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1

Introduzzjoni

L-Artikoli 19 sa 29 tal-EUTMR
L-Artikoli 27 sa 34 tas-CDR
L-Artikoli 23 sa 26 tas-CDIR
Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015
dwar proċedimenti ta’ insolvenza
Kemm it-trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTMs) irreġistrati kif ukoll l-applikazzjonijiet
EUTM jistgħu jkunu s-suġġett ta’ kuntratti ta’ liċenzjar (liċenzji), drittijiet in rem jew
imposti fuq l-eżekuzzjoni, jew jiġu affettwati minn proċedimenti ta’ insolvenza jew simili.
Sakemm ma jiġix ipprovdut mod ieħor, il-prattika applikabbli għall-EUTMs tkun
applikabbli wkoll għall-applikazzjonijiet EUTM.
Kemm id-disinji Komunitarji rreġistrati (RCDs) kif ukoll l-applikazzjonijiet għal RCD
jistgħu jkunu s-suġġett ta’ liċenzji, drittijiet in rem jew imposti fuq l-eżekuzzjoni, jew jiġu
affettwati minn proċedimenti ta’ insolvenza jew simili.
Id-dispożizzjonijiet fis-CDR u s-CDIR li jittrattaw il-liċenzji tad-disinn, id-drittijiet in rem li
jikkonċernaw id-disinji, l-imposti fuq l-eżekuzzjoni li jikkonċernaw id-disinji, u lproċedimenti ta’ insolvenza u simili li jikkonċernaw id-disinji huma kważi identiċi għaddispożizzjonijiet korrispondenti tal-EUTMR u l-EUTMIR rispettivament. Għalhekk, dan
li ġej japplika mutatis mutandis għall-RCDs. Eċċezzjonijiet u dispożizzjonijiet
speċifiċi għall-RCDs huma spjegati fil-paragrafu 8 hawn taħt. Proċeduri speċifiċi
għat-trademarks internazzjonali huma stabbiliti fil-paragrafu 9 hawn taħt.
Din it-taqsima tal-Linji Gwida tittratta l-proċeduri għar-reġistrazzjoni, il-kanċellazzjoni
jew il-modifika ta’ liċenzji, drittijiet in rem, imposti fuq l-eżekuzzjoni u proċedimenti ta’
insolvenza jew proċedimenti simili.

1.1

Definizzjoni ta’ kuntratti tal-liċenzja

Liċenzja ta’ trademark hija kuntratt li permezz tiegħu l-proprjetarju ta’ trademark (illiċenzjatur), filwaqt li jżomm is-sjieda, jawtorizza lil parti terza (id-detentur tal-liċenzja)
biex tuża t-trademark waqt il-kummerċ, skond it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti filkuntratt.
Liċenzja tirreferi għal sitwazzjoni fejn id-drittijiet tad-detentur tal-liċenzja biex juża lEUTM jirriżultaw minn relazzjoni kuntrattwali mal-proprjetarju. Il-kunsens talproprjetarju biex parti terza tuża t-trademark, jew it-tolleranza tiegħu għal dan, ma
jammontawx għal liċenzja.

1.2

Definizzjoni ta’ drittijiet in rem

Dritt in rem jew “dritt reali” huwa dritt tal-proprjetà limitat li huwa dritt assolut. Drittijiet in
rem jirreferu għal azzjoni legali diretta lejn il-proprjetà, aktar milli lejn persuna
partikolari, li tippermetti lis-sid tad-dritt l-opportunità biex jirkupra, jippossjedi jew igawdi
oġġett speċifiku. Dawn id-drittijiet jistgħu japplikaw għal trademarks jew disinji. Dawn
jistgħu jikkonsistu, fost oħrajn, fi drittijiet tal-użu, użufrutt jew irhna. “In rem” huwa
differenti minn “in personam”, li jfisser dirett lejn persuna partikolari.
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L-aktar drittijiet in rem komuni għal trademarks jew disinji huma irhna jew titoli. Dawn
jiżguraw il-ħlas lura ta’ dejn tal-proprjetarju tat-trademark jew tad-disinn (jiġifieri ddebitur) b’tali mod li, fejn il-proprjetarju ma jkunx jista’ jħallas lura d-dejn, il-kreditur
(jiġifieri s-sid tar-rahan jew tat-titolu) ikun jista’ jirċievi ħlas lura tad-dejn billi,
pereżempju, ibigħ it-trademark jew id-disinn.
Hemm żewġ tipi ta’ dritt in rem li l-applikant jista’ jitlob dħul fir-Reġistru EUTM
għalihom:



1.3

drittijiet in rem li jservu l-għan li jiggarantixxu t-titoli (rahan, imposta, eċċ.);
drittijiet in rem li ma jservux ta’ garanzija (użufrutt).

Definizzjoni ta’ imposti fuq l-eżekuzzjoni

Imposta fuq l-eżekuzzjoni hija l-att li bih uffiċjal tal-qorti jieħu fil-pussess tiegħu
proprjetà ta’ debitur wara sentenza ta’ pussess miksuba minn rikorrent minn qorti.
B’dan il-mod, kreditur jista’ jirkupra l-pretensjonijiet tiegħu mill-proprjetà kollha taddebitur, inkluż mid-drittijiet tat-trademark tiegħu.

1.4

Definizzjoni ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jew proċedimenti
simili

Għall-finijiet ta’ dawn il-Linji Gwida, “proċedimenti ta’ insolvenza” huma mifhuma bħala
l-proċedimenti kollettivi li jinvolvu l-iżvestiment parzjali jew totali ta’ debitur u l-ħatra ta’
likwidatur. Dawn jistgħu jinkludu stralċ minn qorti, jew taħt is-superviżjoni tagħha, stralċ
volontarju tal-kredituri (bil-konferma tal-qorti), amministrazzjoni, ftehimiet volontarji
skond il-leġiżlazzjoni dwar l-insolvenza u falliment jew sekwestru. “Likwidatur” huwa
mifhum bħala kwalunkwe persuna jew korp li l-funzjoni tagħhom hija li jamministraw
jew jillikwidaw assi li d-debitur tagħhom ikun ġiet żvestit minnhom jew li jissorveljaw lamministrazzjoni tan-negozju tagħhom, u jista’ jinkludi likwidaturi, superviżuri ta’
arranġament volontarju, amministraturi, riċevituri uffiċjali, trustees u fatturi ġudizzjarji.
“Qorti” hija mifhuma bħala l-korp ġudizzjarju jew kwalunkwe korp kompetenti ieħor ta’
Stat Membru li għandu s-setgħa jiftaħ proċedimenti ta’ insolvenza jew jieħu deċiżjonijiet
waqt tali proċedimenti. “Sentenza”, fir-rigward tal-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza
jew il-ħatra ta’ likwidatur, hija mifhuma biex tinkludi d-deċiżjoni ta’ kwalunkwe qorti li
għandha s-setgħa tiftaħ tali proċedimenti jew taħtar likwidatur (għat-terminoloġija
f’territorji oħrajn, ara r-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta’ insolvenza).

1.5

Liġi applikabbli

L-Artikolu 19 tal-EUTMR
L-Artikolu 27 tas-CDR
L-EUTMR ma jistabbilixxix dispożizzjonijiet unifikati u kompleti applikabbli għal liċenzji,
drittijiet in rem jew imposti fuq l-eżekuzzjoni għal EUTMs jew applikazzjonijiet
EUTM. Minflok, l-Artikolu 19 tal-EUTMR jirreferi għal-liġi ta’ Stat Membru dwar il-kisba,
il-validità u l-effetti tal-EUTM bħala oġġett ta’ proprjetà u dwar il-proċedura għall-imposti
fuq l-eżekuzzjoni. Għal dan l-għan, liċenzja, dritt in rem jew imposta fuq l-eżekuzzjoni
għal EUTM, kollha kemm hi u għat-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea, jiġu assimilati
għal liċenzja, għal dritt in rem, jew għal imposta fuq l-eżekuzzjoni għal trademark
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irreġistrata fl-Istat Membru fejn il-proprjetarju tal-EUTM ikollu s-sede jew id-domiċilju
tiegħu. Jekk il-proprjetarju ma jkollux sede jew domiċilju fi Stat Membru, il-liċenzja, iddritt in rem jew l-imposta fuq l-eżekuzzjoni għal EUTM se jiġu ttrattati bħala liċenzja,
dritt in rem jew imposta fuq l-eżekuzzjoni għal trademark irreġistrata fl-Istat Membru
fejn il-proprjetarju jkollu stabbiliment. Jekk il-proprjetarju ma jkollux stabbiliment fi Stat
Membru, il-liċenzja, id-dritt in rem jew l-imposta fuq l-eżekuzzjoni għal EUTM se jiġu
ttrattati bħala liċenzja, dritt in rem jew imposta fuq l-eżekuzzjoni għal trademark
irreġistrata fi Spanja (l-Istat Membru fejn l-Uffiċċju għandu s-sede tiegħu).
Dan, madankollu, japplika biss sa fejn l-Artikoli 20 sa 28 tal-EUTMR ma jipprovdux mod
ieħor.
L-Artikolu 19 tal-EUTMR huwa limitat għall-effetti ta’ liċenzja jew dritt in rem bħala
oġġett ta’ proprjetà, u ma jestendix għal-liġi kuntrattwali. L-Artikolu 19 tal-EUTMR ma
jirregolax il-liġi applikabbli jew il-validità ta’ kuntratt ta’ liċenzjar jew kuntratt ta’ dritt in
rem, li jfisser li l-libertà tal-partijiet kontraenti li jissuġġettaw il-kuntratt ta’ liċenzjar jew ilkuntratt ta’ dritt in rem għal liġi nazzjonali partikolari ma tkunx affettwata mill-EUTMR.
L-Artikolu 21(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 31(1) tas-CDIR
L-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta’ insolvenza
Barra minn hekk, dawn il-Linji Gwida jservu biex jispjegaw il-proċedura quddiem lUffiċċju għar-reġistrazzjoni tal-ftuħ, il-modifika jew l-għeluq ta’ proċedimenti ta’
insolvenza jew proċedimenti simili. F’konformità mal-Artikolu 19 tal-EUTMR, iddispożizzjonijiet l-oħrajn kollha huma koperti mil-liġi nazzjonali. Barra minn hekk, irRegolament (KE) 2015/848 dwar proċedimenti ta’ insolvenza jirregola ddispożizzjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni, l-għarfien u l-liġi applikabbli fil-qasam talproċedimenti ta’ insolvenza.
Ir-regolamenti jiddikjaraw b’mod speċifiku li EUTM tista’ tiġi involuta biss fi proċedimenti
ta’ insolvenza miftuħa fl-Istat Membru li d-debitur ikollu ċ-ċentru tal-interessi prinċipali
tiegħu fit-territorju tiegħu. L-unika eċċezzjoni tkun meta d-debitur ikun impriża talassigurazzjoni jew istituzzjoni tal-kreditu, f’liema każ l-EUTM tkun tista’ tiġi involuta biss
f’dawk il-proċedimenti miftuħa fl-Istat Membru fejn dik l-impriża jew l-istituzzjoni tkun
ġiet awtorizzata. Iċ-“ċentru tal-interessi prinċipali” għandu jikkorrispondi għall-post fejn
id-debitur imexxi l-amministrazzjoni tal-interessi tiegħu fuq bażi regolari u għalhekk ikun
aċċertabbli minn partijiet terzi.

