jew se tintlaqa’ (għaliex hemm drittijiet preċedenti oħra li huma biżżejjed
biex il-marka kkontestata tiġi rrifjutata għall-oġġetti u għas-servizzi kkontestati kollha).
Meta oppożizzjoni tkun ibbażata fuq applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jista’ jkun xieraq li
l-proċedimenti tal-oppożizzjoni jiġu sospiżi skond l-Artikolu 71(1)(a) RDTUE, sakemm
issir ir-reġistrazzjoni tal-marka preċedenti tal-opponent. Madankollu, jekk oppożizzjoni
tkun se tiġi rrifjutata, għal raġunijiet formali jew sostantivi, sospensjoni ma tkun tfisser
xejn u sempliċiment ittawwal il-proċedimenti bla bżonn.
Meta ma jkunx hemm drittijiet preċedenti oħrajn li jridu jiġu kkunsidrati (minħabba li ma
jkunx hemm drittijiet preċedenti oħrajn jew inkella għal dawn ma ġew sostanzjati) jew
meta madankollu l-applikazzjoni jew ir-reġistrazzjoni tkun trid tiġi kkunsidrata
(minħabba li d-drittijiet preċedenti l-oħrajn ma jkunux “rebbieħa”), għandha ssir
valutazzjoni ta’ jekk l-oppożizzjoni hix se tkun suċċess fuq il-bażi tal-applikazzjoni, blgħan li tittieħed deċiżjoni dwar is-sospensjoni. Il-proċedimenti jiġu sospiżi biss jekk
jinstab li l-applikazzjoni preċedenti, jekk tiġi rreġistrata, twassal għar-rifjut totali jew
parzjali tal-applikazzjoni kkontestata għal EUTM.
6.3.2.2 Applikazzjonijiet għal EUTM jew reġistrazzjonijiet ta' EUTM preċedenti
F’dan il-każ, l-oppożizzjoni hi bbażata fuq applikazzjoni iżda ma tiġix sospiża minħabba
li hemm dritt preċedenti ieħor (trademark reġistrata) li abbażi tagħha tista’ tiġi rrifjutata
l-applikazzjoni kkontestata. Jekk l-opponent jonqos milli jissostanzja dan id-dritt
preċedenti l-ieħor, l-applikazzjoni preċedenti ssir kruċjali għad-deċiżjoni. Jekk skond irrekords, l-unika applikazzjoni jew reġistrazzjoni preċedenti tkun qed tiffaċċja l-problemi,
l-oppożizzjoni għandha tiġi sospiża.
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6.3.2.3 Marki
nazzjonali/internazzjonali
reġistrazzjonijiet/drittijiet)

preċedenti

(applikazzjonijiet

jew

F’dan il-każ, il-kwistjoni tas-sospensjoni jkollha titqajjem mill-partijiet (normalment millapplikant) u jkollha tiġi ppreżentata evidenza li l-marka preċedenti (applikazzjoni jew
reġistrazzjoni/dritt) qed taffaċċja problemi. Din l-evidenza trid tkun uffiċjali, trid
tidentifika b’mod ċar il-proċedimenti li jwasslu għas-sospensjoni, u trid tindika r-rimedji
mitluba. B’mod partikolari, l-evidenza għandha tkun ċara fir-rigward tal-konsegwenzi
possibbli għad-dritt preċedenti li fuqu tkun ibbażata l-oppożizzjoni. Jekk ikun meħtieġ,
il-parti kkonċernata tista’ tintalab tippreżenta traduzzjoni tal-evidenza.
Malli jirċievi tali talba, l-Uffiċċju jikkunsidra jekk fiċ-ċirkustanzi tal-każ ikunx xieraq li
jissospendi l-proċedimenti.
Jekk l-ebda parti ma tqajjem il-kwistjoni tas-sospensjoni, japplika l-prinċipju ġenerali u lUffiċċju għandu jiddeċiedi biss dwar is-sospensjoni jekk il-proċedimenti jaslu fl-aħħar
tal-parti kuntrarja u ma jkun hemm ebda informazzjoni li turi li l-applikazzjoni mmaturat
għar-reġistrazzjoni jew li l-proċedimenti nazzjonali kontra l-marka nazzjonali waslu fi
tmiemhom. F’dan il-każ, l-opponent għandu jintalab jinforma lill-Uffiċċju dwar l-istatus
tal-applikazzjoni jew tar-reġistrazzjoni preċedenti tiegħu.
6.3.2.4 Eżempji
Hawnhekk se jingħataw xi eżempji fejn, skond il-prattika ġenerali indikata hawn fuq, issitwazzjoni ma tidhirx li l-proċedimenti jiġu sospiżi iżda jistgħu jekk l-Uffiċċju jsib li dan
ikun xieraq.


L-oppożizzjoni hi bbażata fuq marka Franċiża u fuq applikazzjoni għal EUTM, u lebda waħda minnhom mhi qed tiffaċċja problemi. It-tnejn ikopru l-istess sinjal u listess oġġetti, li tant jixxiebhu mat-trademark ikkontestata li joħolqu konfużjoni.
Għaldaqstant, l-oppożizzjoni tista’ tiġi indirizzata fuq il-bażi tal-marka Franċiża
biss. Jekk il-probabbiltà ta’ konfużjoni sseħħ biss fi Stati Membri oħra minbarra
Franza, id-deċiżjoni tkun aktar solida jekk tkun ibbażata fuq l-applikazzjoni għal
EUTM. Għaldaqstant, xieraq li jiġu sospiżi l-proċedimenti sakemm joħroġ l-eżitu
tal-applikazzjoni għal EUTM.



L-applikazzjoni preċedenti ma tagħmel ebda differenza għall-eżitu, iżda lapplikant jitlob sospensjoni. Jekk id-dritt preċedenti hu applikazzjoni għal EUTM u
l-Uffiċċju jikkonkludi li qed tiffaċċja problemi jew, fil-każ ta’ applikazzjoni
nazzjonali, jekk l-applikant jippreżenta evidenza li turi li l-applikazzjoni talopponent qed tiffaċċja problemi, il-proċedimenti jistgħu jiġu sospiżi.

