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1. CONTEXTT
Oficiile de
d PI din caadrul Rețeleii europene pentru
p
mărcci, desene și modele ind
dustriale con
ntinuă să
colaboreeze în contexxtul Program
mului de convvergență. În prezent, ele
e au convenitt asupra uneei practici
comunee pentru situațiile în caare o marcă figurativă sau combiinată care conține
c
cuvvinte pur
descripttive/nedistinctive trece de
d examinarrea motivelo
or absolute, deoarece elementul
e
figgurativ îi
conferă suficient carracter distincctiv.
Această practică com
mună este făăcută publicăă prin prezen
nta Comunicare comună,, cu scopul de
d a spori
și mai m
mult transpaarența, securitatea jurid
dică și previzzibilitatea, în
n beneficiul examinatorrilor și al
utilizato
orilor în egalăă măsură.
Următoaarele aspectee nu intră în sfera de cup
prindere a prroiectului:
•
•

•

aspectele lin
ngvistice: în contextul prroiectului, see va considera că elementele verbale sunt în
totalitate de
escriptive/needistinctive în
n limba dum
mneavoastră;
interpretareea renunţăriii voluntare sau la cerrerea expressă a Oficiullui, la exclu
usivitatea
protecţiei pentru
p
o anu
umită parte lipsită de distinctivitate
d
e a mărcii: practica com
mună nu
afectează acceptarea
a
s
sau
interpre
etarea renun
nţării volunttare sau la cererea exxpresă a
Oficiului, la exclusivitateea protecţiei pentru o an
numită parte
e lipsită de diistinctivitatee a mărcii
de către oficciile de PI;
utilizarea măărcii (inclusivv caracterul distinctiv
d
dobândit și mo
odul efectiv de
d utilizare a mărcii
în comerț).

2. PRACTICA
A COMUN
NĂ
Textul caare urmeazăă rezumă prin
ncipalele meesaje și idei cuprinse
c
în principiile praacticii comun
ne. Textul
complett poate fi con
nsultat la sfârșitul prezen
ntei comuniccări.
Pentru a determina dacă con
ndiția privito
oare la caracterul disttinctiv este îndeplinită datorită
caracterristicilor elem
mentelor figurative ale mărcii,
m
se iau în consideraare următoarele criterii:
* Notă: SSemnele care conțin
c
cuvintelee „Flavour and aroma” (Gust și aromă) soliccită protecție pentru
p
cafea în
n clasa 30,
semnele ccare conțin cuviintele „Fresh sa
ardine” (Sardinee proaspete) și „Sardines”
„
(Sarrdine) solicită protecție pentru
u sardine în
clasa 29, ssemnele care conțin
c
sigla „DIIY” (bricolaj) so
olicită protecție pentru seturi de piese pentrru asamblarea articolelor
de mobilieer în clasa 20, semnele
s
care co
onțin cuvintele „Pest control services”
s
(Serviccii pentru contrrolul dăunătorillor) solicită
protecția serviciilor privvind controlul dăunătorilor,
d
în
n clasa 37 iar semnul care conține cuvintelle „Legal advice services”
(Servicii dee consultanță ju
uridică) solicită
ă protecție penttru servicii jurid
dice în clasa 45.

ÎN CEEA CEE PRIVEȘTE ELEMENTELE VERBALEE ALE MĂRC
CII
u
Criteriu
Practiccă
comun
nă

Cara
actere tipogra
afice și fontu
uri
•

De regulă, elementele verbale deescriptive/needistinctive scrise
s
cu carractere de
bază/standard, cu littere caligraficce sau cu caractere tip scris de mânăă – cu sau
s
înregistrrabile.
fără efeccte de font (ccursive bold, italic) – nu sunt
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Exemple fără caracteer distinctiv:

•

În cazurile în care caracterele standard în
ncorporează elemente de
d design
grafic în scrierea liteerelor, acestee elemente trebuie
t
să aib
bă un impactt suficient
asupra m
mărcii în an
nsamblu, pen
ntru a‐i con
nferi un caraacter distincctiv. Dacă
aceste elemente sun
nt suficiente pentru a distrage atențția consumattorului de
la conțin
nutul descrip
ptiv al elementului verbal sau pentru
u a crea o im
mpresie de
durată leegată de marrcă, atunci marca
m
poate fi
f înregistratăă.
Exemple cu caracter distinctiv:

Criteriu
u
Practiccă
comun
nă

Utilizzarea culorilo
or
•

Simpla „adăugare” a unei singure culori
c
la un
u
element verbal
descriptiiv/nedistinctiv, fie la litterele proprriu‐zise , fiee ca fundal,, nu este
suficientă pentru a co
onferi mărcii un caracterr distinctiv.

•

Utilizareaa culorilor este o practiccă obișnuită în
î comerț și nu ar puteaa fi văzută
ca un indicator
i
al unei anum
mite origini. Totuși, nu
u se poatee exclude
posibilitaatea ca o anumită comb
binație de cu
ulori neobișn
nuită, ce poaate fi ușor
reținută de consumaatorii vizaţi, ar
a putea confferi mărcii un
n caracter diistinctiv.
Exemple fără caracteer distinctiv:

Criteriu
u
Practiccă
comun
nă

Criteriu
u
Practiccă
comun
nă

Utilizzarea semneelor de puncttuație și a alttor simbolurii
•

În generaal, adăugarea unor semn
ne de punctu
uație sau a alltor simbolurri utilizate
în mod obișnuit
o
în co
omerț nu con
nferă un caraacter distincttiv unui semn compus
din elem
mente verbalee descriptivee/nedistinctivve.
Exemple fără caracteer distinctiv:

Pozițția elementelor verbale (pe
(p verticală, răsturnate etc.)
e
•

De regulă, dispunereea elementeelor verbale pe verticală,, în poziție răsturnată
r
sau pe mai
m multe râânduri nu esste suficienttă pentru a conferi sem
mnului un
grad min
nim de caractter distinctivv necesar pen
ntru înregistrare.
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Exemple fără caracteer distinctiv:

•

Cu toate
e acestea, modul
m
în caare sunt disspuse elemeentele verbaale poate

conferi semnului
s
carracter distincctiv atunci câând îl determ
mină pe conssumatorul
obișnuit să se conce
entreze asupra acestui aspect, în locc să perceapă imediat
mesajul descriptiv.
d
Exemple cu caracter distinctiv:

ÎN
N CEEA CE PRIVEȘTE
P
ELLEMENTELEE FIGURATIV
VE ALE MĂRCII
Criteriu
u
Practiccă
comun
nă