1.6

Vantaġġi ta’ reġistrazzjoni

L-Artikolu 27 u l-Artikolu 57(3) tal-EUTMR
L-Artikolu 33 u l-Artikolu 51(4) tas-CDR
L-Artikolu 27(2) tas-CDIR
Id-dħul fir-Reġistru EUTM ta’ ftehim ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni,
jew il-ftuħ, il-modifika u l-għeluq ta’ proċedimenti ta’ insolvenza mhuwiex obbligatorju.
Madankollu, tali reġistrazzjoni għandha vantaġġi partikolari.
a)

Fid-dawl tad-dispożizzjoni tal-Artikolu 27(1) u (3) tal-EUTMR, fil-konfront ta’
partijiet terzi li setgħu kisbu, jew daħħlu fir-Reġistru EUTM, drittijiet fit-trademark li
ma jkunux kompatibbli mal-liċenzja, mad-dritt in rem jew mal-imposta fuq l-
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eżekuzzjoni rreġistrati, id-detentur tal-liċenzja, id-detentur tar-rahan jew ilbenefiċjarju rispettivament jistgħu jagħmlu użu mid-drittijiet mogħtija minn dawn illiċenzja, id-dritt in rem jew l-imposta fuq l-eżekuzzjoni biss:



jekk dawn ikunu ddaħħlu fir-Reġistru EUTM;
jew
jekk il-parti terzi tkun kisbet id-drittijiet tagħha wara d-data ta’ kwalunkwe att legali
bħal dawk imsemmija fl-Artikoli 20, 22, 23, 25 u 26 tal-EUTMR (trasferiment, dritt
in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni, jew liċenzja preċedenti), b’għarfien tależistenza tal-liċenzja, id-dritt in rem jew l-imposta fuq l-eżekuzzjoni.
Fid-dawl tal-Artikolu 27(4) tal-EUTMR, fil-konfront ta’ partijiet terzi li setgħu kisbu
jew daħħlu fir-Reġistru EUTM drittijiet fit-trademark li ma jkunux kompatibbli malinsolvenza rreġistrata, l-effetti se jiġu rregolati mil-liġi tal-Istat Membru li tali
proċedimenti jinġiebu l-ewwel fih fis-sens tal-liġi nazzjonali jew tal-konvenzjonijiet
applikabbli f’dan il-qasam.

b)

Fejn liċenzja jew dritt in rem għal EUTM jiddaħħlu fir-Reġistru EUTM, iċċediment jew iċ-ċediment parzjali ta’ dik il-marka mill-proprjetarju tagħha se
jiddaħħal biss fir-Reġistru EUTM jekk il-proprjetarju jistabbilixxi li huwa jkun
informa lid-detentur tal-liċenzja jew lid-detentur tar-rahan rispettivament blintenzjoni tiegħu ta’ ċediment.
Id-detentur tal-liċenzja jew id-detentur tar-rahan ta’ dritt in rem li jkun irreġistrat
ikollu, għalhekk, id-dritt li jiġi informat minn qabel mill-proprjetarju tat-trademark
bl-intenzjoni tiegħu li jċedi t-trademark.
Mad-dħul fir-Reġistru EUTM ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jew imposta fuq leżekuzzjoni kontra EUTM, il-proprjetarju jitlef id-dritt tiegħu li jaġixxi u, għalhekk,
ma jkun jista’ jwettaq l-ebda azzjoni quddiem l-Uffiċċju (bħal irtirar, ċediment,
trasferiment, att fi proċedimenti inter partes).

c)

Fejn liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni, jew proċedimenti ta’
insolvenza għal, jew kontra, EUTM jiddaħħlu fir-Reġistru EUTM, l-Uffiċċju se
jinnotifika lid-detentur tal-liċenzja, lid-detentur tar-rahan, lill-benefiċjarju jew lillikwidatur, rispettivament, li tkun qorbot l-iskadenza tar-reġistrazzjoni mill-anqas
6 xhur minn qabel.

d)

Ir-reġistrazzjoni ta’ liċenzji, drittijiet in rem, imposti fuq l-eżekuzzjoni u
proċedimenti ta’ insolvenza (u l-modifika u/jew il-kanċellazzjoni tagħhom, fejn
applikabbli) tkun importanti biex tinżamm il-veraċità tar-Reġistru EUTM,
partikolarment fil-każ ta’ proċedimenti inter partes.

Madankollu,
a)

fejn parti għall-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju tkun trid tagħti prova tal-użu ta’
EUTM, jekk tali użu jkun sar mid-detentur tal-liċenzja, ma jkunx meħtieġ li lliċenzja tkun iddaħħlet fir-Reġistru EUTM biex dak l-użu jiġi kkunsidrat bħala użu
bil-kunsens tal-proprjetarju skond l-Artikolu 18(2) tal-EUTMR;

b)

ir-reġistrazzjoni mhijiex kundizzjoni biex jiġi kkunsidrat li l-użu ta’ trademark minn
detentur tar-rahan skond it-termini tal-kuntratt ta’ dritt in rem ikun sar bil-kunsens
tal-proprjetarju skond l-Artikolu 18(2) tal-EUTMR;
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c)

l-Uffiċċju jirrakkomanda bil-qawwa li l-likwidaturi jinformaw kif xieraq lill-Uffiċċju blirtirar, iċ-ċediment jew it-trasferiment ta’ EUTMs soġġetti għal proċedimenti ta’
insolvenza qabel l-istralċ finali.

2

Rekwiżiti għal Applikazzjoni għal Reġistrazzjoni ta’
Liċenzja, Dritt in Rem, Imposta fuq l-Eżekuzzjoni, u
Proċedimenti ta’ Insolvenza

L-Artikoli 22(2), 23(3), 24(3) u 25(5), l-Artikolu 26 u l-Artikolu 111(3) tal-EUTMR
L-Artikoli 29(2), 30(3), 31(3) u 32(5) tas-CDR
L-Artikoli 24 u 25 tas-CDIR
L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni,
jew proċedimenti ta’ insolvenza trid tikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin.

2.1

Formola ta’ applikazzjoni

L-Artikolu 146(6) tal-EUTMR
L-Artikolu 65(1)(f) tal-RDTUE
L-Artikolu 68(1)(d) u l-Artikolu 80 tas-CDIR
Huwa rrakkomandat bil-qawwa li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in
rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni, jew proċedimenti ta’ insolvenza għal EUTM tiġi
sottomessa b’mod elettroniku permezz tas-sit web tal-Uffiċċju (reġistrazzjonijiet
elettroniċi). L-użu tar-reġistrazzjonijiet elettroniċi għandu vantaġġi, bħall-irċevuta
awtomatika ta’ konferma elettronika tal-applikazzjoni u l-possibbiltà tal-użu tal-funzjoni
tal-ġestitur biex il-formola timtela malajr għall-EUTMs kollha meħtieġa.
L-Artikoli 20(8) u 26(1) tal-EUTMR
L-Artikoli 23(6) u 24(1) tas-CDIR
Applikazzjoni waħda għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja għal żewġ EUTMs jew aktar tista’
ssir biss jekk il-proprjetarju rreġistrat u d-detentur tal-liċenzja jkunu l-istess u l-kuntratti
jkollhom l-istess kundizzjonijiet, limitazzjonijiet u termini f’kull każ (ara l-paragrafu 2.5
hawn taħt).
Applikazzjoni waħda għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem jew imposta fuq leżekuzzjoni għal żewġ EUTMs irreġistrati jew aktar tista’ tiġi sottomessa biss jekk ilproprjetarju rreġistrat u l-benefiċjarju jkunu l-istess f’kull każ.
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2.2

Lingwi

L-Artikolu 146(6)(a) tal-EUTMR
L-Artikolu 80(a) tas-CDIR
L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni,
jew proċedimenti ta’ insolvenza għal applikazzjoni EUTM trid issir fl-ewwel jew fit-tieni
lingwa tal-applikazzjoni EUTM.
L-Artikolu 146(6)(b) tal-EUTMR
L-Artikolu 80(c) tas-CDIR
L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni,
jew proċedimenti ta’ insolvenza għal EUTM trid tiġi sottomessa f’waħda mill-ħames
lingwi tal-Uffiċċju, jiġifieri, l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan jew l-Ispanjol.
Madankollu, meta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta
fuq l-eżekuzzjoni, jew proċedimenti ta’ insolvenza tiġi ppreżentata permezz tal-formola
pprovduta mill-Uffiċċju skond l-Artikolu 65(1)(f) tal-RDTUE u l-Artikolu 68 tas-CDIR, ilformola tista’ tintuża fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, bilkundizzjoni li l-formola timtela b’waħda mil-lingwi tal-Uffiċċju, sa fejn ikunu kkonċernati
l-elementi testwali.

2.3

Tariffi

L-Artikolu 26(2) u l-Anness I A(26) u (27) tal-EUTMR
L-Artikoli 23(3) u 24(1) tas-CDIR
L-Anness (18) għas-CDFR
L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem jew imposta fuq leżekuzzjoni tiġi kkunsidrata li ma tkunx saret qabel ma titħallas it-tariffa. L-ammont ta’
din it-tariffa huwa ta’ EUR 200 għal kull EUTM li tintalab reġistrazzjoni għaliha.
Madankollu, fejn tkun saret applikazzjoni għal diversi reġistrazzjonijiet ta’ liċenzji,
drittijiet in rem jew imposti fuq l-eżekuzzjoni f’applikazzjoni waħda u l-proprjetarju
rreġistrat u d-detentur tal-liċenzja (u t-termini kuntrattwali), id-detentur tar-rahan, jew ilbenefiċjarju jkunu l-istess fil-każijiet kollha, it-tariffa tkun limitata għal massimu ta’
EUR 1 000.
L-istess ammont massimu japplika fejn issir applikazzjoni għal diversi reġistrazzjonijiet
ta’ liċenzji, drittijiet in rem jew imposti fuq l-eżekuzzjoni fl-istess ħin, sakemm dawn
setgħu jiġu ppreżentati f’applikazzjoni waħda u l-proprjetarju rreġistrat u d-detentur talliċenzja, id-detentur tar-rahan jew il-benefiċjarju jkunu l-istess fil-każijiet kollha. Barra
minn hekk, għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzji jew drittijiet in rem, it-termini kuntrattwali
jridu jkunu l-istess. Pereżempju, liċenzja esklussiva u liċenzja mhux esklussiva ma
jistgħux jiġi ppreżentati fl-istess applikazzjoni, anki jekk dawn ikunu bejn l-istess
partijiet.
Ladarba tkun tħallset it-tariffa korrispondenti, din mhijiex se tiġi rrimborżata jekk lapplikazzjoni għar-reġistrazzjoni tiġi rrifjutata jew irtirata.
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Fil-każ ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni fejn l-applikant għar-reġistrazzjoni (ara lparagrafu 2.4.1 hawn taħt) ikun qorti jew awtorità, ma jkollha titħallas l-ebda tariffa u tiġi
applikata l-kooperazzjoni amministrattiva.
M’hemm l-ebda tariffa għar-reġistrazzjoni ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jew
proċedimenti simili.

2.4

Partijiet għall-proċedimenti

2.4.1

L-applikanti

L-Artikoli 22(2), 25(5) u 117(1) tal-EUTMR
L-Artikoli 29(2) u 32(5) tas-CDR
L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja jew ta’ dritt in rem lill-Uffiċċju tista’ tiġi
ppreżentata minn:
a)
b)
c)
d)

il-proprjetarju/i EUTM; jew
il-proprjetarju/i EUTM flimkien mad-detentur(i) tal-liċenzja/mad-detentur(i) tarrahan; jew
id-detentur(i) tal-liċenzja/id-detentur(i) tar-rahan; jew
qorti jew awtorità.

