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i cu caraccter desscriptiv/n
nedistin
nctiv

Convvergence

A. PRAC
CTICA COMUNĂ

plementa Prractica comu
ună?
1. Ce officii vor imp
AT, BG, O
OBPI, CY, CZ
Z, DE, DK, EE,, ES, FR, GR, HR,
H HU, IE, LTT, LV, MT, NO
O, OAPI, PT, RO,
R SE, SI, SK
K, UK.

Practica com
mună diferiită de practica anterioa
ară?
2. Este P
La încep
putul proiecttului a fost efectuat
e
un studiu
s
comp
parativ inițiaal care a arăttat divergența dintre
oficiile participante
p
. Fiecare din
ntre oficii avvea practicaa sa, iar variaațiile se încaadrau între minor și
major. A fost elaborrată o singu
ură Practică comună,
c
ceeea ce înseam
mnă că majo
oritatea oficiilor care
implementează aceeastă Practiccă comună își
î vor adaptta, în consecință, practiica anterioarră, într-o
măsură mai mică sau mai mare (în funcție de
d practica lo
or anterioarăă).
În parallel cu publiccarea Comu
unicării com
mune privind
d „Caracterul distinctiv al
a Mărcilor figurative
f
şi/sau ccombinate care conțin
n termeni cu
c caracter descriptiv/n
nedistinctiv”,, fiecare oficiu de
implementare va pu
utea publicaa informații suplimentarre cu privire la impactul lor la nivel național
pe care îl va avea Practica comu
ună asupra practicii
p
națio
onale anterio
oare.

3. Practtica comună
ă va avea un
n impact asupra mărcillor deja înre
egistrate?
Comuniicarea comu
ună privind „Caracterull distinctiv al
a Mărcilor figurative
f
şi//sau combin
nate care
conțin termeni cu ca
aracter desccriptiv/nedistiinctiv” cupriinde o prezeentare gene
erală care arrată care
dintre procedurile
p
o
oficiilor
de im
mplementare
e vor fi afectate de Practtica comună.
În plus,, fiecare oficiu de imp
plementare poate furniza informațții suplimen
ntare detaliaate dacă
Practica comună va fi aplicabilă pentru cereerile depuse înainte de data
d
de imple
ementare.

e nu vor imp
plementa Prractica comună?
4. Există oficii care
Implementarea Praccticii comun
ne și particip
parea la aceaasta sunt ab
bsolut voluntare. Oficiile
e care nu
au participat și celee care nu imp
plementeazăă se pot alăttura oricând
d în viitor, avvând suportu
ul deplin
al Programului de co
onvergență..
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Două dintre oficiile
e de proprie
etate intelecctuală din U
UE, cel din Italia și cel din
d Finlandaa, nu au
participaat la proiect. Însă acest lucru nu înse
eamnă că nu
u se pot deciide, în orice moment, să adere la
Practica comună.
Comuniicarea comu
ună privind „Caracterul distinctiv all Mărcilor figurative
f
şi//sau combin
nate care
conțin teermeni cu caracter descrip
ptiv/nedistin
nctiv” va cuprinde lista fin
nală a oficiilo
or de implem
mentare.

are caz va co
ontinua să fie
f analizat individual?
5. Fieca
Caracterrul distinctivv trebuie anaalizat de la caz
c la caz, Practica comu
ună servind ca
c îndrumare pentru
utilizato
orii și examin
natorii din diverse oficii.
În acestt context, Practica
P
com
mună privin
nd „Caracterrul distinctivv al Mărcilo
or figurativee şi/ sau
combina
ate care conțin termeni cu caracteer descriptiv//nedistinctiv”” are drept obiectiv să acopere
majoritaatea cazurilo
or, respectân
nd întotdeau
una principiu
ul potrivit căăruia fiecare
e caz trebuie
e analizat
individu
ual, luând în considerare argumentele solicitanțiilor/titularilo
or de marcă.

ă” în sensul Practicii co
omune?
6. Ce esste o „marcă figurativă
Practica comună se
e aplică mărccilor figurative sau combinate, adică mărcilor care
c
nu sunt formate
doar din
n cuvinte. Pe
entru a se încadra în dom
meniul de ap
plicare al Praacticii comune, marca trrebuie să
combine
e termeni cu
u caracter de
escriptiv/ned
distinctiv cu caracteristicci grafice specifice analizate aici,
cum ar fi
f o scriere cu
u un anumitt tip de caracctere specificce, cu o graafie specială, o culoare, elemente
e
figurativve independ
dente etc.