Criteriu
u
Practiccă
comun
nă

Utilizzarea unor fo
orme geomeetrice simple
•

Este puțțin probabil să fie acceeptate comb
binațiile dinttre elementee verbale
descriptiive sau nedisstinctive și fo
ormele geom
metrice simple, cum ar fi punctele,
liniile, seegmentele de
e linie, cercu
urile, triungh
hiurile, pătraatele, dreptu
unghiurile,
paraleloggramele, pentagoanele, hexagoanelle, trapezelee și elipsele, mai ales
când aceeste forme su
unt utilizate ca margini saau chenare.
Exemple fără caracteer distinctiv:

•

Pe de alltă parte, fo
ormele geom
metrice pot adăuga distinctivitate unui semn
lor cu alte elemente
atunci câând prezenttarea, configgurația sau combinarea
c
creează o impresie globală suficieent de distinctivă.
Exemple cu caracter distinctiv:

Pozițția și proporțția (dimensiu
unea) elemen
ntului figurattiv în raport cu elementu
ul verbal
•

De regu
ulă, în cazull în care un element figurativ caare prezintă caracter
distinctivv propriu este
e
adăugaat unui eleement verb
bal descripttiv și/sau
nedistincctiv, atunci marca poaate fi înregisstrată, cu condiția ca elementul
e
figurativ în cauză săă aibă o pozziție și o dim
mensiune caare să îl facăă ușor de
recunosccut în cadrul semnului.
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Exemple fără caracteer distinctiv:

Exemplu distinctiv:

Criteriu
u

Dacă
ă elementul figurativ este o reprezeentare a pro
oduselor și/ssau serviciilo
or sau are
legăttură directă cu acestea

Practiccă
comun
nă

¾ Un elem
ment figurattiv este con
nsiderat desscriptiv și/saau lipsit de caracter
distinctivv atunci când
d:
‐ este o reprezentare grafică realistă
r
a pro
oduselor și seerviciilor;
mbolică/stilizzată a prod
duselor și
‐ este constituită din reprezzentarea sim
n se îndepărtează semn
nificativ de re
eprezentareaa comună
serviiciilor, care nu
a pro
oduselor și seerviciilor în cauză.
c
Exemple fără caracteer distinctiv:

Exemple cu caracter distinctiv:

¾ Un element figurativv care nu reprezintă prod
dusele și servviciile, însă arre o
legătură directă cu caaracteristicile acestora, nu
n va conferi caracter disstinctiv
semnului decât dacă este suficien
nt de stilizat.
Exemplu fără caracteer distinctiv:

Exemplu cu caracter distinctiv:

Criteriu
u

Practiccă
comun
nă

Dacă
ă elementul figurativ
f
estee utilizat în mod
m obișnuiit în comerț în
î relație cu produsele
p
și/sa
au serviciile pentru
p
care se solicită înrregistrarea
•

În generral, elementtele figurativve care sunt utilizate în
î mod obişşnuit în
comerț sau sunt uzu
uale în relațiie cu produssele și/sau seerviciile speccificate nu
conferă un
u caracter distinctiv
d
măărcii în ansam
mblul său.
Exemple fără caracteer distinctiv:
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ÎN CEEA
A CE PRIVEȘȘTE ELEMEN
NTELE VERB
BALE ȘI FIGU
URATIVE ALLE MĂRCII
Efectull combinării criteriilor
c
asu
upra caracteerului distincttiv
Practiccă
comun
nă

•

De regulă, îmbinarea unor
u
elemen
nte figurativee cu elemen
nte verbale, fiecare în
parte lipsitt de caracter distinctiv, nu conduce la crearea un
nei mărci disttinctive.

•

Cu toate acestea, este posibil ca o combinație a elementelor de acest tip, luată
în ansamblu, să fie peercepută ca un indicatorr al originii datorită
d
prezzentării și
compoziţieei semnului. Acest lucru se întâmplă atunci când
d combinația rezultată
produce o impresiee generală suficient de îndep
părtată de mesajul
descriptiv//nedistinctiv transmis de elementul verbal.
v

Exemp
ple: Pentru a putea fi înregistrat,
î
s
semnul
treb
buie să aibă un grad minim
m
de
caracteer distinctiv. Scala de maai jos își propune să aratte unde se află
a acest praag minim.
Exemp
plele prezenttate de la sttânga la dreeapta conțin elemente cu
c un impacct tot mai
pronun
nțat asupra caracterului distinctiv al
a mărcii, ducând la creaarea unor mărci
m
care
sunt fie nedistinctive în ansam
mblu (coloan
na roșie), fie distinctive în
î ansamblu
u (coloana
verde).

Făără caracte
er distincttiv

Cu caracter distinctiv

Trebuie menționatt că solicitantul nu va obținee drepturi exclusive asupra cu
uvintelor
descripttive/nedistinctive dacă elementul figurativ este cel
c care confferă caracterrul distinctiv al mărcii
în ansam
mblul său. Protecția
P
se acordă num
mai compoziţţiei de ansam
mblu a mărccii. Pentru in
nformații
despre iimpactul asu
upra sferei de întindere a protecției în situațiilee în care marrca este alcăătuită din
elementte nedistinctive/slabe, co
onsultați Prin
ncipiile practticii comune PC 5. Motivve relative – Riscul de
confuziee (Impactul elementelor
e
nedistinctive
e/slabe).
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https://o
oami.europaa.eu/tunnel‐
web/seccure/webdavv/guest/docu
ument_library/contentPd
dfs/about_o
ohim/who_w
we_are/comm
mon_co
mmuniccation/comm
mon_communication5_ro
o.pdf

3. IMPLEMEENTAREA
La fel caa în cazul practicilor
p
co
omune anterrioare, aceasstă practică comună vaa intra în vigoare în
termen de trei luni de
d la data pu
ublicării prezzentei comu
unicări comune.
Mai multe informațții despre im
mplementarea acestei practici comun
ne sunt disp
ponibile în taabelul de
mai jos.
Oficiile ccare o vor im
mplemneta pot hotărî să publice inforrmații suplim
mentare pe site‐urile lor.
La momentul redacttării, practicaa comună urmează să fiee implementaată de următtoarele oficiii: AT, BG,
OBPI, CYY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR,
G HR, HU, IE, LT, LV, MT,
M NO, OAPI, PT, RO, SE, SI, SK, UK.
Următoaarele oficii din UE susțin practica com
mună, însă au
u decis să nu
u o aplice deo
ocamdată: FI, IT, PL.