L-Artikoli 23(3) u 24(3) tal-EUTMR
L-Artikoli 30(3) u 31(3) tas-CDR
L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni jew ta’ proċedimenti
ta’ insolvenza tista’ tintalab minn:
a)
b)
c)

il-proprjetarju/i EUTM, jew
il-benefiċjarju tal-imposta fuq
insolvenza; jew
qorti jew awtorità.

l-eżekuzzjoni/il-likwidatur

fil-proċedimenti

ta’

Il-kundizzjonijiet formali li l-applikazzjoni trid tikkonforma magħhom jiddependu minn
min jippreżenta l-applikazzjoni.
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2.4.2

Indikazzjonijiet obbligatorji li jikkonċernaw l-EUTM u d-detentur talliċenzja, id-detentur tar-rahan, il-benefiċjarju jew il-likwidatur

L-Artikoli 24(2) u 26(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 2(1)(b) u (e) tal-EUTMIR
L-Artikolu 13 tal-RDTUE
L-Artikolu 31 tas-CDR
L-Artikolu 1(1)(b) u (e), l-Artikoli 23 u 24 tas-CDIR
L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni
jew proċedimenti ta’ insolvenza jrid ikun fiha l-informazzjoni li ġejja.
a)

In-numru tar-reġistrazzjoni tal-EUTM ikkonċernata. Jekk l-applikazzjoni tkun
relatata ma’ diversi EUTMs, irid jiġi indikat kull numru tar-reġistrazzjoni.
Barra minn hekk, għall-proċedimenti ta’ insolvenza, l-Uffiċċju se jirreġistra lproċedimenti ta’ insolvenza kontra l-EUTMs/l-RCDs kollha marbuta mannumru tal-ID tal-proprjetarju fl-Uffiċċju.
Meta l-proprjetarju jkun il-proprjetarju konġunt ta’ EUTM jew RCD, ilproċedimenti ta’ insolvenza se japplikaw għas-sehem tal-proprjetarju konġunt.

b)

L-isem, l-indirizz, u n-nazzjonalità tad-detentur tal-liċenzja, tad-detentur tar-rahan,
tal-benefiċjarju jew tal-likwidatur u l-Istat li fih huwa ddomiċiljat jew għandu s-sede
tiegħu jew stabbiliment. Madankollu, jekk l-Uffiċċju jkun diġà assenjalhom numru
tal-ID, ikun biżżejjed li jiġi indikat dan in-numru flimkien mal-isem.

c)

Jekk id-detentur tal-liċenzja, id-detentur tar-rahan, il-benefiċjarju jew il-likwidatur
jinnomina rappreżentant, l-isem u n-numru tal-ID tar-rappreżentant assenjat millUffiċċju. Jekk ir-rappreżentat jkun għadu ma ġiex assenjat numru tal-ID, irid jiġi
indikat l-indirizz tan-negozju.

2.4.3

Il-firem

L-Artikolu 63(1)(a) tal-RDTUE
L-Artikolu 67(4) tas-CDIR
Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-firem, il-prova u r-rappreżentanza jvarjaw skond il-persuna
li tippreżenta l-applikazzjoni. Fejn jissemma r-rekwiżit ta’ firma, f’komunikazzjonijiet
elettroniċi, l-indikazzjoni tal-isem tal-emittent tiġi kkunsidrata bħala ekwivalenti għallfirma.
Japplikaw ir-regoli ġenerali dwar il-firem (ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali,
Taqsima 1, Mezzi ta’ Komunikazzjoni, Limiti ta’ Żmien).
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2.4.4

Ir-rappreżentanza

L-Artikoli 119(2) u 120(1) tal-EUTMR
L-Artikoli 77(2) u 78(1) tas-CDR
Japplikaw ir-regoli ġenerali dwar ir-rappreżentanza (ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli
Ġenerali, Taqsima 5, Rappreżentanza Professjonali).

2.4.5

Il-prova

Għad-dispożizzjonijiet speċjali u r-rekwiżiti speċifiċi fir-rigward tal-prova, ara l-paragrafi
hawn taħt. Dawn jagħtu dettalji bbażati fuq it-tip ta’ dritt li jkun qed jiġi rreġistrat: ilparagrafu 4.1 għal-liċenzji; il-paragrafu 5.1 għad-drittijiet in rem; il-paragrafu 6.1 għallimposti fuq l-eżekuzzjoni; il-paragrafu 7.1 għall-proċedimenti ta’ insolvenza.

2.4.6

It-traduzzjoni tal-provi

L-Artikolu 146(6) tal-EUTMR
L-Artikolu 24 tal-EUTMIR
L-Artikolu 80 u l-Artikolu 81(2) tas-CDIR
Il-prova trid tkun kif ġej.
a)

Fil-lingwa tal-Uffiċċju li tkun saret il-lingwa tal-proċedimenti għar-reġistrazzjoni talliċenzja, tad-dritt in rem, tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni jew tal-proċedimenti ta’
insolvenza, ara l-paragrafu 2.2 hawn fuq.

b)

Jew fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea minbarra l-lingwa talproċedimenti. F’dan il-każ, l-Uffiċċju jista’ jirrikjedi traduzzjoni tad-dokument għal
lingwa tal-Uffiċċju li għandha tiġi sottomessa fi ħdan perjodu speċifikat millUffiċċju. L-Uffiċċju se jistabbilixxi limitu ta’ żmien għas-sottomissjoni tattraduzzjoni. Jekk it-traduzzjoni ma tiġix sottomessa f’dak il-limitu ta’ żmien, iddokument mhuwiex se jitqies u se jiġi kkunsidrat bħala li ma jkunx ġie sottomess.

2.5

Eżaminazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni

2.5.1

It-tariffi

L-Artikolu 26(2) tal-EUTMR
L-Artikoli 23(3) u 24(1) tas-CDIR
Fejn it-tariffa meħtieġa ma tkunx waslet, l-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant (sakemm lapplikant ma jkunx qorti jew awtorità, f’liema każ ma tkun meħtieġa l-ebda tariffa, ara lparagrafu 2.3 hawn fuq) li l-applikazzjoni tkun ikkunsidrata li ma ġietx ippreżentata
minħabba li ma tkunx tħallset it-tariffa rilevanti. Madankollu, tista’ tiġi sottomessa
applikazzjoni ġdida fi kwalunkwe ħin sakemm it-tariffa korretta titħallas mill-bidu.
M’hemm l-ebda tariffa għal applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ proċedimenti ta’
insolvenza jew proċedimenti simili.
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2.5.2

Eżaminazzjoni tal-formalitajiet obbligatorji

L-Artikolu 24(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 31(1) tas-CDR
Għall-proċedimenti ta’ insolvenza, l-Uffiċċju se jivverifika li ma jkun hemm l-ebda
reġistrazzjoni pendenti oħra u li ma jkun ġie rreġistrat diġà l-ebda proċediment ta’
insolvenza għall-proprjetarju kkonċernat.
L-Artikolu 26(4) tal-EUTMR
L-Artikolu 24(3) tas-CDIR
L-Uffiċċju se jivverifika jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tkunx konformi malkundizzjonijiet formali msemmija fil-paragrafu 2.4 hawn fuq u mar-rekwiżiti speċifiċi
mogħtija hawn taħt, abbażi tat-tip ta’ dritt li jkun qed jiġi rreġistrat (ara l-paragrafu 4.1
għal-liċenzji, il-paragrafu 5.1 għad-drittijiet in rem, il-paragrafu 6.1 għall-imposti fuq leżekuzzjoni, u l-paragrafu 7.1 għall-proċedimenti ta’ insolvenza).
L-Artikolu 26 u l-Artikolu 120(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 78(1) tas-CDR
L-Artikolu 24 tas-CDIR
L-Uffiċċju se jivverifika jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-liċenzja, tad-dritt in
rem, tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni jew tal-proċedimenti ta’ insolvenza tkunx ġiet
iffirmata kif xieraq. Fejn l-applikazzjoni tiġi ffirmata mir-rappreżentant tad-detentur talliċenzja, tad-detentur tar-rahan, tal-benefiċjarju jew tal-likwidatur, tista’ tkun meħtieġa
awtorizzazzjoni mill-Uffiċċju jew, fil-każ ta’ proċedimenti inter partes, mill-parti l-oħra
għall-proċedimenti. F’dan il-każ, jekk ma tiġi sottomessa l-ebda awtorizzazzjoni, ilproċedimenti se jkomplu daqslikieku ma nħatar l-ebda rappreżentant.
Fejn l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-liċenzja, tad-dritt in rem, tal-proċedimenti
ta’ insolvenza jew tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni tiġi ffirmata mir-rappreżentant li jkun
diġà ġie nnominat bħala r-rappreżentant tal-proprjetarju għall-EUTM inkwistjoni, irrekwiżiti relatati mal-firem u l-awtorizzazzjonijiet ikunu ssodisfati.
L-Artikolu 26(4) tal-EUTMR
L-Artikolu 24(3) tas-CDIR
L-Uffiċċju se jinforma lill-applikant bil-miktub dwar kwalunkwe nuqqas fl-applikazzjoni.
Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irrimedjati fi ħdan il-perjodu stabbilit f’dik il-komunikazzjoni,
li normalment se jkun ta’ xahrejn wara d-data tan-notifika, l-Uffiċċju se jiċħad lapplikazzjoni għar-reġistrazzjoni tad-dritt. Il-parti kkonċernata tista’ tippreżenta appell
minn din id-deċiżjoni.
Għal formalitajiet speċifiċi addizzjonali li jikkonċernaw liċenzji u drittijiet in rem biss,
ara d-dispożizzjonijiet speċjali hawn taħt (il-paragrafi 4.3 u 4.4 għal-liċenzji, u lparagrafu 5.2 għad-drittijiet in rem).
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3

Proċedura għall-Kanċellazzjoni
Reġistrazzjoni

jew

il-Modifika

tar-

L-Artikoli 29(1) u 117(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 26(1) tas-CDIR
Ir-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni jew
proċedimenti ta’ insolvenza se tiġi kkanċellata jew immodifikata fuq talba ta’ parti
interessata, jiġifieri, l-applikant jew il-proprjetarju tal-EUTM jew id-detentur tal-liċenzja,
id-detentur tar-rahan, il-benefiċjarju jew il-likwidatur irreġistrat, jew tal-awtorità jew ilqorti nazzjonali rilevanti.
Reġistrazzjoni ta’ liċenzja jew dritt in rem tista’ tiġi ttrasferita wkoll (ara l-paragrafu 4.6
għal-liċenzji u l-paragrafu 5.4 għad-drittijiet in rem). L-applikazzjoni għandha tagħmel
distinzjoni ċara bejn talba għal modifika u talba għal trasferiment.
L-Uffiċċju se jirrifjuta l-kanċellazzjoni, it-trasferiment u/jew il-modifika ta’ liċenzja,
sottoliċenzja jew dritt in rem jekk il-liċenzja jew id-dritt in rem prinċipali ma jkunux
iddaħħlu fir-Reġistru EUTM.

3.1

Kompetenza, lingwi, preżentazzjoni tat-talba

L-Artikolu 29(3) u (6), u l-Artikolu 162 tal-EUTMR
L-Artikolu 104 tas-CDR
L-Artikolu 26(3), (6) u (7) tas-CDIR
Japplikaw il-paragrafi 2.1 u 2.2 hawn fuq.
Huwa rrakkomandat bil-qawwa li t-talbiet għal kanċellazzjoni jew modifika ta’ liċenzja,
dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni jew proċedimenti ta’ insolvenza jiġu
sottomessi permezz tal-formoli uffiċjali disponibbli fuq is-sit web tal-Uffiċċju. Il-partijiet
għall-proċediment jistgħu jużaw ukoll il-Mudell Nru 1 ta’ Formola Internazzjonali talWIPO, “Request for Amendment/Cancellation of Recordal of License”, (li jinsab flanness għar-Rakkomandazzjoni Konġunta dwar il-liċenzji tat-trademarks adottata millAssemblea tal-Unjoni ta’ Pariġi u l-Assemblea Ġenerali tal-WIPO fil-25/09/2000 sat03/10/2000),
li
tista’
titniżżel
minn
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf, jew formola b’kontenut u
format simili.