ă mărcile cu caracter de
escriptiv su
unt prin deffiniție nedisstinctive, attunci de ce Practica
7. Dacă
comună
ă păstrează
ă distincția
a și se refferă la amb
bele eleme
ente verbale nedistin
nctive și
descriptive?
În timp ce mărcile cu
c caracter descriptiv
d
su
unt prin deffiniție nedisttinctive, une
ei mărci îi po
oate lipsi
caracterrul distinctivv şi din alte
e motive de
ecât caracterrul descriptiiv și, prin urmare, diferrențierea
dintre ccele două motive
m
ajută la clarificare
ea faptului că
c Practica comună
c
aco
operă ambele cazuri.
Distincția dintre cele două motive
m
este
e menținutăă datorită diferenței
d
în
n interesul general
fundamental; lipsa capacității de a îndep
plini funcția esențială a mărcii estte comună ambelor
motive, în timp ce necesitatea
n
p
păstrării
sem
mnului liber , pentru utiliizarea de căttre toți, este asociată
numai ccaracterului descriptiv.
d
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8. Pot a
aceste princcipii să fie ap
plicate în ca
azul mărcilo
or figurative
e şi/sau com
mbinate care conţin
elemen
nte verbale slabe?
s
Un grad
d minim de caracter
c
distinctiv este suficient pe
entru a trece
e examenul motivelor absolute.
a
În cazul în care elem
mentele verb
bale conținu
ute de marcaa figurativă sunt slabe, aceasta
a
înseamnă că
marca în
n ansamblu posedă înccă un grad minim
m
de caaracter distin
nctiv . Este, prin
p urmare,, în afara
domeniului de ap
plicare al Prracticii com
mune, care se referă exclusiv
e

laa elemente verbale

nedistin
nctive/descriptive.

vind limba sunt în afara
a domeniul de aplicare
e?
9. Problemele priv
Da. Mottivul care stăă la baza acestui lucru este
e
pur praactic - de a permite
p
form
mularea de concluzii
c
pentru toţi participanții la proiect,
p
indifferent de limba lor maaternă. Elem
mentele verbale din
exempleele cuprinse
e în Practica comună sun
nt consideraate a avea caaracter desccriptiv/nedisstinctiv și
nu ar ffi posibil să se creeze
e și să se includă exxemple cu elemente verbale
v
cu caracter
descripttiv/nedistincctiv în toate limbile.
l

ele de renunţare voluntară sau
u la cererea
a expresă
10. Acte

a Oficiulu
ui la exclussivitatea

protecţţiei pentru o anumită parte
p
lipsită
ă de distincctivitate a mărcii
m
sunt în afara dom
meniului
de apliccare?
Da. Acteele de renunţare volunttară sau la cererea
c
expresă a Oficciului la exclusivitatea protecţiei
p
pentru o anumită parte lipsită de
d distinctivvitate a mărccii nu au fostt incluse în domeniul
d
de
e aplicare
a proiecctului deoare
ece nu toate oficiile de proprietate
p
in
ntelectuală din
d UE le utilizează sau le
e prevăd
în dispo
ozițiile lor leg
gale.

a dobândită prin utilizzare poate fi
f revendicată?
11. Disttinctivitatea
Da. Pracctica comun
nă nu afecttează posibiilitatea de a dovedi caaracterul disstinctiv dob
bândit în
procedu
urile oficiilorr de proprie
etate intelecctuală deoarece aceastaa se referă numai la caaracterul
distinctiiv intrinsec.
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B. METO
ODOLOGIE

m vor fi analizate
a
12. Cum

ş
com
mbinate carre conţin termeni
mărcile fiigurative şi/sau

descriptivi/nedistinctivi şi care
c
au tre
ecut exame
enul motiv
velor absolute, în co
ontextul
motivellor relative de respinge
ere?
Impactu
ul elementelor descriptivve/nedistincctive asupra examinării motivelor re
elative de re
efuz și în
special a riscului de confuzie su
unt abordate
e de Practicaa comună în „Motive Rela
ative de Refu
uz - Riscul
de Confu
uzie (Impactu
ul elementelo
or nedistincttive/slabe)”. Textul
T
Practiicii comune poate fi acceesat prin
copiereaa adresei urm
mătoare în browser-ul
b
dumneavoasttră de intern
net:
https://o
oami.europaa.eu/tunnelweb/seccure/webdavv/guest/doccument_libraary/contentP
Pdfs/about__ohim/who__we_are/com
mmon_c
ommun
nication/com
mmon_comm
munication5__ro.pdf