L-eżempji li ġejjin jaqgħu fil-kategorija ta’ marki nazzjonali preċedenti li jaffaċċjaw
problemi:


l-applikant (jew parti terza) ressaq każ jew kontrotalba li tfittex l-invalidazzjoni jew
ir-revoka tar-reġistrazzjoni preċedenti;



l-applikant (jew parti terza) ressaq każ jew kontrotalba li tfittex it-trasferiment taddritt preċedenti f’ismu stess.
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6.3.3

Oppożizzjonijiet multipli

Artikolu 9(2) RDTUE
Ħlief f’ċirkustanzi eċċezzjonali, bħal meta oppożizzjoni waħda twassal biċ-ċar għar-rifjut
tal-marka kkontestata inklużi l-oġġetti u s-servizzi kollha, l-Uffiċċju ma jissospendix ilproċedimenti l-oħra.
6.3.3.1 Wara rifjut tal-applikazzjoni għal EUTM
Meta l-applikazzjoni għal EUTM sussegwentement tiġi rifjutata minħabba oppożizzjoni
“attiva”, l-oppożizzjonijiet sospiżi jitqiesu li jkunu waqgħu wara li d-deċiżjoni ssir finali.
Jekk id-deċiżjoni ssir finali, il-partijiet għall-proċedimenti l-oħrajn għandhom jiġu
informati, l-oppożizzjonijiet li kienu sospiżi fi stadju bikri (qabel il-perjodu ta’ preklużjoni)
jingħalqu u 50 % tat-tariffa tal-oppożizzjoni tintradd lura lil kull opponent, b’konformità
mal-Artikolu 9(4) RDTUE.
Jekk ikun tressaq appell kontra d-deċiżjoni, l-oppożizzjonijiet jibqgħu sospiżi. Jekk ilBoA jbiddel id-deċiżjoni, il-proċedimenti l-oħrajn jissoktaw minnufih, mingħajr ma
jkollhom bżonn jistennew sakemm dik id-deċiżjoni ssir finali.

6.3.4

Aspetti proċedurali

L-ittri li jissospendu l-proċedimenti għandhom dejjem jindikaw id-data ta’ meta tidħol fisseħħ is-sospensjoni — ġeneralment id-data meta ġiet ippreżentata talba valida.
6.3.4.1 Monitoraġġ tal-fajls sospiżi
F’każijiet li fihom il-proċedimenti jiġu sospiżi għal perjodu indefinit, l-Uffiċċju jissorvelja
l-oppożizzjoni kull 6 xhur.
F’każijiet li fihom id-dritt preċedenti jkun applikazzjoni għal reġistrazzjoni nazzjonali jew
reġistrazzjoni nazzjonali/internazzjonali li taffaċċja problemi, l-issoktar tal-proċedimenti
dejjem jiddependi mir-reazzjoni tal-partijiet, li huma mistennija jinformaw lill-Uffiċċju
dwar kwalunkwe tibdil fl-istatus tal-applikazzjoni jew tar-reġistazzjoni u jippreżentaw
evidenza għal dan l-għan. Minkejja dna, l-Uffiċċju joħroġ tfakkiriet kull 6 xhur, li fihom
il-partijiet jistgħu jintalbu jippreżentaw l-evidenza wkoll.

6.3.4.2 Issoktar tal-proċedimenti
Fil-każijiet kollha l-partijiet jiġu informati dwar l-issoktar tal-proċedimenti u dwar
kwalunkwe terminu perentorju pendenti, jekk applikabbli. Kwalunkwe terminu
perentorju li jkun pendenti fil-mument tas-sospensjoni jiġi stabbilit mill-ġdid b’terminu
perentorju sħiħ ta’ xahrejn (2), bl-eċċezzjoni tal-perjodu ta’ preklużjoni, li qatt ma jista’
jaqbeż l-24 xahar skond l-Artikolu 6(1) RDTUE.
Il-proċedimenti jridu jissoktaw hekk kif tittieħed deċiżjoni finali matul il-proċedimenti
nazzjonali jew tiġi rreġistrata jew irrifjutata applikazzjoni preċedenti. Jekk deċiżjoni
meħuda fil-proċedimenti nazzjonali tinvalida, tirrevoka jew twassal b’xi mod ieħor
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f’estinzjoni ta’ dritt jew tittrasferixxi dritt preċedenti tal-opponent, l-oppożizzjoni titqies
bħala infondata minħabba li tkun ibbażata fuq dak id-dritt preċedenti. Jekk id-drittijiet
preċedenti kollha li fuqhom tkun ibbażata oppożizzjoni jieqfu jeżistu, l-opponent
jingħata l-opportunità li jirtira l-oppożizzjoni tiegħu. Jekk ma jagħmilx dan, l-Uffiċċju
jieħu deċiżjoni li tirrifjuta l-oppożizzjoni.

6.3.4.3 Kalkolu tat-termini perentorji
Jekk is-sospensjoni tiġi deċiża għal perjodu ta’ żmien definit, l-ittri jridu jindikaw ukoll iddata ta’ meta għandhom jissoktaw il-proċedimenti, u x’jiġri wara dik id-data. Meta
tintalab is-sospensjoni miż-żewġ partijiet minħabba negozjati li jkunu għadhom
għaddejjin, il-perjodu għandu dejjem ikun ta’ 6 xhur, irrispettivament mill-perjodu mitlub
mill-partijiet.
Pereżempju, jekk talba għal sospensjoni ta’ xahrejn (2) iffirmata miż-żewġ partijiet u
ppreżentata fil-15/01/2017 (5 ijiem qabel jagħlaq it-terminu perentorju tal-opponent
għat-tlestija tal-oppożizzjoni — 20/01/2017) tiġi indirizzata fit-30/01/2017, ir-riżultat ikun
li:


l-Uffiċċju jissospendi l-proċedimenti tal-oppożizzjoni fuq talba taż-żewġ partijiet;



is-sospensjoni tidħol fis-seħħ fil-15/01/2017 (id-data meta t-talba għassospensjoni ġiet riċevuta fl-Uffiċċju) u tiskadi fil-15/07/2017;



il-proċedimenti jitkomplew fis-16/07/2017 (6 xhur, irrispettivament mill-perjodu
mitlub mill-partijiet), mingħajr ebda notifika oħra mill-Uffiċċju;



it-terminu perentorju għall-opponent issa hu sal-15/09/2017 (xahrejn sħaħ għallopponent biex ilesti l-fajl);



it-terminu perentorju għall-applikant issa hu sal-15/11/2017 (xahrejn sħaħ wara tterminu perentorju tal-opponent).

6.4

Oppożizzjonijiet multipli

Artikolu 9 RDTUE
L-oppożizzjonijiet multipli jkunu meta jiġu ppreżentati oppożizzjonijiet differenti kontra listess applikazzjoni għal EUTM.
F’każ ta’ oppożizzjonijiet multipli, għandhom jiġu kkunsidrati xi fatturi addizzjonali.
L-ewwel nett, sakemm ma jkunx hemm xi dewmien kbir matul il-fażi tal-ammissibbiltà
fir-rigward ta’ waħda mill-oppożizzjonijiet, il-prattika hi li l-applikant jiġi nnotifikat dwar lammissibbiltà tal-oppożizzjonijiet kollha fl-istess ħin. It-tieni, oppożizzjonijiet multipli
jistgħu jwasslu għas-sospensjoni ta’ wħud minnhom għal raġunijiet tal-ekonomija talproċedimenti. It-tielet, restrizzjoni magħmula mill-applikant matul wieħed millproċedimenti jista’ jkollha impatt fuq l-oppożizzjonijiet l-oħrajn. Barra minn hekk, jista’
jkun prattiku li d-deċiżjonijiet jittieħdu f’ordni partikolari.
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Fl-aħħar nett, taħt ċerti ċirkostanzi, l-oppożizzjonijiet multipli jistgħu jingħaqdu u jiġu
indirizzati f’sett wieħed ta’ proċedimenti.