3.2

Applikant għal talba għal kanċellazzjoni jew modifika

L-Artikolu 29(1) u (6) u l-Artikolu 117(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 26(1), (4) u (6) tas-CDIR
It-talbiet għal kanċellazzjoni jew modifika ta’ reġistrazzjoni jistgħu jiġu sottomessi millistess partijiet li jistgħu jippreżentaw applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni (ara lparagrafu 2.4.1 hawn fuq).
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3.2.1

Il-liċenzji

3.2.1.1 Il-kanċellazzjoni ta’ liċenzja
Fil-każ ta’ talba konġunta sottomessa mill-proprjetarju tal-EUTM u d-detentur talliċenzja, jew ta’ talba sottomessa mid-detentur tal-liċenzja, ma tkun meħtieġa l-ebda
prova tal-kanċellazzjoni tal-liċenzja, peress li t-talba nnifisha timplika stqarrija middetentur tal-liċenzja li jagħti l-kunsens tiegħu għall-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni talliċenzja. Madankollu, talba għal kanċellazzjoni sottomessa mill-proprjetarju tal-EUTM
waħdu trid tiġi akkumpanjata minn prova li l-liċenzja rreġistrata ma tkunx għadha teżisti,
jew minn dikjarazzjoni mid-detentur tal-liċenzja bl-għan li jagħti l-kunsens tiegħu għallkanċellazzjoni.
Fejn detentur tal-liċenzja waħdu jissottometti talba għal kanċellazzjoni, il-proprjetarju
tal-EUTM mhuwiex se jiġi informat biha.
Jekk il-proprjetarju tal-EUTM jallega frodi min-naħa tad-detentur tal-liċenzja, huwa jrid
jissottometti deċiżjoni finali tal-awtorità kompetenti għal dan l-għan. Mhuwiex il-kompitu
tal-Uffiċċju li jwettaq xi investigazzjoni f’dan ir-rigward.
Fejn jintalbu diversi liċenzji fl-istess ħin, ikun possibbli li dawn jiġu ikkanċellati b’mod
individwali.
L-entrata fir-Reġistru EUTM ta’ liċenzji li jkunu limitati fiż-żmien, jiġifieri, liċenzji
temporanji, ma tiskadix b’mod awtomatiku iżda trid tiġi kkanċellata mir-Reġistru EUTM.
3.2.1.2 Il-modifika ta’ liċenzja
Fil-każ ta’ talba konġunta mill-proprjetarju tal-EUTM u d-detentur tal-liċenzja, ma tkun
meħtieġa l-ebda prova ulterjuri tal-modifika tal-liċenzja.
Jekk it-talba ssir mill-proprjetarju tal-EUTM, prova tal-modifika tal-liċenzja tkun
meħtieġa biss fejn il-modifika li jintalab id-dħul tagħha fir-Reġistru EUTM tkun ta’ tali
natura li tnaqqas id-drittijiet tad-detentur tal-liċenzja rreġistrat skond il-liċenzja.
Pereżempju, dan ikun il-każ jekk l-isem tad-detentur tal-liċenzja jinbidel, jekk liċenzja
esklussiva ssir liċenzja mhux esklussiva, jew jekk il-liċenzja ssir ristretta fir-rigward talportata territorjali tagħha, tal-perjodu ta’ żmien li tingħata għalih, jew tal-prodotti jew isservizzi li tapplika għalihom.
Jekk it-talba ssir mid-detentur tal-liċenzja rreġistrat, prova tal-modifika tal-liċenzja tkun
meħtieġa biss fejn il-modifika li jintalab id-dħul tagħha fir-Reġistru EUTM tkun ta’ tali
natura li testendi d-drittijiet tad-detentur tal-liċenzja rreġistrat skond il-liċenzja.
Pereżempju, dan ikun il-każ jekk liċenzja mhux esklussiva ssir liċenzja esklussiva, jew
jekk kwalunkwe restrizzjoni rreġistrata tal-liċenzja fir-rigward tal-portata territorjali
tagħha, tal-perjodu ta’ żmien li tingħata għalih, jew tal-prodotti jew is-servizzi li tapplika
għalihom jiġu kkanċellati għalkollox jew parzjalment.
Jekk tkun meħtieġa prova tal-modifika tal-liċenzja, ikun biżżejjed jekk jiġi sottomess
kwalunkwe wieħed mid-dokumenti msemmija fil-paragrafu 4.1.4 hawn taħt, soġġett
għar-rekwiżiti li ġejjin.


Il-ftehim bil-miktub irid jiġi ffirmat mill-parti l-oħra għall-kuntratt tal-liċenzja u jrid
ikun relatat mar-reġistrazzjoni tal-modifika tal-liċenzja kif mitlub.
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It-talba għal modifika jew kanċellazzjoni ta’ liċenzja trid tindika kif il-liċenzja ġiet
immodifikata.



Il-kopja jew is-silta tal-ftehim tal-liċenzja trid tkun tal-liċenzja kif ġiet immodifikata.

3.2.2

Id-drittijiet in rem

3.2.2.1 Il-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem
Jekk il-proprjetarju tal-EUTM u d-detentur tar-rahan jissottomettu talba konġunta, jew
jekk id-detentur tar-rahan jissottometti talba waħdu, ma tkun meħtieġa l-ebda prova talkanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-dritt in rem, peress li t-talba nnifisha timplika
stqarrija mid-detentur tar-rahan li jagħti l-kunsens tiegħu għall-kanċellazzjoni tarreġistrazzjoni tad-dritt in rem. Meta t-talba għal kanċellazzjoni tiġi sottomessa millproprjetarju tal-EUTM, din trid tiġi akkumpanjata minn prova li d-dritt in rem irreġistrat
ma jkunx għadu jeżisti, jew minn dikjarazzjoni mid-detentur tar-rahan li jagħti l-kunsens
tiegħu għall-kanċellazzjoni.
Fejn id-detentur tar-rahan irreġistrat jissottometti t-talba għal kanċellazzjoni waħdu, ilproprjetarju tal-EUTM mhuwiex se jiġi informat biha.
Fejn tkun intalbet ir-reġistrazzjoni ta’ diversi drittijiet in rem fl-istess ħin, ikun possibbli li
dawn jiġu ikkanċellati b’mod individwali.
3.2.2.2 Il-modifika tar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem
Jekk il-proprjetarju tal-EUTM u d-detentur tar-rahan jissottomettu talba konġunta, ma
tkun meħtieġa l-ebda prova ulterjuri tal-modifika tar-reġistrazzjoni tad-dritt in rem.
Jekk it-talba tiġi sottomessa mill-proprjetarju tal-EUTM jew mid-detentur tar-rahan
irreġistrat, tkun meħtieġa prova tal-modifika tar-reġistrazzjoni tad-dritt in rem.
Fejn tkun meħtieġa prova tal-modifika tad-dritt in rem, ikun biżżejjed jekk jiġi sottomess
kwalunkwe wieħed mid-dokumenti msemmija fil-paragrafu 5.1.4 hawn taħt, soġġett
għar-rekwiżiti li ġejjin.


Il-ftehim bil-miktub irid jiġi ffirmat mill-parti l-oħra għall-ftehim ta’ dritt in rem u jrid
ikun relatat mar-reġistrazzjoni tal-modifika tad-dritt in rem kif mitlub.



It-talba għal modifika jew kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem trid turi ddritt in rem fil-forma mmodifikata tiegħu.



Il-kopja jew is-silta tal-ftehim ta’ dritt in rem trid turi d-dritt in rem fil-forma
mmodifikata tiegħu.
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3.2.3

L-imposti fuq l-eżekuzzjoni

3.2.3.1 Il-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni
Talba għal kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni trid tiġi
akkumpanjata minn prova li l-imposta fuq l-eżekuzzjoni rreġistrata ma tkunx għadha
teżisti. Din il-prova tinkludi d-deċiżjoni finali tal-awtorità kompetenti.
3.2.3.2 Il-modifika tar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni
L-imposta fuq l-eżekuzzjoni tista’ tiġi mmodifikata mas-sottomissjoni tad-deċiżjoni finali
korrispondenti tal-awtorità kompetenti li turi tali modifika.

3.2.4

Il-proċedimenti ta’ insolvenza

3.2.4.1 Il-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ insolvenza
Talba għall-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ proċedimenti ta’ insolvenza trid tiġi
akkumpanjata minn prova li l-insolvenza rreġistrata ma tkunx għadha teżisti. Din ilprova tinkludi d-deċiżjoni finali tal-awtorità kompetenti.
3.2.4.2 Il-modifika tar-reġistrazzjoni ta’ insolvenza
Ir-reġistrazzjoni ta’ proċedimenti ta’ insolvenza tista’ tiġi mmodifikata mas-sottomissjoni
tad-deċiżjoni finali korrispondenti tal-awtorità kompetenti li turi tali modifika.

3.3

Kontenut tat-talba

L-Artikolu 29(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 12 tal-EUTMIR
L-Artikoli 19 u 26 tas-CDIR
Il-paragrafu 2.4 hawn fuq japplika, bl-eċċezzjoni li d-data li tikkonċerna d-detentur talliċenzja, id-detentur tar-rahan, il-benefiċjarju jew il-likwidatur ma jeħtieġx li tiġi indikata
ħlief fil-każ ta’ modifika tal-isem tad-detentur tal-liċenzja, tad-detentur tar-rahan, talbenefiċjarju jew tal-likwidatur irreġistrat.
Il-paragrafu 4.2 hawn taħt japplika jekk tintalab modifika tal-portata ta’ liċenzja,
pereżempju, jekk liċenzja ssir liċenzja temporanja jew jekk tinbidel il-portata ġeografika
ta’ liċenzja.
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3.4

Tariffi

3.4.1

Il-kanċellazzjoni

L-Artikolu 29(3) u l-Anness I A(27) tal-EUTMR
L-Artikolu 26(3) tas-CDIR
L-Anness (19) għas-CDFR
Kwalunkwe talba għall-kanċellazzjoni ta’ liċenzji, drittijiet in rem u imposti fuq leżekuzzjoni tiġi kkunsidrata li ma tkunx saret qabel ma titħallas it-tariffa. It-tariffa hija
ta’ EUR 200 għal kull EUTM li tintalab kanċellazzjoni għaliha.
Madankollu, fejn issir applikazzjoni għal diversi talbiet għal kanċellazzjoni ta’ liċenzji,
drittijiet in rem u imposti fuq l-eżekuzzjoni f’applikazzjoni waħda jew fl-istess ħin, u lproprjetarju rreġistrat u d-detentur tal-liċenzja (inklużi t-termini kuntrattwali), id-detentur
tar-rahan, jew il-benefiċjarju jkunu l-istess fil-każijiet kollha, it-tariffa ta’ kanċellazzjoni
tkun limitata għal massimu ta’ EUR 1 000.
Dan japplika irrispettivament minn kif ġew ippreżentati l-applikazzjonijiet inizjali għarreġistrazzjoni ta’ dawn il-liċenzji, id-drittijiet in rem jew l-imposti fuq l-eżekuzzjoni. Dan
ifisser li, anki fejn l-applikazzjonijiet inizjali għar-reġistrazzjoni ta’ dawn id-drittijiet ikunu
tqassmu maż-żmien u, għalhekk, ma setgħux jibbenefikaw mit-tariffa massima ta’
EUR 1 000, dawn xorta waħda jistgħu jibbenefikaw mit-tariffa massima ta’ EUR 1 000
jekk il-kanċellazzjoni tagħhom tintalab fl-istess applikazzjoni għall-kanċellazzjoni.
It-talbiet għal kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ proċedimenti ta’ insolvenza mhumiex
soġġetti għal tariffa.