3.1 OFICIILE CA
ARE PUN ÎN
N APLICAREE PRACTICA COMUNĂ
LISTA OFFICIILOR, DATA PUNERII ÎN
Î APLICAREE ȘI PRACTICA
A DE PUNERE ÎN APLICAR
RE

Prezentare
P
g
generală
a punerii în apllicare a praccticii comun
ne

Practicaa comună va fi aplicată:

Oficiu

AT

Daata punerii în
aplicare

2.1.2016

Cererilor aflate
în curss de
prelucraare la
data punerii în
aplicaare

Cererilor
C
depuse după
data punerii în
aplicare

Proceduriloor de
declararee a
nulității afflate
în curs la data
d
punerii în
î
aplicare

Proccedurilor de
deeclarare a
nulittății inițiate
du
upă data
pu
unerii în
a
aplicare

Cererilor
de
declarare
a nulității
mărcilor
care au
fost
examinate
conform
acestei
practici
comune

X
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BG

2.1.2016

X

X

X

X

X

OBPI

2.10.2015

X

X

N/A

N/A

N/A

CY

2.10.2015

X

X

X

CZ

2.1.2016

X

X

DE

2.10.2015

X

X

DK

1.1.2016

X

X

EE

1.1.2016

X

N/A

N/A

N/A

ES

2.1.2016

X

N/A

N/A

N/A

FR

2.10.2015

X

N/A

N/A

N/A

GR

2.10.2015

HR

1.1.2016

HU

X

X

X
X

X

X

X

1.12.2015

X

X

IE

2.1.2016

X

LT

1.1.2016

X

LV

2.1.2016

X

MT

2.10.2015

X

X

N/A

N/A

N/A

NO

2.10.2015

X

X

X

X

X

OAPI

2.1.2016

X

X

X

X

X

PT

3.10.2015

X

X

N/A

N/A

N/A

X
N/A

N/A

N/A
X
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RO

2.1.2016

X

X

N/A

N/A

N/A

SE

2.10.2015

X

X

N/A

N/A

N/A

SI

2.1.2016

X

N/A

N/A

N/A

SK

1.12.2015

X

X

X

X

UK

2.10.2015

X

X

X

N/A: NU ESTE CAZUL
L

ANEXĂ:
PRINCIPIILLE PRACTICIII COMUNE
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1. C
CONTEX
XTUL PROGR
RAMULUI
Chiar ddacă a crescu
ut activitatea la nivel mondial
m
în domeniul mărcilor,
m
dessenelor și modelelor
m
industriale în ultim
mii ani, eforrturile de a realiza convergenţa înn modul în
n care funccționează
oficiile din întreagaa lume nu auu înregistrat decât rezultate modestee. Europa mai
m are încă un drum
lung de parcurs pânnă la eliminarea inconseecvențelor care
c
există înn practica oficiilor
o
euroopene de
i
a
acest
aspect drept una dintre
d
princiipalele probbleme de
PI. Plannul strategicc al OAPI, identifică
rezolvatt.
Având îîn vedere acceastă situațiie, în iunie 2011
2
a fost instituit Proogramul de Convergență
C
ă. Acesta
reflectă hotărârea comună a ofi
ficiilor naționnale, a OBP
PI, a OAPI și
ș a utilizatorrilor de a păăși într-o
nouă erăă a oficiilor de PI din UE,
U prin creaarea progressivă a unei rețele
r
europeene interopeerabile și
de colabborare care să
s contribuiee la îmbunăttățirea mediuului de propprietate inteleectuală din Europa.
E
Viziuneea acestui program estee aceea de „a stabili și
ș asigura claritatea,
c
securitatea
s
jjuridică,
calitateaa și ușurințța utilizării, atât pentru
u solicitant, cât și pentrru oficiu”. Acest obiecctiv va fi
realizat prin efortu
uri comune de armonizzare a practticilor și vaa aduce ben
neficii semnnificative
u
r, cât și oficiiilor de PI.
ambelorr părţi, atât utilizatorilor
În prim
mul val, în cadrul Programului de converggență au foost lansate următoareele cinci
proiectee:


PC 1. Armoonizarea claasificării



PC 2. Convvergența titllurilor claseelor



PC 3. Caraacterul distiinctiv – Mă
ărci figuratiive şi/sau coombinate care
c
conțin cuvinte
descriptivee/nedistinctiive



PC 4. Întin
nderea sfereei de protecțție pentru mărcile
m
alb--negru



PC 5. Motiive relative – Riscul de confuzie (IImpactul eleementelor nedistinctiv
n
ve/slabe)

Prezenttul document se axeazză pe noua practică coomună a cellui de al treeilea proiecct: PC 3.
Caracteerul distin
nctiv – Mărci
M
figu
urative şi/sau comb
binate caree conțin cuvinte
descriptive/nedistiinctive
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2. C
CONTEX
XTUL PROIE
ECTULU
UI
La mom
mentul inițierrii proiectuluui, între oficciile europenne de PI exisstau divergeențe consideerabile în
ceea cee privește ev
valuarea măărcilor combbinate care conțin elem
mente figuraative și cuvvinte pur
descripttive/nedistinnctive. Aceste practici și
ș interpretăări diferite conduceau
c
l rezultate diferite,
la
subminâând astfel seecuritatea juuridică și preevizibilitatea în cazurilee în care treebuia să se evalueze
e
dacă carracteristicilee elementeloor figurativee confereau mărcii un caracter distiinctiv suficient, care
să îi perrmită să treaacă de examiinarea motiv
velor absolutte.
În consecință, oficiiile au ajunns la concluzia că este nevoie de armonizare și au consiiderat că
existențța unei practtici comune ar fi beneficcă atât pentruu utilizatori,, cât și pentrru oficiile dee PI.
Scopul acestui proiiect este să stabilească
ă o abordarre convergeentă în cazu
ul în care o marcă
distinctive trece
t
de
figuratiivă şi/sau combinată care conțiine cuvintee pur desccriptive/ned
examin
narea motivvelor absolu
ute, deoarecce elementu
ul figurativ
v îi conferă
ă suficient caracter
c
distincttiv.
Există ppatru obiectiive principaale în cadrull acestui prooiect, fiecaree dintre ele abordând un
u aspect
diferit:
1) prezentarea unei practtici comunee, care cuprinde aborrdări comun
ne, ce urmeează a fi
stabilită întrr-un documeent și traducerea acesteia în toate lim
mbile oficialle ale UE;
2) o strategie de comuniccare comunăă pentru aceeastă practicăă;
3) un plan de acțiune pen
ntru implem
mentarea prracticii comuune;
4) o analiză a nevoilor
n
de a trata practica anteriooară.
Prezentuul documentt este primul dintre cele patru obiecctive.
Aceste eelemente alee proiectuluui sunt elaboorate și convvenite de oficiile de PI participante,
p
, luânduse în connsiderare ob
bservațiile prrimite din paartea asociațțiilor de utilizatori.
Prima reeuniune a grrupului de luucru a avut loc în februuarie 2012, laa Alicante, și
ș a avut scoopul de a
stabili lliniile generrale de acțiuune, domenniul de apliccare a proieectului și metodologia
m
aacestuia.
Reuniunni ulterioaree au avut looc în octombbrie 2012, iunie
i
și octo
ombrie 20133, apoi în februarie,
fe
aprilie, iunie, decem
mbrie 2014 și februariee 2015. În cadrul acesto
or întâlniri, au fost disccutate în
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detaliu obiectivele proiectului în cadrul Grupului
G
dee lucru, resp
ponsabil cu elaborarea Practicii
Comunee, şi s-au staabilit de com
mun acord prrincipiile Prracticii Comuune.