nerii spre în
nregistrare a unei mărci figurativ
ve sau comb
binate care conţine
13. În ccazul depun
termeni descriptiv
vi/nedistinctivi şi care a trecut ex
xamenul motivelor ab
bsolute, soliicitantul
poate obţine
o
dreptturi exclusiv
ve asupra acestor cuvin
nte?
Nu. Caracterul distiinctiv constăă în semnul respectiv ca
c un întreg
g și prin urrmare, domeniul de
aplicaree al protecției este limittat la comp
poziția gene
erală a mărccii și nu la elementul
e
v
verbal
cu
caracterr descriptiv//nedistinctivv, pe cont propriu. Prin urmare, solicitantul nu
u va obține drepturi
exclusivve pentru ele
ementele ind
dividuale cu caracter desscriptiv/nedistinctiv.
Impactu
ul elementelor descriptivve/nedistincctive asupra examinării riscului
r
de co
onfuzie este abordat
de Practtica comunăă referitoare la ,,Motive Relative de Reefuz - Riscul de
d Confuzie (IImpactul elem
mentelor
nedistincctive/slabe)’’’.

c nu are Prractica comu
ună suficien
nte exemple
e distinctive
e pentru un
nele criterii??
14. De ce
Exemple
ele incluse în Practica co
omună, înre
egistrabile saau nu, au drrept scop furnizarea de orientări
pentru eexaminatori și utilizatorri. Pentru un
nul dintre criiterii, și anum
me combinaația de culoaare, nu a
fost possibil acordul asupra exem
mplelor disttinctive. În ce
eea ce prive
ește semnele
e de punctuație, alte
simbolu
uri utilizate în
î mod cure
ent în come
erţ şi eleme
entele figuraative, care su
unt utilizate
e în mod
curent ssau care sun
nt uzuale în comerț în ceea
c
ce privveşte produssele și/sau serviciile
s
solicitate la
înregistrrare, Grupull de lucru a decis că, în
n general, nu înzestreazză o marcă în ansamblu
u său cu
suficientt caracter distinctiv.
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c nu există
ă solicitări de
d mărci rea
ale utilizate în Practica comună?
15. De ce
Grupul de
d lucru a evitat
e
adăugaarea solicităărilor de mărrci reale în documentul
d
de Practică comună
deoarecce ar putea fi benefice
e sau dăunăătoare titulaarilor sau so
olicitanților. În schimb, au fost
utilizatee ca inspirație
e pentru a crea exemple
e clare care p
pot servi la ilustrarea prin
ncipiilor.

î vedere jurisprudența la nivel național șii/sau cea a Uniunii
16. Pracctica comună a avut în
Europene?
Pe duraata procesului analizei preliminare
e și a elabo
orării Practicii comune,, s-a luat în
n atentă
considerare jurispru
udența la niivel național și cea a Uniunii Europ
pene și s-a utilizat ca mijloc
m
de
inspirațiie pentru fo
ormarea priincipiilor și crearea exe
emplelor din documen
nt. Cazurile luate în
considerare includ Cazul C-39
9/97, Canon
n, EU:C:1998
8:442, Cazul C-265/00, Campina Melkunie,
M
(BIOMILLD), EU:C:200
04:87, Cazul C-104/01, Libertel, EU:C:2
2003:244 și Cazul
C
C-37/0
03P, BioID AG
G / OHIM,
(BioID), EU:C:2005:547.

a
utilizatorul în ace
est proiect?
17. Ce implicare a avut
Reprezeentanții a tre
ei Asociații de Utilizatori (AIM, ECTA, EFPIA) au făăcut parte diin Grupul de
e lucru în
calitate de observvatori, chiarr de la începutul pro
oiectului, având
a
access oricând la toate
documeentele. De assemenea, au fost invitați întotdeauna să-și transmită feedbaackul.
Concluzziile au fost publicate
p
în câteva etap
pe, încurajân
nd pe oricine
e să revizuiasscă documen
ntul, să îl
trimită ccătre cine au
u consideratt că ar avea o opinie și un
u feedback,, cu scopul de
d a garantaa că orice
problem
mă exprimatăă poate fi luaată în consid
derare și analizată de Gru
upul de lucru
u.
Toate A
Asociațiile intternaționale
e de Utilizato
ori au fost in
nvitate să paarticipe la o reuniune sp
pecială în
martie 2
2015, desfășurată la Bruxxelles. Li s-a prezentat Practica comună, apoi și--au oferit fee
edbackul
direct assupra principiilor. La reu
uniune au participat
p
rep
prezentanți ai
a AIM, BUSIINESSEUROP
PE, ECTA,
FICPI, IN
NTA, MARQU
UES și UNION
N.
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