3.4.2

Il-modifika

L-Artikolu 29(3) tal-EUTMR
L-Artikolu 26(6) tas-CDIR
Il-modifika tar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta fuq l-eżekuzzjoni, jew
proċedimenti ta’ insolvenza ma tkunx soġġetta għal tariffa.

3.5

Eżaminazzjoni tat-talbiet għal kanċellazzjoni jew modifika

3.5.1

It-tariffi

L-Artikolu 29(3) tal-EUTMR
L-Artikolu 26(3) tas-CDIR
Fejn it-tariffa meħtieġa għal talba għal kanċellazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, jew
imposta fuq l-eżekuzzjoni ma tkunx waslet, l-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant li ttalba għal kanċellazzjoni tkun ikkunsidrata li ma ġietx ippreżentata.
Kif intqal hawn fuq, it-talbiet għal kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ proċedimenti ta’
insolvenza mhumiex soġġetti għal tariffa.
Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 20
01/10/2017

L-EUTMs u l-RCDs bħala Oġġetti ta’ Proprjetà — Liċenzji, Drittijiet in Rem, Imposti fuq lEżekuzzjoni, Proċedimenti ta’ Insolvenza jew Proċedimenti Simili

3.5.2

L-eżaminazzjoni mill-Uffiċċju

L-Artikolu 29(2) u (4) tal-EUTMR
L-Artikolu 26(2) u (4) tas-CDIR
Il-paragrafu 2.5.2 hawn fuq japplika mutatis mutandis għall-elementi obbligatorji tattalba, inkluż fir-rigward tal-prova, sa fejn tkun meħtieġa tali prova. Barra minn hekk,
formalitajiet speċifiċi japplikaw għal-liċenzji (ara l-paragrafu 4.3 hawn taħt), għaddrittijiet in rem (ara l-paragrafu 5.2 hawn taħt), għall-imposti fuq l-eżekuzzjoni (ara lparagrafu 6.1 hawn taħt) u għall-proċedimenti ta’ insolvenza (ara l-paragrafu 7.1
hawn taħt).
L-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant għall-kanċellazzjoni jew għall-modifika bi
kwalunkwe nuqqas, u jistabbilixxi limitu ta’ żmien ta’ xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma
jiġux irrimedjati, l-Uffiċċju se jiċħad it-talba għal kanċellazzjoni jew modifika.
L-Artikolu 29(1), (2), (4) u (5), l-Artikoli 111(6) u 117(1) tal-EUTMR
L-Artikoli 26(6) u 69(6) tas-CDIR
Il-paragrafu 4.4 hawn taħt japplika sal-punt li l-modifika tal-liċenzja taffettwa n-natura
tagħha jew il-limitazzjoni tagħha għal parti tal-prodotti u s-servizzi koperti mill-EUTM.
Ir-reġistrazzjoni tal-kanċellazzjoni jew tal-modifika ta’ liċenzja, dritt in rem, imposta
fuq l-eżekuzzjoni jew proċedimenti ta’ insolvenza se tiġi kkomunikata lill-partijiet
kollha kkonċernati.

3.6

Reġistrazzjoni u pubblikazzjoni

L-Artikoli 111(3)(s) u 116(1)(a) tal-EUTMR
L-Artikolu 69(3)(t) u l-Artikolu 70(2) tas-CDIR
Il-ħolqien, il-kanċellazzjoni jew il-modifika se jiddaħħlu fir-Reġistru EUTM u jiġu
ppubblikati fil-Bullettin EUTM.
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4

Liċenzji — Dispożizzjonijiet Speċjali

4.1

Rekwiżiti li jikkonċernaw il-prova

L-Artikolu 19 u l-Artikolu 26(1) tal-EUTMR
L-Artikoli 2(1)(b) u 13(3)(a) tal-EUTMIR
L-Artikolu 27 tas-CDR
L-Artikolu 1(1)(b) u l-Artikoli 23(4) u 24(1) tas-CDIR

4.1.1

Applikazzjoni magħmula mill-proprjetarju tal-EUTM waħdu

Meta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja ssir mill-proprjetarju tal-EUTM
waħdu, din trid tiġi ffirmata mill-proprjetarju tal-EUTM. Fil-każ ta’ sjieda konġunta, issidien konġunti kollha jridu jiffirmaw jew jaħtru rappreżentant komuni.
Ma tkun meħtieġa l-ebda prova tal-liċenzja.
L-Uffiċċju se jinforma lid-detentur tal-liċenzja meta l-liċenzja tiġi rreġistrata fir-Reġistru
EUTM.
Id-detentur tal-liċenzja jista’ jippreżenta stqarrija lill-Uffiċċju biex jopponi r-reġistrazzjoni
tal-liċenzja. L-Uffiċċju mhu se jieħu l-ebda azzjoni ulterjuri dwar l-istqarrija iżda se
jirreġistra l-liċenzja. Wara r-reġistrazzjoni tal-liċenzja, kwalunkwe detentur tal-liċenzja li
ma jaqbilx mar-reġistrazzjoni tal-liċenzja jista’ jitlob il-kanċellazzjoni jew il-modifika talliċenzja (ara l-paragrafu 3 hawn fuq).
Għalkemm il-partijiet ikunu qablu dwar kuntratt tal-liċenzja, l-Uffiċċju mhuwiex se jqis
jekk il-partijiet ikunux qablu li jirreġistrawh mal-Uffiċċju. Kwalunkwe tilwima fir-rigward
tal-liċenzja tkun kwistjoni li trid tissolva bejn il-partijiet ikkonċernati skond il-liġi
nazzjonali rilevanti (l-Artikolu 19 tal-EUTMR).

4.1.2

Applikazzjoni magħmula b’mod konġunt mill-proprjetarju tal-EUTM u ddetentur tal-liċenzja

Meta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja ssir b’mod konġunt mill-proprjetarju
tal-EUTM u d-detentur tal-liċenzja tiegħu, din trid tiġi ffirmata kemm mill-proprjetarju talEUTM kif ukoll mid-detentur tal-liċenzja. Fil-każ ta’ sjieda konġunta, is-sidien konġunti
kollha jridu jiffirmaw jew jaħtru rappreżentant komuni.
F’dan il-każ, il-firma taż-żewġ partijiet tikkostitwixxi prova tal-liċenzja.
Fejn ikun hemm nuqqas formali fir-rigward tal-firma tad-detentur tal-liċenzja jew firrigward tar-rappreżentant tiegħu, l-applikazzjoni xorta waħda se tiġi aċċettata sakemm
din kienet tkun aċċettabbli li kieku ġiet ippreżentata mill-proprjetarju tal-EUTM waħdu.
L-istess japplika fejn ikun hemm nuqqas fir-rigward tal-firma tal-proprjetarju tal-EUTM
jew fir-rigward tar-rappreżentant tiegħu, iżda fejn l-applikazzjoni kienet tkun aċċettabbli
li kieku ġiet ippreżentata mid-detentur tal-liċenzja waħdu.
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4.1.3

Applikazzjoni magħmula mid-detentur tal-liċenzja waħdu

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja tista’ ssir ukoll mid-detentur tal-liċenzja
waħdu. F’dan il-każ, din trid tiġi ffirmata mid-detentur tal-liċenzja u trid tiġi sottomessa
prova tal-liċenzja.

4.1.4

Il-prova tal-liċenzja

Ikun hemm prova suffiċjenti tal-liċenzja jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni talliċenzja tkun akkumpanjata minn kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin.


Dikjarazzjoni li tiddikjara li l-proprjetarju tal-EUTM jaqbel mar-reġistrazzjoni talliċenzja, iffirmata mill-proprjetarju tal-EUTM jew ir-rappreżentant tiegħu.
Skond l-Artikolu 13(3)(a) tal-EUTMIR, titqies ukoll bħala prova suffiċjenti jekk
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-liċenzja tkun iffirmata miż-żewġ partijiet. Dan
il-każ diġà ġie ttrattat fil-paragrafu 4.1.2 hawn fuq.



Il-ftehim tal-liċenzja, jew silta minnu, li jindika l-partijiet u l-EUTM li qed tiġi
lliċenzjata, u li jkollu l-firem tagħhom.
F’ħafna każijiet, il-partijiet għall-ftehim tal-liċenzja mhumiex se jkunu jixtiequ
jiżvelaw id-dettalji kollha, li jista’ jkun fih informazzjoni kunfidenzjali dwar irroyalties tal-liċenzja jew termini u kundizzjonijiet oħrajn tal-liċenzja. F’tali każijiet,
ikun biżżejjed jekk tiġi sottomessa parti jew silta biss mill-ftehim tal-liċenzja,
sakemm din tidentifika lill-partijiet għall-ftehim tal-liċenzja, tikkonferma li l-EUTM
inkwistjoni tkun is-suġġett ta’ liċenzja u jkun fiha l-firem taż-żewġ partijiet. Lelementi l-oħrajn kollha jistgħu jitħallew barra jew jitgħattew bl-iswed.



Stqarrija mhux ċċertifikata ta’ liċenzja permezz tal-Mudell Nru 1 ta’ Formola
Internazzjonali tal-WIPO “Request for Recordal of License” mimlija. Il-formola trid
tiġi ffirmata kemm mill-proprjetarju tal-EUTM, jew ir-rappreżentant tiegħu, kif ukoll
mid-detentur tal-liċenzja, jew ir-rappreżentant tiegħu. Din tista’ tinstab fuq
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf
Mhuwiex meħtieġ li jiġi sottomess id-dokument oriġinali. Id-dokumenti oriġinali
jsiru parti mill-fajl u, għalhekk, ma jistgħux jingħataw lura lill-persuna li tkun
issottomettiethom. Fotokopji sempliċi jkunu biżżejjed. Id-dokument oriġinali jew ilfotokopja ma jeħtiġux li jiġu awtentikati jew legalizzati sakemm l-Uffiċċju ma
jkollux dubji raġonevoli fir-rigward tal-veraċità tagħhom.

Linji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru
FINAL

VERSION 1.0

Paġna 23
01/10/2017

L-EUTMs u l-RCDs bħala Oġġetti ta’ Proprjetà — Liċenzji, Drittijiet in Rem, Imposti fuq lEżekuzzjoni, Proċedimenti ta’ Insolvenza jew Proċedimenti Simili

4.2

Kontenut fakultattiv tal-applikazzjoni

L-Artikoli 25(1) u 26(3) tal-EUTMR
L-Artikolu 32(1) tas-CDR
L-Artikolu 25 tas-CDIR
Skond in-natura tal-liċenzja, applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-liċenzja jista’ jkun fiha
t-talba biex il-liċenzja tiġi rreġistrata flimkien ma’ indikazzjonijiet oħrajn, jiġifieri dawk li
ssir referenza għalihom fl-ittri a) sa e) hawn taħt. Dawn l-indikazzjonijiet jistgħu jkunu
individwali jew fi kwalunkwe kombinazzjoni, għal liċenzja waħda (eż. liċenzja esklussiva
limitata fiż-żmien) jew għal bosta liċenzji (eż. liċenzja esklussiva waħda għal A firrigward ta’ Stat Membru X u oħra għal B fir-rigward ta’ Stat Membru Y). Dawn jiddaħħlu
fir-Reġistru EUTM mill-Uffiċċju biss jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-liċenzja
nnifisha titlob b’mod ċar li dawn jiġu rreġistrati. Mingħajr tali talba espliċita, l-Uffiċċju
mhuwa se jdaħħal fir-Reġistru EUTM l-ebda indikazzjoni li tkun tinsab fil-ftehim talliċenzja li tiġi sottomessa, pereżempju, bħala prova tal-liċenzja.
Madankollu, jekk jintalab id-dħul fir-Reġistru EUTM għal waħda jew aktar minn dawn lindikazzjonijiet, iridu jiġu indikati d-dettalji li ġejjin.
a)

Fejn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja tkun limitata għal uħud biss millprodotti jew is-servizzi, iridu jiġu indikati l-prodotti jew is-servizzi li l-liċenzja tkun
ingħatat għalihom.

b)

Fejn applikazzjoni tkun għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja bħala liċenzja limitata mitterritorju, l-applikazzjoni trid tindika l-parti tal-Unjoni Ewropea li l-liċenzja tkun
ingħatat għaliha. Parti tal-Unjoni Ewropea tista’ tikkonsisti f’wieħed jew diversi
Stati Membri jew f’wieħed jew diversi distretti amministrattivi fi ħdan Stat Membru.

c)

Fejn tintalab reġistrazzjoni ta’ liċenzja esklussiva, trid issir stqarrija għal dan lgħan fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni.

d)

Fejn tintalab ir-reġistrazzjoni ta’ liċenzja mogħtija għal perjodu ta’ żmien limitat,
trid tiġi speċifikata d-data ta’ skadenza tal-liċenzja. Barra minn hekk, tista’ tiġi
indikata d-data tal-bidu tal-liċenzja.

e)

Fejn il-liċenzja tingħata minn detentur tal-liċenzja li l-liċenzja tiegħu tkun diġà
ddaħħlet fir-Reġistru EUTM, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tista’ tindika li tkun
għal sottoliċenzja. Is-sottoliċenzji ma jistgħux jiġu rreġistrati mingħajr ma l-ewwel
tiġi rreġistrata l-liċenzja prinċipali.