3. O
OBIECT
TIVUL PREZE
ENTUL
LUI DO
OCUME
ENT
Prezentuul documennt este o reeferință pe care trebuiee să o conssulte oficiile de PI, associațiile
utilizatoorilor, solicittanții și manndatarii cu privire
p
la Praactica Comu
ună identificând cazurile în care
o marcăă figurativă sau
s combinaată care conțține cuvinte pur descripptive/nedistinnctive poate trece de
examinaarea motiveelor absolutee, deoarece elementul figurativ coonferă mărccii în ansam
mblu său
suficiennt caracter distinctiv.
d
D
Documentul
v fi disponnibil pe scarră largă și va
va
v fi ușor aaccesibil,
oferind o explicație clară și cuprinzătoa
c
are a princiipiilor pe care se bazeează noua Practică
P
Comun
nă. Aceste principii
p
se vor aplica la nivel genneral și sunnt destinatee să cuprinddă marea
majoritaate a cazurillor. Caracterul distinctiiv trebuie evvaluat de laa caz la caz,, principiile comune
servind drept ghid pentru a gaaranta că pe
p baza acelorași motivve, oficii diiferite vor ajunge
a
la
rezultatee similare șii previzibile..

4. D
DOMEN
NIUL DE
E APLIICARE
E A PRO
OIECTU
ULUI
În Hotărrârea Curții în cauza C-104/01, „Libbertel”, la allin.48-50, see afirmă urm
mătoarele:
„Conform jurispruden
j
ței constante a Curțiii, drepturilee asupra mărcii
m
consttituie un
elementt esențial al sistemului de concurennță nedenatturată pe caare Tratatul CE urmăreește să îl
stabileaască și să îl mențină.
m
Mai mult, conform
c
articcolului 5 aliineatul (1) din
d Directivăă, o marcă îi
î conferă tittularului
său un ddrept exclussiv, în raporrt cu anumite produse și
ș servicii, care
c
îi perm
mite să monoopolizeze
semnul înregistrat ca
c marcă coomercială pee o perioadăă nelimitată.
Posibilitatea de înregiistrare a unei mărci poate
p
fi lim
mitată din motive caree țin de
interesu
ul public.”
Directivva 2008/95//CE a Parlaamentului European
E
și a Consiliuului din 22 octombrie 22008 de
apropierre a legislațiiilor statelorr membre cuu privire la mărci
m
(denuumită în conntinuare „Dirrectiva”)
prevedee la articolull 3 alineatul (1) literele (b) și (c)1 că
c mărcile lipsite
l
de caaracter disttinctiv și
mărcilee descriptiv
ve, adică aceelea care sunnt compuse exclusiv diin semne sauu indicaţii care pot

1

Orice trrimitere la artiicolele directivvei poate fi înțțeleasă ca trim
mitere la articolele corespunzzătoare din Reggulamentul

Consiliuluui (CE) nr. 207//2009 din 26 febbruarie 2009 prrivind marca coomunitară.
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servi, înn comerț, pentru a desemna felul, calitatea, ccantitatea, destinația,
d
vaaloarea, prooveniența
geografi
fică sau timp
pul fabricării produsuluui sau a preestării serviiciilor sau alte
a caracteriistici ale
acestoraa, nu se înreegistrează sau dacă sun
nt înregistraate, pot fi declarate
d
nu
ule.
Diversele motive de refuz treebuie interprretate din peerspectiva in
nteresului public
p
ce stăă la baza
fiecăruia (a se vedeea cauzele conexate C-4456/01 P și C-457/01 P,
P Henkel, alin.
a
45-46, cauza
c
C329/02 P,
P SAT.1, allin. 25).
interesul public
p
de a preveni înreegistrarea unnei mărci carre nu este caapabilă de a distinge

Este în

produseele și/sau serrviciile pentrru care se soolicită înregiistrarea, de cele
c ale altorr companii.
Domeniiul de aplicaare al proiecttului este urm
mătoarea:
„Obiectivull acestui prooiect este accela de a staabili o Practtică Comunăă pentru situuațiile în
care

o

marcă

f
figurativă

sau

com
mbinată

care

conțiine

cuvintte

pur

descriptive//nedistinctivve trece de examinareaa motivelorr absolute, deoarece elementul
f
figurativ
îi conferă
c
suficcient caractter distinctivv.”
Următoarele aspecte nu intră doomeniul de aplicare
a
al proiectului:
p
•

aspectelle lingvisticee: în contexxtul proiectuului, se va considera
c
căă elementelee verbale
sunt în totalitate
t
desscriptive/nedistinctive în limba dum
mneavoastrăă;

•

interpreetarea renunnţării volunttare sau la cererea
c
exprresă a Oficiu
ului,la excluusivitatea
protecţieei pentru o annumită partee a mărcii lipsită de distinnctivitate;

•

utilizareea mărcii (incluzând
(

caracterull distinctiv dobândit și
ș modul effectiv de

utilizaree a mărcii înn comerț).
mina dacă coondiția priviitoare la carracterul disttinctiv este îndeplinită, datorită
Pentru a se determ
caracterristicilor elem
mentelor figgurative ale mărcii,
m
se iaau în consideerare următo
oarele criteriii:
¾ În ceea ce privește
p
elem
mentele verb
bale ale mărccii:
o caraacterele tipoggrafice și foonturile;
o com
mbinaţia de culori
c
;
o com
mbinaţia cu semnele
s
de punctuație
p
șii cu alte sim
mboluri;
o disppunerea elem
mentelor verbbale (pe verrticală, răsturrnate etc.).
¾ În ceea ce privește
p
elem
mentele figurrative ale mărcii:
m
o utiliizarea formeelor geometrrice simple;
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o poziiția și propoorția (dimen
nsiunea) eleementului fiigurativ în raport
r
cu ellementul
verb
bal;
o dacăă elementul figurativ esste o reprezeentare a prodduselor și/saau serviciilorr sau are
legăătură directăă cu acestea;
o dacăă elementull figurativ este utilizatt în mod curent
c
în coomerț în reelație cu
proddusele și/sauu serviciile pentru
p
care se
s solicită în
nregistrarea;
¾ În ceea ce privește
p
elem
mentele verb
bale și figurrative ale măărcii:
o efecctul combinăării criteriiloor asupra carracterului distinctiv.