6.4.1

Restrizzjonijiet u oppożizzjonijiet multipli

Meta jkun hemm oppożizzjonijiet multipli u l-applikant jirrestrinġi l-oġġetti u s-servizzi
f’waħda mill-proċedimenti ta’ oppożizzjoni, l-opponenti l-oħrajn kollha għandhom jiġu
informati permezz ta’ ittra xierqa, dan sakemm ir-restrizzjoni tkun tikkonċerna l-oġġetti
jew is-servizzi mill-oppożizzjonijiet l-oħrajn.
Madankollu, jekk ma jkun hemm ebda rabta bejn l-oġġetti jew is-servizzi fir-restrizzjoni
u l-oġġetti u s-servizzi kkontestati, l-opponent ma għandux bżonn jiġi informat.
Pereżempju, hemm erba’ oppożizzjonijiet kontra l-istess applikazzjoni għal EUTM, li
huma applikati għall-oġġetti fil-Klassijiet 3, 14, 18 u 25. L-oppożizzjonijiet huma
indirizzati kontra l-klassijiet li ġejjin:
Oppożizzjoni

Firxa

Nru 1

Klassi 3

Nru. 2

Klassi 25

Nru, 3

Klassijiet 18 u 25

Nru 4

Klassijiet 14 u 25

L-applikant jibgħat restrizzjoni li taffettwa l-oppożizzjoni 2, li tħassar ilbies u kpiepel. Littri rilevanti għandhom jintbagħtu mhux biss fl-oppożizzjoni 2, iżda anki floppożizzjonijiet 3 u 4. Billi r-restrizzjoni ma taffettwax l-oġġetti kkontestati taloppożizzjoni 1, mhi meħtieġa ebda azzjoni f’din l-oppożizzjoni.

6.4.2

Deċiżjonijiet u oppożizzjonijiet multipli

Ladarba oppożizzjoni tilħaq l-istadju tad-deċiżjoni, hu importanti li jiġu kkunsidrati loppożizzjonijiet multipli l-oħra li huma pendenti kontra l-istess applikazzjoni għal EUTM.
Qabel tkun tista’ tittieħed deċiżjoni dwar oppożizzjoni, għandu jiġi analizzat l-istadju talproċedimenti ta’ oppożizzjonijiet multipli u, skond is-sitwazzjoni, tkun tista’ tittieħed
deċiżjoni jew inkella l-oppożizzjoni tiġi sospiża. Il-prinċipju ġenerali li għandu jiġi
applikat hu li l-oġġetti u s-servizzi kkontestati ma għandhomx jiġu rrifjutati aktar minn
darba f’waqtiet differenti. It-tliet sitwazzjonijiet li jistgħu jseħħu huma deskritti hawn taħt.
1.

L-oppożizzjonijiet kollha kontra l-istess applikazzjoni għal EUTM huma lesti biex
tittieħed deċiżjoni dwarhom fl-istess ħin

L-ordni li fiha jittieħdu d-deċiżjonijiet hi fid-diskrezzjoni tal-eżaminatur. Madankollu,
għandhom jiġu kkunsidrati dawn li ġejjin.
Jekk l-oppożizzjonijiet kollha jaqgħu, id-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu fi kwalunkwe ordni,
billi r-rifjut tal-oppożizzjoni ma taffettwax l-applikazzjoni għal EUTM. Anki li kieku waħda
mid-deċiżjonijiet kellha tiġi appellata qabel jittieħdu d-deċiżjonijiet l-oħra, ikun jidher
aktar xieraq li ma ssirx sospensjoni tal-oppożizzjonijiet għax il-proċedura quddiem ilBord tal-Appell tista’ tieħu xi ftit taż-żmien.
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Jekk diversi oppożizzjonijiet jirnexxu kontra oġġetti u servizzi mrikkba, l-ewwel nett
għandha tittieħed id-deċiżjoni li telimina ħafna mill-oġġetti u mis-servizzi talapplikazzjoni għal EUTM (l-aktar oppożizzjoni mifruxa) u l-oppożizzjonijiet li jifdal jiġu
sospiżi. Ladarba l-ewwel deċiżjoni tkun finali, l-opponenti fl-oppożizzjonijiet li jifdal iridu
jiġu kkonsultati dwar jekk jixtiqux iżommu jew jirtiraw l-oppożizzjonijiet tagħhom.
Jekk jiġi supponut li dawn jinżammu, tiġi deċiża l-“usa’” oppożizzjoni li jmiss u l-istess
proċess ikompli sakemm jiġu indirizzati l-oppożizzjonijiet kollha.
Meta żewġ oppożizzjonijiet ikollhom l-istess firxa, meta jittieħdu d-deċiżjonijiet japplikaw
il-prinċipji ġenerali.
Fl-eżempju msemmi fil-paragrafu 6.4.1, l-ewwel deċiżjoni għandha tittieħed floppożizzjoni 3 jew fl-oppożizzjoni 4. L-oppożizzjoni 1 m’għandha ebda oġġett u servizz
imrikkbin u għalhekk tista’ tittieħed b’mod indipendenti.
Ejja ngħidu li l-ewwel deċiżjoni tittieħed fl-oppożizzjoni 4 u l-applikazzjoni għal EUTM
tiġi rifjutata għall-Klassijiet 14 u 25. F’dan il-każ, l-oppożizzjonijiet 2 u 3 iridu jiġu
sospiżi.
Jekk jagħlaq iż-żmien għall-appell bla ma jiġi ppreżentat appell, l-oppożizzjoni 2
titneħħa għax ma jkunx fadlilha skop. Il-partijiet għandhom jiġu informati b’dan u loppożizzjoni għandha tingħalaq. Il-każ jitqies bħala każ li ma mexiex għal sentenza
skond it-tifsira tal-Artikolu 109(5) EUTMR. Konsegwentement, l-ispejjeż huma fiddiskrezzjoni tal-Uffiċċju. Jekk il-partijiet jinformaw lill-Uffiċċju li huma jaqblu fuq lispejjeż, ma tittiħidx deċiżjoni dwar l-ispejjeż. Ġeneralment, id-deċiżjoni tkun li kull parti
ġġarrab l-ispejjeż tagħha.
2.