4.3

Eżaminazzjoni ta’ formalitajiet speċifiċi (liċenzji)

L-Artikolu 26(4) tal-EUTMR
L-Artikolu 24(3) tas-CDIR
Fejn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja tkun saret b’mod konġunt millproprjetarju tal-EUTM u d-detentur tal-liċenzja, l-Uffiċċju se jikkomunika malproprjetarju tal-EUTM u jibgħat kopja lid-detentur tal-liċenzja.
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Fejn id-detentur tal-liċenzja jkun għamel u ffirma wkoll l-applikazzjoni, mhuwiex se
jitħalla jikkontesta l-eżistenza jew il-portata tal-liċenzja.
Fejn l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-liċenzja tiġi ppreżentata mill-proprjetarju talEUTM waħdu, l-Uffiċċju mhuwiex se jinforma lid-detentur tal-liċenzja.
L-Uffiċċju se jinforma lill-applikant bil-miktub dwar kwalunkwe nuqqas fl-applikazzjoni.
Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irrimedjati fi ħdan il-limitu ta’ żmien stabbilit f’dik ilkomunikazzjoni, li normalment se jkun ta’ xahrejn wara d-data tan-notifika, l-Uffiċċju se
jiċħad l-applikazzjoni. Il-parti kkonċernata tista’ tippreżenta appell minn din id-deċiżjoni.

4.4

Eżaminazzjoni ta’ elementi fakultattivi (liċenzji)

L-Artikolu 26 tal-EUTMR
L-Artikolu 25 tas-CDIR
Fejn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja tispeċifika li l-liċenzja tiġi rreġistrata
bħala waħda minn dawn li ġejjin:






liċenzja esklussiva;
liċenzja temporanja;
liċenzja limitata mit-territorju;
liċenzja limitata għal ċerti prodotti jew servizzi; jew
sottoliċenzja,

l-Uffiċċju se jeżamina jekk l-indikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2.4 u 4.1 hawn fuq
ikunux indikati.
Sa fejn tkun ikkonċernata l-indikazzjoni “liċenzja esklussiva”, l-Uffiċċju se jaċċetta dan
it-terminu biss u mhux kwalunkwe formulazzjoni oħra. Jekk “liċenzja esklussiva” ma
tkunx espressament indikata, l-Uffiċċju se jikkunsidra l-liċenzja bħala waħda mhux
esklussiva.
Fejn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tindika li din tkun għal liċenzja limitata għal ċerti
prodotti jew servizzi koperti mill-EUTM, l-Uffiċċju se jivverifika jekk il-prodotti u sservizzi jkunux miġburin kif xieraq u jekk fil-fatt ikunux koperti mill-EUTM.
Sa fejn tkun ikkonċernata sottoliċenzja, l-Uffiċċju se jivverifika jekk din tkunx ingħatat
minn detentur tal-liċenzja li l-liċenzja tiegħu tkun diġà ddaħħlet fir-Reġistru EUTM. LUffiċċju se jirrifjuta r-reġistrazzjoni ta’ sottoliċenzja meta l-liċenzja prinċipali ma tkunx
iddaħħlet fir-Reġistru EUTM. Madankollu, l-Uffiċċju mhuwiex se jivverifika l-validità ta’
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ sottoliċenzja bħala liċenzja esklussiva meta lliċenzja prinċipali ma tkunx liċenzja esklussiva. Lanqas mhuwa se jeżamina jekk ilkuntratt tal-liċenzja prinċipali jkunx jeskludi l-għoti ta’ sottoliċenzji.
Huwa d-dmir tal-applikant għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja li ma jikkonkludix u ma
jirreġistrax kuntratti inkompatibbli u li jitlob il-kanċellazzjoni jew il-modifika ta’ entrati firReġistru li ma jkunux għadhom validi. Pereżempju, jekk liċenzja esklussiva tkun ġiet
irreġistrata mingħajr limitazzjoni fir-rigward tal-prodotti u t-territorju, u ssir applikazzjoni
għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja esklussiva oħra, l-Uffiċċju se jirreġistra dik it-tieni
liċenzja, anki fejn iż-żewġ liċenzji, mal-ewwel daqqa t’għajn, ikunu jidhru inkompatibbli.
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Barra minn hekk, il-partijiet huma mħeġġa jaġġornaw l-informazzjoni kollha fir-Reġistru
EUTM b’mod regolari u fil-pront billi jikkanċellaw jew jimmodifikaw liċenzji eżistenti (ara
l-paragrafu 3 hawn fuq).
L-Artikolu 25(1), u l-Artikolu 26(3) u (4) tal-EUTMR
L-Artikolu 32(1) tas-CDR
L-Artikoli 24(3) u 25 tas-CDIR
Jekk l-indikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4.2 hawn fuq ikunu nieqsa, l-Uffiċċju se
jistieden lill-applikant għar-reġistrazzjoni tal-liċenzja jissottometti l-informazzjoni
supplimentari. Jekk l-applikant ma jweġibx għal dik il-komunikazzjoni, l-Uffiċċju
mhuwiex se jqis l-indikazzjonijiet imsemmija hawn fuq u se jirreġistra l-liċenzja mingħajr
ma jsemmihom. L-applikant se jiġi nnotifikat b’dan u jista’ jippreżenta appell middeċiżjoni.

4.5

Proċedura u pubblikazzjoni ta’ reġistrazzjoni (liċenzji)

L-Artikolu 25(5) u l-Artikoli 111(3)(j) u 116(1)(a) tal-EUTMR
L-Artikolu 32(5) tas-CDR
L-Artikolu 69(3)(t) u l-Artikolu 70(2) tas-CDIR
L-Uffiċċju se jdaħħal il-liċenzja fir-Reġistru EUTM u jippubblikaha fil-Bullettin EUTM.
Fejn ikun applikabbli, l-entrata fir-Reġistru EUTM se ssemmi biss li l-liċenzja tkun:






liċenzja esklussiva;
liċenzja temporanja;
liċenzja limitata mit-territorju;
sottoliċenzja; jew
liċenzja limitata għal ċerti prodotti jew servizzi koperti mill-EUTM.

Id-dettalji li ġejjin mhumiex se jiġu ppubblikati:




il-perjodu ta’ validità ta’ liċenzja temporanja;
it-territorju kopert minn kuntratt limitat mit-territorju;
il-prodotti u s-servizzi koperti minn liċenzja parzjali.

L-Artikolu 111(6) tal-EUTMR
L-Artikolu 69(5) tas-CDIR
L-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant għal reġistrazzjoni ta’ liċenzja bir-reġistrazzjoni
tagħha.
Meta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja tkun ġiet ippreżentata mid-detentur
tal-liċenzja, l-Uffiċċju se jinforma wkoll lill-proprjetarju tal-EUTM bir-reġistrazzjoni talliċenzja.
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4.6

Trasferiment ta’ Liċenzja

4.6.1

Id-dispożizzjoni għat-trasferiment ta’ liċenzja

L-Artikolu 25(5) tal-EUTMR
L-Artikolu 32(5) tas-CDR
Liċenzja li tikkonċerna EUTM tista’ tiġi ttrasferita. It-trasferiment ta’ liċenzja huwa
differenti mit-trasferiment ta’ sottoliċenzja sa fejn, fl-ewwel wieħed, id-detentur talliċenzja jitlef id-drittijiet kollha tiegħu skond il-liċenzja u jiġi ssostitwit minn detentur talliċenzja ġdid, filwaqt li fil-każ tat-trasferiment ta’ sottoliċenzja, il-liċenzja prinċipali tibqa’
fis-seħħ. Bl-istess mod, it-trasferiment ta’ liċenzja hija differenti minn bidla fl-isem tassid fejn ma tkun implikata l-ebda bidla fis-sjieda (ara l-Linji Gwida, Parti E,
Operazzjonijiet tar-Reġistru, Taqsima 3, L-EUTMs u l-RCDs bħala Oġġetti ta’ Proprjetà,
Kapitolu 1, Trasferiment).

4.6.2

Ir-regoli applikabbli

L-Artikolu 26(1) u (5) u l-Anness I A(26)(b) tal-EUTMR
L-Artikolu 24(1) u (3) tas-CDIR
L-Anness (18)(b) għas-CDFR
Il-proċedura għar-reġistrazzjoni ta’ trasferiment ta’ liċenzja ssegwi l-istess regoli bħal
dik għal applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja.
It-trasferiment ta’ liċenzja jkun soġġett għall-ħlas ta’ tariffa. Il-paragrafu 2.3 hawn fuq
japplika mutatis mutandis.
Sa fejn tkun meħtieġa dikjarazzjoni mill-proprjetarju tal-EUTM jew firma tiegħu skond irregoli, din se tiġi ssostitwita minn dikjarazzjoni mid-detentur tal-liċenzja rreġistrat (iddetentur tal-liċenzja preċedenti) jew firma tiegħu.

5

Drittijiet in Rem — Dispożizzjonijiet Speċjali

5.1

Rekwiżiti li jikkonċernaw il-prova

L-Artikolu 19 u l-Artikolu 26(1) tal-EUTMR
L-Artikoli 2(1)(b) u 13(3)(a) tal-EUTMIR
L-Artikolu 27 tas-CDR
L-Artikolu 1(1)(b), l-Artikoli 23(4) u 24(1) tas-CDIR

5.1.1

Applikazzjoni sottomessa mill-proprjetarju tal-EUTM waħdu

Meta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem issir mill-proprjetarju tal-EUTM
waħdu, din trid tiġi ffirmata mill-proprjetarju tal-EUTM. Fil-każ ta’ sjieda konġunta, issidien konġunti kollha jridu jiffirmaw jew jaħtru rappreżentant komuni.
Il-firma
tal-proprjetarju
tal-EUTM
tikkostitwixxi
prova
tad-dritt
in
Konsegwentement, ma tkun meħtieġa l-ebda prova addizzjonali tad-dritt in rem.
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L-Uffiċċju se jinforma lid-detentur tar-rahan meta d-dritt in rem jiġi rreġistrat fir-Reġistru
EUTM.
Fejn id-detentur tar-rahan jippreżenta stqarrija lill-Uffiċċju biex jopponi r-reġistrazzjoni
tad-dritt in rem, l-Uffiċċju se jibgħat l-istqarrija lill-proprjetarju tal-EUTM għall-finijiet ta’
informazzjoni biss. L-Uffiċċju mhu se jieħu l-ebda azzjoni ulterjuri dwar l-istqarrija. Wara
r-reġistrazzjoni tad-dritt in rem, kwalunkwe detentur tar-rahan li ma jaqbilx marreġistrazzjoni tad-dritt in rem jista’ jitlob il-kanċellazzjoni jew il-modifika tarreġistrazzjoni tad-dritt in rem (ara l-paragrafu 3 hawn fuq).
L-Uffiċċju mhuwiex se jikkunsidra jekk il-partijiet ikunux qablu li jirreġistraw kuntratt ta’
dritt in rem mal-Uffiċċju. Kwalunkwe tilwima fir-rigward tad-dritt in rem tkun kwistjoni li
trid tissolva bejn il-partijiet ikkonċernati skond il-liġi nazzjonali rilevanti (l-Artikolu 19 talEUTMR).