5. P
PRACTIICA CO
OMUNĂ
Ă
5.11.

Cuvin
nte descripptive/nedisstinctive

În conteextul acestui proiect, ellementele veerbale ale mărcii
m
sunt considerate
c
t
ca fiind în totalitate
descripttive/nedistinnctive, întruucât obiectiivul princippal este accela de a stabili o abordare
a
converggentă a cazuurilor în caare adăugareea unui elem
ment figurattiv conferă mărcii
m
în annsamblul
său, sufficient caraacter distincctiv, permițâând astfel ca
c marca să
s își îndepplinească fuuncția sa
esențialăă și să treacăă de examinnarea motiveelor absolutee.
Conform
m jurisprud
denței constante, o maarcă are carracter distiinctiv, în sensul
s
articolului 3
alineatuul (1) litera (b) din Direectivă, dacă are capacittatea de a-șii îndeplini funcția
f
esen
nțială, și
anume aaceea de a garanta
g
ideentitatea oriiginii comerciale a pro
oduselor și/sau a serviciiilor care
poartă m
marca în caauză în follosul consu
umatorului sau al utillizatorului final, perm
mițându-i
acestuiaa să disting
gă aceste prroduse sau servicii de altele caree au origine diferită fără
f
vreo
posibilittate de conffuzie și, astfe
fel, să repetee experiența,, dacă aceassta se doved
dește pozitivă, sau să
o evite, dacă se doovedește neggativă (a see vedea cauuzele C-39/997, Canon, alin. 28 și T-79/00,
T
LITE, allin. 26).
Legat înn mod indisoolubil de capacitatea unei
u
mărci de
d a-și îndep
plini funcțiaa esențială, aşa cum
Curtea a reţinut, inteeresul generaal ce stă la baza
b
articolullui 3 alineatuul (1) litera (c)
( din Direcctivă este
acela dee a garanta că
c semnele descriptive
d
s indicațiiile referitoare la caractteristicile prroduselor
sau
sau servviciilor pentrru care se sollicită înregisstrarea pot fii utilizate lib
ber de toți comercianții,
c
, oferirea
de astfel de produsse și/sau servvicii, preven
nind ca astffel de semnee şi indicaţiii să fie rezeervate de
către o singură înttreprindere prin
p înregisttrarea ca mărci
m
(a se vedea
v
cauzelle C-299/99 Philips,
P SAT.1, aliin. 30, cauzele conexatee C-90/11 șii C-91/11, Alfred
A
Strigl,, alin.31,
alin.30, C-329/02 P,
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C-53/011 P, Linde, alin.73,
a
și C-104/01,
C
Libbertel, alin. 52, C-363/9
99, Koninklij
ijke KPN Nederland
Ne
NV, alinn. 54, cauzelee conexate C-108/97
C
și C-109/97,
C
W
Windsurf
Chieemsee, alin. 25).
Caracterrul distinctiv
v trebuie evvaluat, în prrimul rând, în
î raport cu produsele sau
s serviciille pentru
care se ssolicită înreg
gistrarea și, în al doilea rând, prin rreferire la peercepția publlicului relevvant (a se
vedea ccauzele C-533/01 P, Lindde, alin. 41,, C-363/99, Koninklijkee KPN Nedeerland NV, alin. 34,
cauzele conexate C-468/01 P pâână la C-472
2/01 P, Proccter & Gambble, alin. 33)).
Cu toatte că fiecaree motiv de refuz enum
merat la artiicolul 3 alinneatul (1) este
e
indepenndent de
celelaltee și necesităă o examinaare separatăă, există totuuși o suprapunere clarră între mottivele de
refuz stiipulate la litterele (b) și (c) (a se veddea cauzele conexate C--90/11 și C--91/11, Alfreed Strigl,
alin. 200, C-53/01 P,
P Linde, aliin. 67, cauza C-363/99,, Koninklijkee KPN Nedeerland NV, alin. 85,
cauza C
C-392/02 P, SAT.1,
S
alin. 25).
Conform
m jurisprudeenței constannte, un semn
n care descriie caracterissticile produ
uselor sau serrviciilor,
în sensuul articoluluii 3 alineatull (1) litera (cc) din Direcctivă, este prrin natura saa , complet lipsit de
caracteer distinctivv în raport cu
c aceste prooduse sau servicii, în sensul artico
olului 3 alineatul (1)
litera (bb) din Directtivă. Cu toaate acestea o marcă poaate să fie liipsită de caaracter distiinctiv în
raport cu
c anumitee produse saau servicii și
ș din alte motive
m
decâtt acela că esste descripttivă (a se
vedea cauzele C-2665/00, Biomiild, alin. 19,, C-363/99, Koninklijke
K
KPN Nederrland NV, allin. 86 și
a Wydawniczza Technopool vs. OAPI, alin. 33).
C-51/100 P, Agencja
Astfel, o marcă deescriptivă este
e
în modd obligatoriuu lipsită de orice caraacter distinctiv, însă
a motive.
caracterrul distinctivv poate fi abssent și din alte

5.2
2. Care sunt
s
praggurile de caracter
c
fig
igurativ caare permitt trecerea de
examiinarea mootivelor ab
bsolute ?
Chiar daacă conține cuvinte purr descriptivee/nedistinctivve, o marcăă figurativă poate
p
trece totuși
t
de
examennul

motivellor absolutee dacă mai cuprinde și
ș alte elem
mente care

pot conferri mărcii

2

distinctiivitate în annsamblul săuu .
2

Pentru iinformații desppre impactul assupra sferei dee întindere a prrotecției în situuațiile în care marca este coompusă din