Oppożizzjoni waħda biss hi lesta biex tittieħed deċiżjoni dwarha, u loppożizzjonijiet l-oħrajn għadhom fil-fażi kuntrarja

Jekk l-oppożizzjoni għandha tiġi rrifjutata, tista’ tittieħed deċiżjoni mingħajr ma tħalli
impatt ulterjuri fuq l-oppożizzjonijiet multipli pendenti, minħabba li r-rifjut ma jkollha
ebda effett fuq l-applikazzjoni għal EUTM.
Jekk l-oppożizzjoni tkun suċċess u d-deċiżjoni tirrifjuta l-applikazzjoni kkontestata għal
EUTM kollha kemm hi, l-oppożizzjonijiet multipli pendenti għandhom jiġu sospiżi
sakemm id-deċiżjoni tkun finali. Ladarba jagħlaq iż-żmien għall-appell bla ma jiġi
ppreżentat appell, l-oppożizzjonijiet multipli jiġu eliminati, għax ma jkunx fadlilhom
skop. Il-partijiet għandhom jiġu informati b’dan u l-oppożizzjoni għandha tingħalaq. Ilkaż jitqies bħala każ li ma mexiex għal sentenza skond it-tifsira tal-Artikolu 109(5)
EUTMR. Konsegwentement, l-ispejjeż huma fid-diskrezzjoni tal-Uffiċċju. Jekk il-partijiet
jinformaw lill-Uffiċċju li huma jaqblu fuq l-ispejjeż, ma tittiħidx deċiżjoni dwar l-ispejjeż.
Ġeneralment, id-deċiżjoni tkun li kull parti ġġarrab l-ispejjeż tagħha.
L-istess japplika jekk id-deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni tirrifjuta parti mill-oġġetti u misservizzi tal-applikazzjoni kkontestata għal EUTM, kif ukoll l-oġġetti u s-servizzi kollha li
kontriehom huma indirizzati l-oppożizzjonijiet multipli.
Madankollu, l-oppożizzjonijiet multipli għandhom jiġu sospiżi jekk id-deċiżjoni dwar loppożizzjoni tirrifjuta parti mill-oġġetti u mis-servizzi tal-applikazzjoni kkontestata għal
EUTM iżda parti biss mill-oġġetti u mis-servizzi li kontriehom huma indirizzati loppożizzjonijiet multipli. Is-sospensjoni ddum għaddejja sakemm id-deċiżjoni ssir finali.
Jekk dan ikun il-każ, l-opponenti tal-oppożizzjonijiet multipli jiġu mistiedna biex
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jinformaw lill-Uffiċċju dwar jekk jixtiqux iżommu jew jirtiraw l-oppożizzjoni. F’każ li loppożizzjoni tiġi rtirata, il-proċedimenti jingħalqu u ż-żewġ partijiet jiġu informati b’dan.
Jekk il-proċedimenti jingħalqu wara li jagħlaq il-perjodu ta’ preklużjoni, l-Uffiċċju għandu
jieħu deċiżjoni, skond l-Artikolu 109(3) EUTMR, b’kull parti li għandha ġġarrab l-ispejjeż
tagħha. Jekk qabel jingħalqu l-proċedimenti l-partijiet jinformaw lill-Uffiċċju li huma
jaqblu fuq l-ispejjeż, deċiżjoni dwar l-ispejjeż ma titteħidx.
3.

Żewġ oppożizzjonijiet jew aktar huma lesti biex tittieħed deċiżjoni dwarhom,
filwaqt li l-oħrajn għadhom fil-fażi kuntrarja

Jista’ jiġri li wħud mill-oppożizzjonijiet kontra applikazzjoni għal EUTM ikunu lesti biex
tittieħed deċiżjoni dwarhom, filwaqt li oħrajn ikunu għadhom fi stadji differenti tal-fażi
kuntrarja. F’din is-sitwazzjoni, il-prinċipji deskritti f’1 u fi 2 japplikaw flimkien. Jiddependi
mill-eżitu tad-deċiżjonijiet u mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-każijiet pendenti, jekk tistax
tittieħed deċiżjoni f’uħud mill-oppożizzjonijiet u jekk l-oppożizzjonijiet multipli iridux jiġu
sospiżi.

6.4.3

Konsolidazzjoni tal-proċedimenti

Artikolu 9(1) RDTUE
L-Artikolu 9(1) RDTUE jippermetti lill-Uffiċċju jittratta l-oppożizzjonijiet multipli f’sett
wieħed ta’ proċedimenti. Jekk jiġi deċiż li l-oppożizzjonijiet jiġu konsolidati, il-partijiet
għandhom jiġu nnotifikati b’dan.
L-oppożizzjonijiet jistgħu jiġu kkonsolidati fuq it-talba ta’ waħda mill-partijiet jekk isiru
kontra l-istess applikazzjoni għal EUTM. Hu aktar probabbli li l-Uffiċċju jikkonsolidahom
jekk ikunu tressqu wkoll mill-istess opponent jew jekk ikun hemm rabta ekonomika bejn
l-opponenti, pereżempju kumpanija azzjonarja u sussidjarja. L-oppożizzjonijiet irdu
jkunu fl-istess stadju proċedurali.
Meta l-Uffiċċju jiddeċiedi li jikkonsolida l-oppożizzjonijiet, għandu jivverifika jekk lopponenti għandhomx l-istess rappreżentant. Jekk le, huma għandhom jintalbu jaħtru
rappreżentant wieħed komuni. Barra minn hekk, id-drittijiet preċedenti għandhom ikunu
identiċi jew simili ħafna. Jekk ir-rappreżentanti ma jwiġbux jew ma jkunux iridu jaħtru
rappreżentant wieħed komuni, il-konsolidazzjoni trid tintemm u l-oppożizzjonijiet iridu
jiġu indirizzati separatament.
Jekk fi kwalunkwe stadju dawn il-kundizzjonijiet ma jibqgħux issodisfati, pereżempju
jekk l-uniku dritt preċedenti ta’ waħda mill-oppożizzjonijiet konsolidati jiġi ttrasferit lil
parti terza, il-konsolidazzjoni tista’ tintemm.
Sakemm il-konsolidazzjoni ma titwaqqafx qabel ma tittieħed id-deċiżjoni, tittieħed
deċiżjoni waħda biss.
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6.5

Bidla tal-partijiet (trasferiment, bidla tal-isem, bidla tarrappreżentant, interruzzjoni tal-proċedimenti)