5.1.2

Applikazzjoni sottomessa b’mod konġunt mill-proprjetarju tal-EUTM u ddetentur tar-rahan

Meta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tad-dritt in rem tiġi sottomessa b’mod konġunt
mill-proprjetarju tal-EUTM u d-detentur tar-rahan, din trid tiġi ffirmata miż-żewġ partijiet.
Fil-każ ta’ sjieda konġunta, is-sidien konġunti kollha jridu jiffirmaw jew jaħtru
rappreżentant komuni.
F’dan il-każ, il-firma taż-żewġ partijiet tikkostitwixxi prova tad-dritt in rem.
Fejn ikun hemm nuqqas formali fir-rigward tal-firma tad-detentur tar-rahan jew firrigward tar-rappreżentant tiegħu, l-applikazzjoni xorta waħda se tiġi aċċettata sakemm
din kienet tkun aċċettabbli li kieku ġiet sottomessa mill-proprjetarju tal-EUTM waħdu.
L-istess japplika fejn ikun hemm nuqqas fir-rigward tal-firma tal-proprjetarju tal-EUTM
jew ir-rappreżentant tiegħu, iżda fejn l-applikazzjoni kienet tkun aċċettabbli li kieku ġiet
sottomessa mid-detentur tar-rahan waħdu.

5.1.3

Applikazzjoni sottomessa mid-detentur tar-rahan waħdu

Applikazzjoni tista’ tiġi sottomessa wkoll mid-detentur tar-rahan waħdu. F’dan il-każ, din
trid tiġi ffirmata mid-detentur tar-rahan u trid tiġi sottomessa prova tad-dritt in rem.

5.1.4

Prova tad-dritt in rem

Ikun hemm prova suffiċjenti tad-dritt in rem jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni taddritt in rem tkun akkumpanjata minn kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin.


Dikjarazzjoni ffirmata mill-proprjetarju tal-EUTM li tiddikjara li huwa jaqbel marreġistrazzjoni tad-dritt in rem.
Skond l-Artikolu 13(3)(a) tal-EUTMIR, titqies ukoll bħala prova suffiċjenti jekk
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tad-dritt in rem tkun iffirmata miż-żewġ partijiet.
Dan il-każ diġà ġie ttrattat fil-paragrafu 5.1.2 hawn fuq.
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Il-kuntratt ta’ dritt in rem, jew silta minnu, li jindika l-EUTM inkwistjoni u l-partijiet,
u li jkollu l-firem tagħhom.
Ikun biżżejjed jekk jiġi sottomess il-kuntratt ta’ dritt in rem. F’ħafna każijiet, ilpartijiet għall-kuntratt ta’ dritt in rem mhumiex se jkunu jixtiequ jiżvelaw id-dettalji
kollha, li jista’ jkun fih informazzjoni kunfidenzjali dwar it-termini u l-kundizzjonijiet
tar-rahan. F’tali każijiet, ikun biżżejjed jekk tiġi sottomessa parti jew silta biss millkuntratt ta’ dritt in rem, sakemm din tidentifika lill-partijiet għall-kuntratt ta’ dritt in
rem u l-EUTM li tkun soġġetta għal dritt in rem, u jkollha l-firem taż-żewġ partijiet.
L-elementi l-oħrajn kollha jistgħu jitħallew barra jew jitgħattew bl-iswed.



Stqarrija mhux iċċertifikata ta’ dritt in rem, iffirmata kemm mill-proprjetarju talEUTM kif ukoll mid-detentur tar-rahan.
Mhuwiex meħtieġ li jiġi sottomess id-dokument oriġinali. Id-dokumenti oriġinali
jsiru parti mill-fajl u, għalhekk, ma jistgħux jingħataw lura lill-persuna li tkun
issottomettiethom. Fotokopji sempliċi jkunu biżżejjed. Id-dokument oriġinali jew ilfotokopja ma jeħtiġux li jiġu awtentikati jew legalizzati sakemm l-Uffiċċju ma
jkollux dubji raġonevoli fir-rigward tal-veraċità tagħhom.

5.2

Eżaminazzjoni tar-rekwiżiti ta’ formalitajiet speċifiċi (drittijiet
in rem)

L-Artikolu 26(4) tal-EUTMR
L-Artikolu 24(3) tas-CDIR
Fejn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem tkun ġiet sottomessa b’mod
konġunt mill-proprjetarju tal-EUTM u d-detentur tar-rahan, l-Uffiċċju se jikkomunika
mal-proprjetarju tal-EUTM u jibgħat kopja lid-detentur tar-rahan.
Fejn id-detentur tar-rahan ikun issottometta u ffirma wkoll l-applikazzjoni, mhuwiex se
jitħalla jikkontesta l-eżistenza jew il-portata tal-ftehim ta’ dritt in rem fil-proċedimenti talUffiċċju, minkejja dak li jista’ jiġi stabbilit mil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri f’dan irrigward.
Jekk il-proprjetarju tal-EUTM jallega frodi min-naħa tad-detentur tar-rahan, huwa jrid
jipprovdi deċiżjoni finali tal-awtorità kompetenti għal dan l-għan. Mhuwiex il-kompitu talUffiċċju li jwettaq xi investigazzjoni dwar tali pretensjoni.
L-Uffiċċju se jinforma lill-applikant bil-miktub dwar kwalunkwe nuqqas fl-applikazzjoni.
Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irrimedjati fi ħdan il-limitu ta’ żmien stabbilit f’dik ilkomunikazzjoni, li normalment se jkun ta’ xahrejn wara d-data tan-notifika, l-Uffiċċju se
jiċħad l-applikazzjoni. Il-parti kkonċernata se jkollha l-possibbiltà li tippreżenta appell
minn din id-deċiżjoni.
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5.3

Proċedura u pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni (drittijiet in rem)

L-Artikoli 22(2) u 26(5) u l-Artikolu 111(3)(h) u l-Artikolu 111(6) tal-EUTMR
L-Artikolu 29(2) tas-CDR
L-Artikolu 24(4) u l-Artikolu 69(3)(j) u (5) tas-CDIR
Għall-EUTMs, l-Uffiċċju se jdaħħal id-dritt in rem fir-Reġistru EUTM u jippubblikah filBullettin EUTM. L-entrata mhijiex se tiġi ppubblikata fil-każ ta’ applikazzjonijiet EUTM.
L-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem bir-reġistrazzjoni
tiegħu.
Meta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem tkun ġiet ippreżentata middetentur tar-rahan, l-Uffiċċju se jinforma wkoll lill-proprjetarju tal-EUTM birreġistrazzjoni.

5.4

Trasferiment ta’ Dritt in rem

L-Artikolu 26(1) u (5) u l-Anness I A(26)(d) tal-EUTMR
L-Artikolu 24(1) tas-CDIR
L-Anness (18)(d) għas-CDFR

5.4.1

Id-dispożizzjoni għat-trasferiment ta’ dritt in rem

Dritt in rem jista’ jiġi ttrasferit.

5.4.2

Ir-regoli applikabbli

Il-proċedura għar-reġistrazzjoni ta’ trasferiment ta’ dritt in rem issegwi l-istess regoli
bħal dik għar-reġistrazzjoni ta’ dritt in rem.
It-trasferiment ta’ dritt in rem ikun soġġett għall-ħlas ta’ tariffa. Il-paragrafu 2.3 hawn fuq
japplika mutatis mutandis.
Sa fejn tkun meħtieġa dikjarazzjoni mill-proprjetarju tal-EUTM jew firma tiegħu skond irregoli, din trid tiġi ssostitwita minn dikjarazzjoni mid-detentur tar-rahan irreġistrat (iddetentur tar-rahan preċedenti) jew firma tiegħu.
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6

Imposti fuq l-Eżekuzzjoni — Dispożizzjonijiet Speċjali

6.1

Rekwiżiti li jikkonċernaw il-prova

L-Artikolu 26(1) tal-EUTMR
L-Artikolu 2(1)(b) tal-EUTMIR
L-Artikolu 1(1)(b) u l-Artikolu 24(1) tas-CDIR

6.1.1

Applikazzjoni ppreżentata mill-proprjetarju tal-EUTM

Meta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni ssir mill-proprjetarju
tal-EUTM, din trid tiġi ffirmata mill-proprjetarju tal-EUTM. Fil-każ ta’ sjieda konġunta, issidien konġunti kollha jridu jiffirmaw jew jaħtru rappreżentant komuni.
L-Uffiċċju se jinforma lill-benefiċjarju meta l-imposta fuq l-eżekuzzjoni tiġi rreġistrata firReġistru EUTM.
Il-benefiċjarju jista’ jippreżenta stqarrija lill-Uffiċċju biex jopponi r-reġistrazzjoni talimposta fuq l-eżekuzzjoni. L-Uffiċċju mhu se jieħu l-ebda azzjoni ulterjuri dwar tali
stqarrija. Wara r-reġistrazzjoni tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni, kwalunkwe benefiċjarju li
ma jaqbilx mar-reġistrazzjoni tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni jista’ jitlob il-kanċellazzjoni
jew il-modifika tar-reġistrazzjoni tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni (ara l-paragrafu 3 hawn
fuq).
Kwalunkwe tilwima fir-rigward tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni tkun kwistjoni li trid tissolva
bejn il-partijiet ikkonċernati skond il-liġi nazzjonali applikabbli (l-Artikolu 19 tal-EUTMR).

6.1.2

Applikazzjoni ppreżentata mill-benefiċjarju

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni tista’ tiġi ppreżentata
mill-benefiċjarju wkoll. F’dan il-każ, din trid tiġi ffirmata mill-benefiċjarju.
Barra minn hekk, trid tiġi sottomessa prova tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni.

6.1.3

Applikazzjoni ppreżentata minn qorti jew awtorità

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni tista’ tiġi ppreżentata
wkoll mill-qorti jew l-awtorità li toħroġ is-sentenza. F’dan il-każ, din trid tiġi ffirmata millqorti jew l-awtorità.
Barra minn hekk, trid tiġi sottomessa prova tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni.

6.1.4

Il-prova tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni

Ikun hemm prova suffiċjenti tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni jekk l-applikazzjoni għarreġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni tkun akkumpanjata minn deċiżjoni finali talawtorità nazzjonali kompetenti.
F’ħafna każijiet, il-partijiet għall-proċedimenti ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni mhumiex se
jkunu jixtiequ jiżvelaw id-dettalji kollha tas-sentenza, li jista’ jkun fiha informazzjoni
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kunfidenzjali. F’dawn il-każijiet ikun biżżejjed jekk tiġi sottomessa parti jew silta biss
mis-sentenza tal-imposta fuq l-eżekuzzjoni, sakemm din tidentifika lill-partijiet għallproċedimenti ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni u l-EUTM li tkun soġġetta għall-imposta fuq
l-eżekuzzjoni u tikkonferma li s-sentenza tkun finali. L-elementi l-oħrajn kollha jistgħu
jitħallew barra jew jitgħattew bl-iswed.