elemente nnedistinctive/sllabe, consultați Principiile praacticii comune PC
P 5 – Motivee relative – Risccul de confuziee (Impactul
elementeloor nedistinctivee/slabe).
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Cu toaate acestea, caracteruul distinctivv al unei mărci carre conține elemente verbale
descripttive/nedistinnctive nu se poate bazaa pe elemente figurativee care nu auu caracter distinctiv
d
propriu sau sunt minnimale, cu excepția
e
cazu
urilor în carre combinațiia rezultată este
e distinctiivă ca un
întreg.
Î această hotărâre,
h
Acest pprincipiu estte confirmatt de CJUE în Hotărâreea C-37/03 P, BioID. În
Curtea aafirmă că esste posibil ca
c elementelle grafice ale mărcii „săă nu ajute în
n niciun fel publicul
relevantt să distingăă, fără nicio posibilitate de confuziee, produsele sau serviciiile vizate dee cererea
de înreggistrare a măărcii de altele cu originee diferită” și,, prin urmare, „acele eleemente grafiice nu au
capacitaatea de a în
ndeplini funncția esențiaală a unei mărci
m
în raaport cu proodusele și serviciile
s
relevantte” (alin. 722). Cu titlu de
d exemplu, în acel caz particular, „elementele
„
figurative și
ș grafice
sunt abssolut minimale, astfel căă nu conferăă un caracteer distinctiv pentru întreeg ansambluul mărcii
pentru ccare s-a form
mulat cerereaa. Aceste eleemente nu au
a nicio caraacteristică, înn special cu caracter
fantezist sau legată de modul în
î care sunt combinate, care să perm
mită mărcii să își îndepplinească
funcția sa esențială în raport cuu produsele și serviciilee vizate de cererea
c
de înnregistrare a mărcii”
(alin. 744).
Pentru a se stabilii dacă elem
mentele figuurative ale semnului îii conferă acestuia
a
un caracter
distinctiiv, s-au convvenit următooarele criteriii:

A.

În ceea ce priveștte elementtele verba
ale ale mărrcii

A.1.

Caracteere tipograafice și fon
nturi

¾ De regulă,, elementeele verbale descriptivve/nedistincttive scrise cu caracctere de
bază/standaard, litere calligrafice sauu cu caracterre tip scris de
d mână – cu
c sau fără efecte
e
de
font (aldine, cursive) – nu pot fi înrregistrate.

¾ În cazurile în care caraacterele stanndard încorpporează şi elemente
e
cu o grafie specială în
scrierea liteerelor, acestte elemente trebuie să aibă un imppact suficieent asupra mărcii
m
în
https://oam
mi.europa.eu/tuunnelweb/securre/webdav/guesst/document_libbrary/contentPddfs/about_ohim//who_we_are/common_comm
munication/comm
mon_com
municatioon5_ro.pdf
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ansamblu, pentru a-i conferi
c
un caaracter distinnctiv. Dacă aceste elem
mente sunt suuficiente
pentru a disstrage atenția consumatoorului de la conținutul descriptiv
d
al elementuluui verbal
sau pentru a crea o imprresie durabilă legată de marcă, atun
nci marca pooate fi înregiistrată.

Exeemple

Fără caaracter distiinctiv
Motivarre

Sem
mn

Caracteere de bazăă, cu

Produse/Serrvicii
Clasa 30: Cafea.
C

sau fărăă efecte de font
(aldine, cursive)

Ușoare variații de font
f

Clasa 30: Cafea.
C

(de exem
mplu, un cuvvânt
cu literee aldine)

Caracteere

scrise

de

Clasa 30: Cafea.
C

mână ssau care imită
i
scrisul dde mână

Clasa 30: Cafea
C
Clasa29: Sardine. P
Pe baza
cauzei

„B
Bollywood

macht

glücklich”,B
Bundespatenntgericht
27 W (pat) 36/09.
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Clasa 30: Cafea.
C

Clasa 29: Sardine.
Pe

cauzei

baza

T
T-464/08,

Superleggerra (a se veddea alin.
33-34).
Caracteere minuscu
ule +

Clasa 29: Sardine.

majuscuule
Caracteere standarrd +

Clasa 29: Sardine.

cursive

Majuscuule în interriorul
cuvântuului,
afecteazză

care

Clasa 29: Sardine.

nu

înțeelesul

elementtului verbal
Caracteere cu o anumită
particullaritate, dar care
rămân aproape
a
de
standardd

Clasa 30: Cafea.
C
Clasa 29: Sardine.
Pe baza caauzei „jogossonline”,
cererea
406731

dee

înregistrrare

p
privind

o

nr.

marcă

portugheză,, refuzată dee INPI.
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Cu caraacter distincctiv
Motivarre

Semn

Litere ccaligrafice tip scris de
d

Produsee/Servicii
Clasa 30: Cafea.

mână cuu un grad atât
a de marre
de stilizzare încât sunt practiic
ilizibile,, deci nuu se poatte
desprindde

niciu
un

înțelees

descripttiv.

Caracteere cu un grad suficiennt
de stilizzare, lăsând posibilitatea
ca diveersele caracctere să fiie
interpreetate în diferrite moduri.

Clasa 20: Seturi
de piesee pentru
asamblaare
articole de
mobilieer

*„DYI”
” este sigla pentru „dooit-yoursself” (bricoolaj) și estte
considerrată un eleement verbaal
nedistinnctiv
produseele

raport

cu

care

s
se

elemente

d
de

în
pentru
u

solicită pprotecție.
Caracteere

cu

Clasa 30: Cafea.

design grafic, cu unele literre
mai greu de recunoscut.

A.2.

Combin
naţia de cu
ulori

¾ Conform Hotărârii
H
Currții de Justițție în cauza C-104/01, „Libertel”, „trebuie reeținut că,
în timp ce culorile suunt capabile de a transm
mite anumitte asocieri de
d idei și de a trezi

21

Convvergence
anumite senntimente, auu o capacitatte intrinsecăă redusă de a comunica informații specifice,
deoarece accestea sunt comune şi sunt utilizatte în mod cuurent și pe scară largă, datorită
pputerii lor de
d atracție, pentru
p
a facee publicitate și a comerccializa produuse sau servvicii, fără
vreun mesajj specific” (aalin. 40).
¾ De asemennea, în hotărrârea prelim
minară pronnunțată în cauza
c
C-49//02, „Heidellberger”,
Curtea de Justiție
J
a affirmat: „În afară de caazurile exceepționale, cuulorile nu aau inițial
caracter disttinctiv” (alinn. 39).
¾ Simpla „adăăugare” a unnei singure culori
c
la un eelement verbbal descriptiiv/nedistincttiv, fie la
literele prop
priu-zise, fiee ca fundal, nu este sufficientă penttru a conferri mărcii un caracter
distinctiv.
¾ Utilizarea culorilor
c
estte o practicăă obișnuită în comerț și nu ar puutea fi văzuttă ca un
indicator dee origine. Tootuși, nu se poate
p
excludde posibilitaatea ca o anu
umită combinație de
culori neobiișnuită, caree poate fi ușoor reținută de
d consumattorii vizați, să
s confere mărcii
m
un
caracter disttinctiv.

Exeemple
Fără caaracter distiinctiv
Motivarre
Adăugarea unei sinngure culori la

Sem
mn

Produse//Servicii
Clasa 300: Cafea.