6.5.1

Il-proċedimenti tal-oppożizzjoni u tat-trasferiment

6.5.1.1 Introduzzjoni u prinċipju bażiku
Artikolu 20 EUTMR
Trasferiment jew għotja ta’ dritt preċedenti huma bidla tal-proprjetà ta’ dan id-dritt. Għal
aktar informazzjoni ara l-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 3,
EUTMs u RCDs bħala Oġġetti ta’ Proprjetà, Kapitlu 1, Trasferiment.
Il-prinċipju bażiku hu li l-proprjetarju l-ġdid jieħu post il-proprjetarju l-antik filproċedimenti. Il-prattika tal-Uffiċċju biex jittratta t-trasferimenti hi deskritta fil-paragrafi
6.5.1.2 (ir-reġistrazzjoni preċedenti hi EUTM), 6.5.1.3 (ir-reġistrazzjoni preċedenti hi
reġistrazzjoni nazzjonali), 6.5.1.4 (ir-reġistrazzjonijiet preċedenti huma taħlita ta’
reġistrazzjonijiet ta’ EUTM u reġistrazzjonijiet nazzjonali) u 6.5.1.5 (trasferiment ta’
applikazzjoni kkontestata għal EUTM matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni).
Trasferiment jista’ jsir b’diversi modi, inkluż permezz ta’ sempliċi bejgħ ta’ marka
preċedenti minn A lil B, kumpanija Ċ li tinxtara (trademarks inklużi) mill-kumpanija D,
fużjoni tal-kumpaniji E u F fil-kumpanija Ġ (suċċessjoni universali) jew suċċessjoni
legali (wara li jmut il-proprjetarju, il-werrieta jsiru l-proprjetarji l-ġodda). Din mhix lista
eżawrjenti.
Meta jsir trasferiment matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni, jistgħu jinħolqu bosta
sitwazzjonijiet. Filwaqt li għar-reġistrazzjonijiet ta’ EUTM preċedenti jew lapplikazzjonijiet għal EUTM preċedenti, li fuqhom tkun ibbażata l-oppożizzjoni, ilproprjetarju l-ġdid jista’ jsir biss parti għall-proċedimenti (jew jippreżenta
osservazzjonijiet) ladarba t-talba għar-reġistrazzjoni tat-trasferiment tasal għand lUffiċċju, għar-reġistrazzjonijiet jew l-applikazzjonijiet nazzjonali preċedenti, hu biżżejjed
li l-proprjetarju l-ġdid jippreżenta evidenza tat-trasferiment.
6.5.1.2 Trasferiment ta’ EUTM preċedenti
Artikolu 20(11) u (12) EUTMR
Għal EUTMs jew għal applikazzjonijiet għal EUTM preċedenti, l-Artikolu 20(11) EUTMR
jistabbilixxi li, sakemm trasferiment ma jkunx iddaħħal fir-Reġistru, is-suċċessur fit-titolu
ma jistax jinvoka d-drittijiet li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tal-EUTM (jew talapplikazzjoni għal din). Madankollu, fil-perjodu bejn id-data tar-riċevuta tat-talba għarreġistrazzjoni tat-trasferiment u d-data tar-reġistrazzjoni tat-trasferiment, il-proprjetarju
l-ġdid ikun diġà jista’ jagħmel dikjarazzjonijiet lill-Uffiċċju bl-għan li jiġu osservati ttermini perentorji.
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Oppożizzjoni bbażata fuq EUTM waħda biss
Meta oppożizzjoni tkun ibbażata fuq EUTM preċedenti waħda biss u din l-EUTM
tiġi/tkun ġiet ittrasferita matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni, il-proprjetarju l-ġdid isir lopponent il-ġdid. Il-proprjetarju l-ġdid jieħu post il-proprjetarju l-antik.
Għal dan il-għan, jew il-proprjetarju l-antik jew il-ġdid ikollu jinforma lill-Uffiċċju li lEUTM li fuqha hi bbażata l-oppożizzjoni kienet ittrasferita u għandu jippreżenta talba
għar-reġistrazzjoni tat-trasferiment. Kif issemma aktar ’il fuq, malli t-talba tasal għand lUffiċċju, il-proprjetarju l-ġdid jkun diġà jista’ jagħmel dikjarazzjonijiet. Madankollu, hu
jsir parti għall-proċedimenti biss ladarba jiġi irreġistrat it-trasferiment.
Fil-prattika, ladarba l-Uffiċċju jiġi informat li waslet talba għar-reġistrazzjoni, ilproċedimenti jkunu jistgħu jissoktaw mal-proprjetarju l-ġdid. Madankollu, it-trasferiment
għandu jiġi rreġistrat qabel tittieħed deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni. Jekk l-oppożizzjoni
tkun lesta biex tittieħed deċiżjoni dwarha iżda t-trasferiment ma jkunx ġie reġistrat, loppożizzjoni għandha tiġi sospiża.
Jekk il-proprjetarju l-ġdid jinforma lill-Uffiċċju li ma jridx ikompli bil-proċedimenti, loppożizzjoni titqies bħala li ġiet irtirata.
Trasferiment parzjali tal-unika EUTM li fuqha hi bbażata l-oppożizzjoni
F’każijiet ta’ trasferiment parzjali, parti mil-EUTM preċedenti tibqa’ mal-proprjetarju
oriġinali u l-parti l-oħra tiġi ttrasferita lil proprjetarju ġdid. Għal trasferimenti parzjali
japplikaw l-istess prinċipji bħal tat-trasferiment ta’ numru ta’ reġistrazzjonijiet ta’ EUTMs
li fuqhom hi bbażata l-oppożizzjoni, kif deskritt fil-paragrafu ta’ hawn taħt.
Oppożizzjoni bbażata fuq aktar minn EUTM preċedenti waħda
Meta oppożizzjoni tkun ibbażata fuq aktar minn EUTM preċedenti waħda u dawn ilmarki kollha jiġu/ġew ittrasferiti lill-istess proprjetarju matul il-proċedimenti ta’
oppożizzjoni, is-sitwazzjoni tkun l-istess bħal dik għal oppożizzjoni bbażata fuq EUTM
waħda, kif deskritt aktar ’il fuq.
Madankollu, is-sitwazzjoni hi differenti meta tiġi/tkun ġiet trasferita waħda biss millEUTMs preċedenti. F’dan il-każ, il-proprjetarju l-ġdid jista’ jsir ukoll opponent, bir-riżultat
li jkun hemm żewġ opponenti. L-opponenti l-ġodda jiġu ttrattati bħala “opponenti
konġunti”, li jfisser li l-Uffiċċju jkompli jittratta l-każ eżattament bl-istess mod bħal qabel,
jiġifieri bħala oppożizzjoni waħda, għalkemm b’aktar minn opponent wieħed. Barra
minn hekk, l-Uffiċċju jqis lir-rappreżentant oriġinali bħala r-rappreżentant “komuni”
għaż-żewġ opponenti u ma jistidinx lill-opponent il-ġdid biex jaħtar rappreżentant ġdid.
Madankollu, l-opponent il-ġdid dejjem ikollu l-possibbiltà li jaħtar rappreżentant talgħażla tiegħu.
Rappreżentazzjoni komuni ma tfissirx li l-opponenti ma jistgħux jaġixxu
indipendentement, b’tali mod li d-drittijiet preċedenti tagħhom jibqgħu indipendenti:
jekk, pereżempju, wieħed mill-opponenti jidħol fi ftehim bonarju mal-applikant, loppożizzjoni tiġi ttrattata bħala li kienet parzjalment irtirata fir-rigward tad-drittijiet
preċedenti fil-pussess ta’ dan l-opponent.

Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 87
01/10/2017

Kwistjonijiet Proċedurali

Jekk wieħed mill-opponenti konġunti jkun irid jirtira, din ix-xewqa tiġi aċċettata
indipendentement minn jekk l-ieħor iridx ikompli. F’każ li l-proċedimenti jitkomplew,
dawn ikunu bbażati biss fuq id-drittijiet tal-opponent li ma jkunx irtira. Ma tittieħed ebda
deċiżjoni separata dwar l-ispejjeż.
6.5.1.3 It-trasferiment ta’ reġistrazzjoni nazzjonali preċedenti
Oppożizzjoni bbażata fuq reġistrazzjoni nazzjonali waħda biss
Meta oppożizzjoni tkun ibbażata fuq reġistrazzjoni nazzjonali preċedenti waħda biss u
din ir-reġistrazzjoni tkun/kienet trasferita matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni, ilproprjetarju l-ġdid isir ukoll l-opponent il-ġdid. Il-proprjetarju l-ġdid jieħu post ilproprjetarju l-antik.
Għal dan il-għan, il-proprjetarju l-antik jew il-proprjetarju l-ġdid għandhom jinformaw lillUffiċċju li r-reġistrazzjoni nazzjonali preċedenti li fuqha tkun ibbażata l-oppożizzjoni
kienet ġiet trasferita u għandhom jippreżentaw l-evidenza għaliha, jiġifieri l-att tattrasferiment jew kwalunkwe evidenza oħra li turi l-qbil tal-partijiet għattrasferiment/għall-bidla tas-sjieda.
L-Uffiċċju ma jitlobx lill-proprjetarju l-ġdid biex jikkonferma li jixtieq ikompli bilproċedimenti. Sakemm l-evidenza tat-trasferiment tkun tajba, il-proprjetarju l-ġdid jiġi
aċċettat bħala l-opponent il-ġdid. Jekk hu jinforma lill-Uffiċċju bit-trasferiment, iżda ma
jippreżentax (biżżejjed) evidenza għalih, il-proċedimenti tal-oppożizzjoni jkollhom jiġu
sospiżi, filwaqt li l-proprjetarju l-ġdid jingħata terminu perentorju li fih irid jippreżenta
evidenza tat-trasferiment.
Minħabba li hemm prattiċi nazzjonali differenti, mhux dejjem ikun obbligatorju li tiġi
ppreżentata kopja tat-talba għar-reġistrazzjoni tat-trasferiment mal-uffiċċju nazzjonali.
Madankollu, f’dawk l-Istati Membri fejn trasferiment irid jiġi irreġistrat biex ikollu effett
kontra partijiet terzi, it-trasferiment għandu jkun ġie reġistrat qabel tkun tista’ tittieħed
deċiżjoni dwar l-oppożizzjoni. Jekk l-oppożizzjoni tkun lesta biex tittieħed deċiżjoni
dwarha, iżda t-trasferiment ma jkunx ġie reġistrat, l-oppożizzjoni għandha tiġi sospiża u
l-opponent jintalab jippreżenta evidenza tar-reġistrazzjoni tat-trasferiment.
Jekk il-proprjetarju l-ġdid ma jippreżentax l-evidenza meħtieġa, il-proċedimenti
għandhom jissoktaw bil-proprjetarju l-antik. Jekk il-proprjetarju l-antik isostni li ma
għadux il-proprjetarju, l-oppożizzjoni ssir infondata, billi l-opponent ma jibqax ilproprjetarju tad-dritt preċedenti. Il-proprjetarju l-antik għandu jiġi informat li loppożizzjoni se tiġi rrifjutata bħala tali sakemm hu ma jirtirax l-oppożizzjoni.
Jekk il-proprjetarju l-ġdid jippreżenta l-evidenza meħtieġa u jinforma lill-Uffiċċju li ma
jridx ikompli bil-proċedimenti, l-oppożizzjoni titqies bħala li ġiet irtirata.
Trasferiment parzjali tal-unika reġistrazzjoni nazzjonali li fuqha hi bbażata loppożizzjoni
F’każijiet ta’ trasferiment parzjali, parti waħda mir-reġistrazzjoni nazzjonali preċedenti
tibqa’ mal-proprjetarju oriġinali u parti oħra ma’ proprjetarju ġdid. Għal trasferimenti
parzjali japplikaw l-istess prinċipji bħal tat-trasferimenti ta’ numru ta’ reġistrazzjonijiet
nazzjonali li fuqhom hi bbażata l-oppożizzjoni, kif deskritt fil-paragrafu ta’ hawn taħt.
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Oppożizzjoni bbażata fuq aktar minn reġistrazzjoni nazzjonali preċedenti waħda
Meta oppożizzjoni tkun ibbażata fuq aktar minn reġistrazzjoni nazzjonali preċedenti
waħda u dawn jiġu/ġew trasferiti lill-istess proprjetarju matul il-proċedimenti ta’
oppożizzjoni, is-sitwazzjoni tkun l-istess bħal dik għat-trasferiment ta’ marka waħda li
fuqha hi bbażata oppożizzjoni, kif deskritt aktar ’il fuq.
Madankollu, is-sitwazzjoni hi differenti meta jiġi/jkun ġie trasferit wieħed biss middrittijiet nazzjonali preċedenti. F’dan il-każ il-proprjetarju l-ġdid jista’ jsir ukoll opponent,
bir-riżultat li jkun hemm żewġ opponenti. L-opponenti l-ġodda jiġu ttrattati bħala
“opponenti konġunti”, li jfisser li l-Uffiċċju jkompli jittratta l-każ eżattament bl-istess mod
bħal qabel, jiġifieri bħala oppożizzjoni waħda, għalkemm b’aktar minn opponent
wieħed. Barra minn hekk, l-Uffiċċju jqis lir-rappreżentant oriġinali bħala r-rappreżentant
“komuni” għaż-żewġ opponenti u ma jistidinx lill-opponent il-ġdid biex jaħtar
rappreżentant ġdid. Madankollu, l-opponent il-ġdid dejjem ikollu l-possibbiltà li jaħtar
rappreżentant tal-għażla tiegħu.
Jekk wieħed mill-opponenti konġunti jkun irid jirtira, dan għandu jiġi aċċettat
indipendentement minn jekk l-opponent l-ieħor ikunx irid ikompli. Ovvjament, jekk ilproċedimenti jitkomplew, dawn għandhom ikunu bbażati biss fuq id-drittijiet talopponent li ma rtirax. Ma tittieħed ebda deċiżjoni separata dwar l-ispejjeż.
6.5.1.4 Oppożizzjoni bbażata fuq taħlita ta’ reġistrazzjonijiet ta’ EUTMs u ta’
reġistrazzjonijiet nazzjonali
Meta oppożizzjoni tkun ibbażata fuq reġistrazzjoni ta’ EUTM waħda jew aktar u fuq
reġistrazzjoni nazzjonali waħda jew aktar fl-istess ħin u waħda minn dawn il-marki
tiġi/tkun ġiet trasferita lill-istess proprjetarju ġdid matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni,
il-prinċipji stabbiliti hawn fuq japplikaw mutatis mutandis.
F’dawn is-sitwazzjonijiet kollha, ladarba l-Uffiċċju jkun jaf bit-trasferiment tal-proprjetà,
dan jaġġorna l-bażi ta’ data uffiċjali biex tinkludi l-opponent ġdid/iż-żewġ opponenti u
jinforma lill-partijiet għall-finijiet ta’ informazzjoni biss. Madankollu, is-sempliċi fatt li rreġistrazzjonijiet preċedenti ġew ittrasferiti qatt ma jiġġustifika l-għoti ta’ terminu
perentorju ġdid għall-preżentazzjoni tal-osservazzjonijiet jew ta’ kwalunkwe dokument
ieħor ladarba jagħlaq it-terminu perentorju oriġinali.
6.5.1.5 Trasferiment tal-applikazzjoni kkontestata għal EUTM
Meta matul il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni l-applikazzjoni għal EUTM ikkontestata
tkun/kienet trasferita, l-oppożizzjoni ssegwi l-applikazzjoni, jiġifieri l-opponent jiġi
informat dwar it-trasferiment u jissoktaw il-proċedimenti bejn il-proprjetarju l-ġdid talapplikazzjoni għal EUTM u l-opponent.
6.5.1.6 Trasferiment parzjali ta’ applikazzjoni għal EUTM ikkontestata
Artikolu 14(2) EUTMIR
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Meta jkun sar trasferiment parzjali ta’ applikazzjoni għal EUTM (ikkontestata), l-Uffiċċju
għandu joħloq fajl separat għar-reġistrazzjoni (applikazzjoni) ġdida b’numru ta’
reġistrazzjoni (applikazzjoni) ġdid.
F’dan il-każ, meta t-trasferiment jiġi rreġistrat fir-Reġistru u tinħoloq applikazzjoni ġdida
għal EUTM, l-eżaminatur tal-oppożizzjoni għandu joħloq ukoll fajl ġdid tal-oppożizzjoni
kontra l-applikazzjoni għal EUTM ġdida, minħabba li mhux possibbli li tiġi indirizzata
oppożizzjoni waħda kontra żewġ applikazzjonijiet separati għal EUTM.
Madankollu, dan hu l-każ biss meta wħud mill-oġġetti u mis-servizzi oriġinarjament
ikkontestati jkunu jinsabu fl-applikazzjoni “l-antika” għal EUTM u oħrajn ikunu jinsabu flapplikazzjoni għal EUTM li tkun għadha kif inħolqot. Pereżempju: L-Opponent X
jopponi l-oġġetti kollha tal-applikazzjoni Y għal EUTM, li tkun qed issir applikazzjoni
għalihom fil-Klassi 12 għal apparat għal-lokomozzjoni fuq l-art u bl-ajru, u għal ilbies u
żraben fil-Klassi 25. L-applikazzjoni Y għal EUTM tiġi ttrasferita parzjalment u tinqasam
fl-applikazzjoni Y għal EUTM antika għal apparat għal-lokomozzjoni fuq l-art u bl-ajru u
lbies, u l-applikazzjoni Y għal EUTM ġdida għal apparat għal-lokomozzjoni bl-ajru, u
għal żraben.
Artikoli 20 u 27 EUTMR
Peress li kien hemm tariffa ta’ oppożizzjoni waħda biss x’titħallas meta l-opponent
ippreżenta l-oppożizzjoni tiegħu, it-tieni tariffa għall-oppożizzjoni l-ġdida maħluqa wara
l-qsim tal-applikazzjoni għal EUTM mhix meħtieġa għaliex, fil-mument talpreżentazzjoni, l-oppożizzjoni kienet immirata biss lejn applikazzjoni għal EUTM
waħda.
Fir-rigward tat-tqassim tal-ispejjeż, l-eżaminatur tal-oppożizzjoni għandu jikkunsidra lfatt li tħallset tariffa waħda biss għall-oppożizzjoni.
Barra minn hekk, skond iċ-ċirkostanzi tal-każ, jista’ jkun possibbli li l-proċedimenti jiġu
konsolidati f’wieħed (pereżempju meta r-rappreżentant tal-applikazzjonijiet “l-antiki” u “lġodda” jkun l-istess).