6.2

Proċedura u pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni (imposta fuq leżekuzzjoni)

L-Artikoli 111(3)(i) u 116(1)(a) tal-EUTMR
L-Artikolu 69(3)(k) u l-Artikolu 70(2) tas-CDIR
Meta l-marka tiġi rreġistrata, l-imposta fuq l-eżekuzzjoni se tiddaħħal fir-Reġistru EUTM
u tiġi ppubblikata fil-Bullettin EUTM.
L-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant għar-reġistrazzjoni ta’ imposta fuq l-eżekuzzjoni birreġistrazzjoni tagħha.
Fejn applikabbli, il-proprjetarju tal-EUTM se jiġi informat ukoll.

7

Proċedimenti ta’ Insolvenza — Dispożizzjonijiet Speċjali

7.1

Rekwiżiti li jikkonċernaw il-prova

Ikun hemm prova suffiċjenti tal-ħatra ta’ likwidatur u tal-proċedimenti ta’ insolvenza jekk
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-proċedimenti ta’ insolvenza tkun akkumpanjata
minn deċiżjoni finali tal-awtorità nazzjonali kompetenti.
Ikun biżżejjed jekk is-sentenza ta’ insolvenza tiġi sottomessa. F’ħafna każijiet, il-partijiet
għall-proċedimenti ta’ insolvenza ma jkunux jixtiequ jiżvelaw id-dettalji kollha tassentenza, li jista’ jkun fiha informazzjoni kunfidenzjali. F’dawn il-każijiet ikun biżżejjed
jekk tiġi sottomessa parti jew silta biss mis-sentenza, sakemm din tidentifika lill-partijiet
għall-proċedimenti. L-elementi l-oħrajn kollha jistgħu jitħallew barra jew jitgħattew bliswed.
Mhuwiex meħtieġ li jiġi sottomess id-dokument oriġinali. Id-dokumenti oriġinali jsiru
parti mill-fajl u, għalhekk, ma jistgħux jingħataw lura lill-persuna li tkun
issottomettiethom. Fotokopji sempliċi jkunu biżżejjed. Id-dokument oriġinali jew ilfotokopja ma jeħtiġux li jiġu awtentikati jew legalizzati sakemm l-Uffiċċju ma jkollux
dubji raġonevoli fir-rigward tal-veraċità tagħhom.

7.2

Proċedura u pubblikazzjoni ta’ reġistrazzjoni (proċedimenti
ta’ insolvenza)

L-Artikoli 111(3)(i) u 116(1)(a) tal-EUTMR
L-Artikolu 69(3)(k) u l-Artikolu 70(2) tas-CDIR
Meta l-marka tiġi rreġistrata, il-proċedimenti ta’ insolvenza se jiddaħħlu fir-Reġistru
EUTM u jiġu ppubblikati fil-Bullettin EUTM. Il-pubblikazzjoni jkun fiha n-numru/i tarLinji Gwida għall-Eżaminazzjoni fl-Uffiċċju, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru
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reġistrazzjoni EUTM, l-isem tal-awtorità li titlob id-dħul fir-Reġistru EUTM, id-data u nnumru tad-dħul u d-data tal-pubblikazzjoni tad-dħul fil-Bullettin EUTM.
L-Uffiċċju se jinnotifika lill-applikant għar-reġistrazzjoni ta’ proċedimenti ta’ insolvenza
bir-reġistrazzjoni tagħhom.
Id-dettalji ta’ kuntatt tal-likwidatur jiġu rreġistrati bħala “l-indirizz ta’ korrispondenza” talproprjetarju tal-EUTM fil-bażi ta’ data tal-Uffiċċju, u l-partijiet terzi jkunu jistgħu
jikkonsultaw id-dettalji sħaħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza permezz ta’ applikazzjoni
għal spezzjoni tal-fajls (ara l-Linji Gwida, Parti E, Operazzjonijiet tar-Reġistru,
Taqsima 5, Spezzjoni ta’ Fajls).

8

Proċeduri għal Disinji Komunitarji Rreġistrati

L-Artikoli 27, 29, 30, 31, 32, u 33 u l-Artikolu 51(4) tas-CDR
L-Artikoli 24 sa 26 u l-Artikolu 27(2) tas-CDIR
L-Annessi (18) u (19) għas-CDFR
Id-dispożizzjonijiet legali li jinsabu fis-CDR, is-CDIR u s-CDFR fir-rigward tal-liċenzji,
tad-drittijiet in rem, tal-imposti fuq l-eżekuzzjoni u tal-proċedimenti ta’ insolvenza
jikkorrispondu għad-dispożizzjonijiet rispettivi fl-EUTMR, l-RDTUE u l-EUTMIR.
Għaldaqstant, kemm il-prinċipji legali kif ukoll il-proċedura fir-rigward tar-reġistrazzjoni,
tal-kanċellazzjoni jew tal-modifika ta’ liċenzji, drittijiet in rem, imposti fuq l-eżekuzzjoni
jew proċedimenti ta’ insolvenza tat-trademark japplikaw mutatis mutandis għall-RCDs,
bl-eċċezzjoni għall-proċeduri speċifiċi li ġejjin.

8.1

Applikazzjonijiet multipli għal RCDs

L-Artikolu 37 tas-CDR
L-Artikolu 24(1) tas-CDIR
Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzji, drittijiet in rem u imposti fuq l-eżekuzzjoni
għal RCD tista’ tkun fil-forma ta’ applikazzjoni multipla li jkun fiha diversi disinji.
Għall-finijiet tal-effett legali tal-liċenzji, id-drittijiet in rem u l-imposti fuq l-eżekuzzjoni, kif
ukoll tal-proċedura biex jiġu rreġistrati liċenzji, drittijiet in rem u imposti fuq leżekuzzjoni, id-disinji individwali li jkunu jinsabu f’applikazzjoni multipla se jiġu ttrattati
daqslikieku kienu applikazzjonijiet separati. Dan ikompli japplika wara r-reġistrazzjoni
tad-disinji li jkunu jinsabu f’applikazzjoni multipla.
Fi kliem ieħor, kull disinn li jkun jinsab f’applikazzjoni multipla jista’ jiġi lliċenzjat, mirhun
jew impost indipendentement mill-oħrajn.
B’mod speċifiku għal-liċenzji, l-indikazzjonijiet fakultattivi dwar it-tip ta’ liċenzja u lproċedura għall-eżaminazzjoni tagħhom imsemmija fil-paragrafi 4.2 u 4.4 hawn fuq (bleċċezzjoni ta’ liċenzja limitata għal xi prodotti, li mhijiex possibbli), japplikaw għal kull
wieħed mid-disinji individwali li jkunu jinsabu f’applikazzjoni multipla separatament u
indipendentement.
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L-Annessi (18) u (19) għas-CDFR
It-tariffa ta’ EUR 200 għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja, dritt in rem, jew imposta fuq leżekuzzjoni; it-trasferiment ta’ liċenzja jew dritt in rem; jew il-kanċellazzjoni ta’ liċenzja,
dritt in rem, jew imposta fuq l-eżekuzzjoni tapplika għal kull disinn u mhux għal kull
applikazzjoni multipla. L-istess jgħodd għal-limitu massimu ta’ EUR 1 000 jekk jiġu
sottomessi applikazzjonijiet multipli.

8.2

Entrati oħrajn fir-Reġistru għal RCDs

Barra minn hekk, l-entrati fir-Reġistru li ġejjin ikunu speċifiċi għall-RCDs:
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tnedija ta’ proċedimenti ta’ intitolament quddiem qorti għad-disinji Komunitarji;
deċiżjonijiet finali dwar il-proċedimenti ta’ intitolament quddiem qorti għad-disinji
Komunitarji;
bidla fis-sjieda wara deċiżjoni ta’ qorti għad-disinji Komunitarji.

Proċeduri għal Trademarks Internazzjonali

Ir-Regoli 20 u 20bis Ir-Regolamenti Komuni skond il-Ftehim ta’ Madrid li Jikkonċernaw
ir-Reġistrazzjoni Internazzjonali ta’ Marki u l-Protokoll Marbut ma’ dan il-Ftehim (RK).

9.1

Reġistrazzjoni ta’ liċenzji

Is-Sistema ta’ Madrid tippermetti r-reġistrazzjoni ta’ liċenzji fl-isfond ta’ reġistrazzjoni
internazzjonali.
It-talbiet kollha għar-reġistrazzjoni ta’ liċenzja għandhom jiġu sottomessi bil-formola
MM13 jew:




direttament lill-Bureau Internazzjonali mid-detentur irreġistrat; jew
permezz tal-uffiċċju tal-parti kontraenti tad-detentur irreġistrat jew permezz taluffiċċju ta’ parti kontraenti li l-liċenzja tingħata fir-rigward tagħha; jew
permezz tal-uffiċċju tad-detentur tal-liċenzja.

It-talba ma tistax tiġi sottomessa direttament lill-Bureau Internazzjonali mid-detentur talliċenzja. Ma għandhiex tintuża l-formola ta’ applikazzjoni tal-Uffiċċju.
Informazzjoni dettaljata dwar ir-reġistrazzjoni ta’ liċenzji tista’ tinstab fitTaqsimiet B.II.93.01-99.04 tal-Gwida għar-Reġistrazzjoni Internazzjonali tal-Marki
skond il-Ftehim ta’ Madrid u l-Protokoll ta’ Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/).
Għal aktar informazzjoni dwar it-trademarks internazzjonali, ara l-Linji Gwida, Parti M,
Marki Internazzjonali.
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9.2

Reġistrazzjoni ta’ drittijiet in rem, imposti fuq l-eżekuzzjoni
jew proċedimenti ta’ insolvenza

Is-Sistema ta’ Madrid tippermetti r-reġistrazzjoni ta’ drittijiet in rem, imposti fuq leżekuzzjoni jew proċedimenti ta’ insolvenza fl-isfond ta’ reġistrazzjoni
internazzjonali (ara r-Regola 20 tar-RK). Għall-konvenjenza tal-utenti, il-formola MM19
hija disponibbli biex tintalab ir-reġistrazzjoni ta’ restrizzjoni tad-dritt ta’ dispożizzjoni taddetentur fir-Reġistru Internazzjonali. L-użu ta’ din il-formola huwa rrakkomandat bilqawwa biex jiġu evitati irregolaritajiet.
It-talbiet għandhom jiġu sottomessi jew:





direttament lill-Bureau Internazzjonali mid-detentur irreġistrat, jew
lill-uffiċċju tal-parti kontraenti tad-detentur irreġistrat jew
lill-uffiċċju ta’ parti kontraenti li d-dritt in rem, l-imposta fuq l-eżekuzzjoni jew linsolvenza jingħataw lilha; jew
lill-uffiċċju tal-parti kontraenti tad-detentur tar-rahan, tal-benefiċjarju jew tallikwidatur.

It-talba ma tistax tiġi sottomessa direttament lill-Bureau Internazzjonali mid-detentur
tar-rahan, mill-benefiċjarju jew mil-likwidatur. Ma għandhiex tintuża l-formola ta’
applikazzjoni tal-Uffiċċju.
Informazzjoni dettaljata dwar ir-reġistrazzjoni ta’ drittijiet in rem, imposti fuq leżekuzzjoni jew proċedimenti ta’ insolvenza tista’ tinstab fil-paragrafi 92.01-92.04 talKapitolu II tal-Parti B tal-Gwida għar-Reġistrazzjoni Internazzjonali tal-Marki skond ilFtehim ta’ Madrid u l-Protokoll ta’ Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide). Għal aktar
informazzjoni dwar it-trademarks internazzjonali, ara l-Linji Gwida, Parti M, Marki
Internazzjonali.
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