ă/normale (llitere
caracterrele de bază
coloratee).
Adăugarea unei singure
s
culoori la

Clasa 300: Cafea

(f
caracterrele de bazăă/normale (fundal
sau chennar colorat)).
Clasa 300: Cafea.

Adăugarea unei sinngure culori la

Clasa 300: Cafea.
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caracterrele de bază
ă/normale
(contur colorat).
Adăugarea unei singure
s
culoori la
caracterrele

de

Clasa 300: Cafea.

bază/noormale

(culoaree în degradee).
În acest exemplu, scrierea litterelor
în mai multe culoori diferite poate
atrage aatenția conssumatoruluii, însă
nu îl vaa ajuta cu nimic pe acesta
a
pentru a distinge produsele și/sau

Clasa 300: Cafea.

serviciille unei com
mpanii de ceele ale
altor coompanii, înttrucât combbinația
specificăă de culorri nu va fi
f nici
percepuută, nici reeținută de către
consumaatori.

A.3.

Combin
naţia cu seemnele dee punctuațție și alte simboluri
s
i

¾ De regulă, adăugarea unor
u
semnee de punctuaație sau a altor
a
simbolu
uri utilizatee în mod
omerț nu connferă un caraacter distincctiv unui sem
mn compus din
d elementee verbale
curent în co
descriptive//nedistinctivve.

Exemplle
Fără caaracter distiinctiv
Semnn

Motivarre

Produse/S
Servicii

Adăugarea unui puunct sau a unui

Clasa 29: Sardine.

un

Pe baza caauzei C-

semn nnu conferăă mărcii
caracterr distinctiv.

37/03 P, BioID
B
(a se
vedea alinn. 72-74).
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Adăugaarea ghilimellelor nu connferă

Clasa 30: Cafea.

semnuluui caracter distinctiv.
d

A.4. Dispunere
D
ea elementelor verbbale (pe veerticală, ră
ăsturnate etc.)

¾ Poziționareaa elementeloor verbale poate
p
conferri caracter distinctiv unu
ui semn atunnci când
este de nattură să afeccteze modull în care coonsumatorull percepe în
nțelesul elem
mentelor
verbale resppective. Cuu alte cuvin
nte, ele trebbuie să fie dispuse dee așa manieeră încât
consumatorrul mediu săă se concenttreze asupraa acestui asp
pect în loc să perceapăă imediat
mesajul desscriptiv. Dee regulă, disspunerea elementelor verbale
v
pe verticală,
v
înn poziție
răsturnată sau pe unul ori
o mai mullte rânduri nu
n este suficcientă pentruu a conferi semnului
s
nim de caraccter distinctivv necesar peentru înregisstrare.
un grad min

Exemplle

Fără caaracter distiinctiv
Motivarre
Text disspus pe douuă sau mai multe

Sem
mn

Produse//Servicii
Clasa 300: Cafea.

rânduri citite de la stânga spre
dreapta.
Întregull text este răăsturnat.

Clasa 300: Cafea.

Întregull text este disspus pe vertticală.

Clasa 300: Cafea.
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Cu caraacter distincctiv
Sem
mn

Motivarre
Textul eeste prezenttat într-o maanieră

Produse//Servicii
Clasa 300: Cafea.

originallă. Configurrația specificcă are
capacitaatea de a afecta
a
perceeperea
elementtelor

verbbale

descrriptive

/nedistinnctive de către consumaator.

În ceeea ce privvește elem
mentele fig
gurative alle mărcii
B.1. Utilizareaa unor forrme geom
metrice sim
mple

¾ Este puțin probabil
p
ca elementele verbale desscriptive sau
u nedistincttive să fie acceptate
a
dacă sunt coombinate cuu forme geoometrice sim
mple, cum arr fi punctelee, liniile, seggmentele
de linii, cerccurile, triungghiurile, păttratele, dreptunghiurile, paralelograamele, pentaagoanele,
hexagoanelee, trapezele și elipsele3, în special dacă
d
aceste forme sunt utilizate ca margini
sau chenaree.
¾ Motivul este că o foormă geomeetrică simpllă care nu servește deecât la subblinierea,
evidențiereaa sau încerccuirea elemeentului verbbal nu va avvea un impact suficiennt asupra
mărcii în annsamblu penntru a-i confeeri un caractter distinctivv.
¾ Pe de altă parte,
p
formelle geometricce pot conferi caracter distinctiv
d
un
nui semn atuunci când
prezentarea, configurația sau comb
binarea lor cu
c alte elemente creeazăă o impresiee globală
suficient de distinctivă.

3

Lista form
melor geometricce simple nu estte exhaustivă.
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Exemplle
Fără caaracter distiinctiv
Motivarre

Sem
mn

Produse//Servicii

Exemplee de forme geometrice
g
s
simple
utilizatee ca margiini sau chenare,
care

nu

sun
nt

considderate

acceptabile.
Clasa 300: Cafea.

Cu caraacter distincctiv
Motivarre

Sem
mn

Produse//Servicii

Exemplee de îmbină
ări în configgurații
specificee ale unor elemente veerbale
lipsite de caracteer distinctiiv cu
forme ggeometrice simple
s
care fac
f ca
marca

să

fie

acceptabilăă

în

sp
ansamblu, datorităă modului special
s suprapun peste
în care cuvintele se

Clasa 300: Cafea.

formele geometricee simple, precum
și

dim
mensiunii

relativ
r

maari

a

formelor în rapoort cu cuvvintele,
d
la
astfel căă formele nu servesc doar
sublinieerea,

eviidențierea

sau

încercuiirea cuvinteelor, ci creeează și
o imprresie globaală suficiennt de
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distinctiivă.

Se

presupunee

că

elementtele figuratiive nu connstituie
reprezenntări ale am
mbalajelor.
Exemplee de îmbinnări specificce ale

Clasa 300: Cafea.

unor foorme geomeetrice cu cuvinte
c
descripttive care conferă
c
caaracter
distinctiiv

fiecăreei

mărcii

în

ansamblul său.

B.2. Poziția șii proporțiaa (dimenssiunea) eleementuluii figurativv în
raport cu
u elementu
ul verbal
¾ De regulă, atunci cândd un elemen
nt figurativ care prezinttă caracter distinctiv
d
prropriu şi
este adăugaat unui elemeent verbal deescriptiv și/ssau nedistinctiv, marca poate fi înreegistrată,
cu condiția ca elementuul figurativ în
î cauză să aibă
a o pozițiie și o dimennsiune care să
s îl facă
ușor de sesiizat în cadruul semnului.
Exemplle

Fără caaracter distiinctiv
Motivarre
Semnul roșu plasat deasupra literei

Sem
mn

Produse//Servicii
Clasa 299: Sardine.