6.5.2

Il-partijiet ikunu l-istess wara t-trasferiment

F’każ li, bħala riżultat ta’ trasferiment, l-opponent u l-applikant isiru l-istess persuna jew
entità, l-oppożizzjoni ssir mingħajr skop u għaldaqstant tingħalaq ex officio mill-Uffiċċju.

6.5.3

Bidla tal-ismijiet

Kif issemma fuq, bidla tal-isem ma timplika ebda bidla tal-proprjetà.

6.5.4

Bidla tar-rappreżentanti

Artikolu 119 EUTMR
Meta jkun hemm bidla tar-rappreżentant matul il-proċedimenti tal-oppożizzjoni, il-parti loħra għandha tiġi informata permezz ta’ kopja tal-ittra u ta’ kwalunkwe awtorizzazzjoni
ppreżentata.
Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 90
01/10/2017

Kwistjonijiet Proċedurali

Għal informazzjoni dettaljata, jekk jogħġbok irreferi għal-Linji Gwida, Parti A, Regoli
Ġenerali, Taqsima 5, Rappreżentazzjoni Professjonali.

6.5.5 Interruzzjoni tal-proċedimenti minħabba mewt jew inkapaċità legali talapplikant jew tar-rappreżentant tiegħu
Artikolu 106 EUTMR
Artikolu 72 RDTUE
L-Artikolu 106 EUTMR jittratta l-interruzzjoni tal-proċedimenti. Il-paragrafu 1 jagħmel
distinzjoni bejn tliet sitwazzjonijiet:
Il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni quddiem l-Uffiċċju jiġu interrotti:
1.

meta jmut l-applikant għal EUTM jew ikun taħt tutela legali;

2.

meta l-applikant għal EUTM ikun soġġetta għal proċedimenti ta’ falliment jew
għal kwalunkwe proċediment simili;

3.

meta r-rappreżentant ta’ applikant imut jew ma jkunx jista’ jirrappreżenta lillapplikant għal xi raġuni oħra. Għal aktar informazzjoni ara l-Linji Gwida, Parti A,
Regoli Ġenerali, Taqsima 5, Rappreżentazzjoni Professjonali.

L-Artikolu 106 EUTMR jirreferi biss għall-applikant u għar-rappreżentant tiegħu u ma
jsemmi xejn dwar partijiet oħrajn, bħal opponenti. Fin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet
rilevanti, l-Uffiċċju japplika din id-dispożizzjoni biss għal dawk il-każijiet fejn l-applikant
(jew ir-rappreżentant tiegħu) ma jkunx jista’ jissokta bil-proċedimenti. Għalhekk, jekk,
pereżempju, l-opponent jiġi ddikjarat fallut, il-proċedimenti ma jiġux interrotti (anki meta
l-opponent ikun l-applikant/proprjetarju ta’ EUTM/applikazzjoni għal EUTM preċedenti).
L-inċertezza tal-istatus legali ta’ opponent jew tar-rappreżentant tiegħu ma tkunx għaddetriment tal-applikant. F’każ bħal dan, meta n-notifika terġa’ lura għand l-Uffiċċju għax
ma tistax titwassal, għandhom japplikaw ir-regoli normali għal notifika pubblika.
6.5.5.1 Il-mewt jew l-inkapaċità legali tal-applikant
F’każ ta’ mewt tal-applikant jew tal-persuna awtorizzata mid-dritt nazzjonali biex taġixxi
f’ismu, minħabba l-inkapaċità legali tal-applikant, il-proċedimenti jiġu interrotti biss meta
tali interruzzjoni tintalab mir-rappreżentant tal-applikant/persuna awtorizzata jew meta
r-rappreżentant jirriżenja.
6.5.5.2 L-applikant imwaqqaf milli jissokta bil-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju
minħabba raġunijiet legali (pereżempju falliment)
Artikolu 106(1)(b) EUTMR
Artikolu 72(3) RDTUE
L-Artikolu 106(1)(b) EUTMR tapplika mill-mument li minnu l-parti għall-proċedimenti ma
tibqax intitolata biex tiddisponi mill-proċedura, jiġifieri li tiddisponi mill-assi tagħha, salLinji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti Ċ, Oppożizzjoni
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mument meta jinħatar likwidatur jew trustee li mbagħad ikompli jirrappreżenta lill-parti
skond il-liġi.
Meta l-applikant ikun irrappreżentat minn rappreżentant professjonali li ma jkunx
irreżenja, ma jkunx hemm ħtieġa li l-proċedimenti jiġu interrotti. L-Uffiċċju jqis lirrappreżentant tal-applikant bħala dak li hu intitolat biex jirrappreżenta lill-applikant
sakemm l-Uffiċċju jiġi informat mod ieħor mir-rappreżentant innifsu, mill-fiduċjarju
nnominat jew mill-qorti li tkun qed tittratta l-azzjoni legali inkwistjoni.
Jekk ir-rappreżentant jinforma lill-Uffiċċju li hu qed jirreżenja, kif jipproċedi l-Uffiċċju
jiddependi minn jekk ir-rappreżentant jindikax ukoll min se jaġixxi bħala trustee jew
likwidatur fil-falliment.


Jekk ir-rappreżentant jindika trustee jew likwidatur, l-Uffiċċju jkompli jikkorrispondi
ma’ dak it-trustee jew il-likwidatur. Jekk kien hemm termini perentorji li jaffettwaw
lill-applikant li jkunu għadhom jgħoddu fil-mument tal-falliment, l-Uffiċċju jerġa’
jibda dawn it-termini perentorji mill-ġdid. Għaldaqstant, f’dan il-każ, ilproċedimenti jiġu interrotti iżda jissoktaw minnufih. Pereżempju, jekk l-applikant
xorta kellu għaxart ijiem biex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu meta falla, littra l-ġdida tal-Uffiċċju lill-fiduċjarju tagħtih terminu perentorju ġdid ta’ xahrejn (2)
biex jippreżenta dawk l-osservazzjonijiet.



Jekk ir-rappreżentant ma jagħti ebda informazzjoni rigward likwidatur jew trustee,
l-Uffiċċju ma jkollu ebda għażla ħlief li jiddikjara interruzzjoni tal-proċedimenti.
Komunikazzjoni għal dak il-għan tintbagħat kemm lill-applikant fallut direttament
kif ukoll lill-opponent. Għalkemm mhix ir-responsabbiltà tal-Uffiċċju li jinvestiga
min hu l-likwidatur, l-Uffiċċju jibqa’ jipprova jikkomunika mal-applikant fallut blgħan li l-proċedimenti jissoktaw. Dan minħabba li, għalkemm l-applikant fallut ma
jitħalliex iwettaq atti legali vinkolanti, ġeneralment xorta jirċievi ittra
korrispondenza jew, jekk le, il-korrispondenza tintbagħat awtomatikament lillfiduċjarju, sakemm ikun hemm wieħed. L-Uffiċċju jista’ ukoll jikkunsidra linformazzjoni dwar l-identità tal-fiduċjarju pprovduta mill-opponent.

Meta n-notifika terġa’ lura għand l-Uffiċċju għax ma tistax titwassal, japplikaw ir-regoli
normali għal notifika pubblika.
Evidenza ppreżentata dwar il-ħatra tal-likwidatur jew tat-trustee ma hemmx bżonn li tiġi
tradotta għal-lingwa tal-proċedimenti.
Ladarba l-Uffiċċju jiġi informat dwar min hu l-likwidatur jew it-trustee, il-proċedimenti
jissoktaw minn data li għandha tkun iffissata mill-Uffiċċju. Il-parti l-oħra għandha tiġi
informata b’dan.
Termini perentorji li jkunu għadhom ma skadewx meta jitwaqqfu l-proċedimenti jibdew
jgħoddu mill-ġdid meta jissoktaw il-proċedimenti. Pereżempju, jekk il-proċedimenti ġew
interrotti għaxart ijiem qabel l-applikant kellu jippreżenta l-osservazzjonijiet, jerġa’ jibda
terminu perentorju ġdid — ta’ xahrejn, u mhux l-għaxart ijiem li kien għad fadal filmument tal-interruzzjoni. Għall-finijiet ta’ kjarifika, l-ittra mibgħuta mill-Uffiċċju li tinforma
lill-partijiet dwar l-issoktar għandha tiffissa terminu perentorju ġdid.
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6.5.5.3 Mewt jew inkapaċita legali tar-rappreżentant
Artikolu 106(1)(c) u Artikolu 119(2) EUTMR
Fil-każ imsemmi fl-Artikolu 106(1)(c) EUTMR, il-proċedimenti iridu jiġu interrotti u
mbagħad jissoktaw meta l-Uffiċċju jiġi informat dwar il-ħatra ta’ rappreżentant ġdid talapplikant għal EUTM.
Din l-interruzzjoni ddum sa massimu ta’ 3 xhur u, jekk ma jinħatar ebda rappreżentant
qabel it-tmiem ta’ dan il-perjodu, il-proċedimenti għandhom jitkomplew mill-Uffiċċju.
Meta jitkomplew il-proċedimenti, l-Uffiċċju jipproċedi kif ġej.
1.

Jekk il-ħatra ta’ rappreżentant tkun obbligatorja skond l-Artikolu 119(2) EUTMR
minħabba li l-applikant la jkollu d-domiċilju u lanqas is-sede tiegħu fiż-ŻEE, lUffiċċju jikkuntattja lill-applikant u jinformah li l-applikazzjoni għal EUTM se tiġi
rifjutata jekk ma jaħtarx rappreżentant qabel jagħlaq it-terminu perentorju
speċifikat.

2.

Jekk il-ħatra ta’ rappreżentant mhix obbligatorja skond l-Artikolu 119(2) EUTMR,
l-Uffiċċju jkompli bil-proċedimenti u jibgħat il-komunikazzjonijiet kollha lillapplikant direttament.

Fiż-żewġ każijiet, it-tkomplija tal-proċedimenti tfisser li kwalunkwe terminu perentorju
pendenti għall-applikant meta ġew interrotti l-proċedimenti jerġa’ jibda jgħodd mill-bidu
meta il-proċedimenti jissoktaw.
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