„i” estee greu de reccunoscut.
Elementtul figurativv este atât de
d mic

Clasa 300: Cafea.

încât nuu poate fi reccunoscut.
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Cu caraacter distincctiv
Motivarre

Sem
mn

Elementtul figuratiiv are caaracter

Produse//Servicii
Clasa 300: Cafea

distinctiiv în sine șii este suficieent de
mare pentru
p
a fi
f recunosccut în
cadrul mărcii
m
în anssamblu.

B.3. Elementu
ul figuratiiv este o reeprezentaare a produ
uselor și/ssau
serviciiloor sau are legătură directă cu
u acestea.
Ca reguulă generală, simpla com
mbinaţie a unor
u
elemennte – care fiecare
f
în paarte sunt descriptive
pentru caracteristiccile produseelor sau ale serviciilor pentru care se solicită înregistrarea, fără a
introducce vreo variiație neobișnnuită, rămânne în sine puur descriptivvă și nu poaate constituii altceva
decât o marcă alcăătuită exclussiv din semn
ne și indicaații care pot servi în coomerț la dessemnarea
caracterristicilor pro
oduselor și serviciilor
s
înn cauză (a se vedea, priin analogie, C-265/00, Biomild,
B
alin. 39 și C-408/088 P, Color Eddition, alin. 61).
c o astfel de
d combinațție să nu fiee pur descripptivă, cu conndiția să
Cu toatee acestea, este posibil ca
creeze o impresie suficient dee îndepărtattă de cea produsă
p
prinn simpla reuunire a elem
mentelor
menționnate, deveninnd mai multt decât sumaa părților salee (C-265/000, Biomild, alin.
a
40).
¾ În unele cazzuri, elemenntul figurativv constă dinntr-o reprezeentare a prodduselor și seerviciilor
solicitate laa înregistrarre. În princiipiu, aceastăă reprezentaare este connsiderată descriptivă
și/sau lipsităă de caracterr distinctiv atunci
a
când:
–

estee o reprezenttare grafică realistă a produselor
p
șii serviciilor;

–

consstă într-o repprezentare grafică
g
sim
mbolică/stilizzată a produsselor și servviciilor
caree nu se îndeppărtează sem
mnificativ dee imaginea comună
c
a prroduselor și
servviciilor în caauză.
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În aalte cazuri, este
e posibil ca
c elementuul figurativ să
s nu constittuie o reprezzentare a prroduselor
și seerviciilor, înnsă să aibă o legătură diirectă cu carracteristicile produselor și/sau serviciilor. În
aceaastă situaţiee, semnul va
v fi considderat nedistiinctiv, cu excepția
e
situ
uațiilor în ccare este
suficient de stiliizat.
Exemplle
În

urm
mătoarele

e
exemple,

m
mărcile

rezultate

dinn

combinaarea

unui

element

figurativ

nedistinnctiv/descripptiv cu un ellement verbaal nedistincttiv/descriptivv nu creează o impresiee care să
fie mai m
mult decât suma
s
părților sale.
Indifereent dacă elem
mentele figuurative și/sauu verbale sunnt consideraate descriptivve sau nedisstinctive,
rezultatuul va fi acelaași.

Fără caaracter distiinctiv
Motivarre
Elementt

Sem
mn
figurativv

descriptiiv

+

elementt verbal desccriptiv.

Produse//Servicii
Clasa 299: Sardine.

Elementtul figurativv arată imaaginea
unei sarrdine, deci este
e o reprodducere
grafică realistă a produsuluii. Nici
caracterrele

tip
pografice

(de

bază/staandard utilizzate), nici poziția
p
elementtelor verbale, nici alcăătuirea
globală a mărcii şi nici alte eleemente
nu confferă mărcii gradul minnim de
caracterr distinctiv necesar.
n
Elementt

figurativv

descriptiiv

+

elementt verbal nediistinctiv.

Clasa 299: Sardine

Elementtul figurativv arată imaaginea
unei sarrdine, deci este
e o reprodducere
grafică realistă a produsuluii. Nici
caracterrele

tip
pografice

(de

bază/staandard utilizzate), nici poziția
p
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elementtelor verbale, nici alcăătuirea
globală a mărciii şi

nicii alte

g
elementte nu conferă mărcii gradul
minim

de

caraccter

distinctiv

necesarr.
Elementt figurativ nedistincttiv +
elementt verbal nediistinctiv.

Clasa 299: Sardine.

Elementtul figurativv arată imaaginea
unei cuutii de con
nserve tipicce de
sardine,, utilizată în
î mod current în
comerț ca ambalajj pentru saardine,
fiind așșadar o repproducere grafică
g
simboliccă/stilizată
îndepărrtează

care

nuu

seemnificativ

se
de

reprezenntarea comuună a prodduselor
în

cauză.

tipograffice

Nici
N
(de

caraccterele
bază/staandard

utilizatee), nici pozziția elemeentelor
verbale,, nici alcătuirea globbală a
mărcii şi nici alte elemente nu
conferă

mărcii

nivelul

minim

necesarr de caracterr distinctiv.
Elementt figurativ nedistincttiv +
elementt verbal desccriptiv.

Clasa 299: Sardine.

Elementtul figurativv arată imaaginea
unei cuutii de con
nserve tipicce de
sardine,, utilizată în
î mod current în
comerț ca ambalajj pentru saardine,
fiind așșadar o repproducere grafică
g
simboliccă/stilizată
îndepărrtează

care

nuu

seemnificativ

se
de

reprezenntarea comuună a prodduselor
în

caauză.

tipograffice

Niici
(de

caraccterele
bază/staandard
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utilizatee), nici pozziția elemeentelor
verbale,, nici alcătuirea globbală a
mărcii şi nici alte elemente nu
conferă

mărcii

nivelul

minim

necesarr de caracterr distinctiv.
Elementtul figuratiiv nu reprrezintă

Clasa 37:
3
Serviciii

serviciille, însă aree în continuuare o

pentru

legăturăă directă cu
c caracteriisticile

controluul

dăunătorrilor.

serviciillor. Semnul nu este sufficient
de stilizzat.

Cu caraacter distincctiv
Motivarre
Excepțiee:

Sem
mn
o

com
mbinație

sppecială

Produsee/Servicii
Clasa 29: Sardine.

(caracteerul distincttiv global rezultat
r
din îm
mbinarea a două eleemente
descripttive/nedistinnctive).
Prin

uutilizarea

imaginilor

unor

sardine pentru com
mpunerea liiterelor
„F” și „i”, sem
mnul creeaază o
impresiee suficient de
d îndepărttată de
cea proodusă prin simpla
s
alătuurare a
unor ellemente figuurative și verbale
v
nedistinnctive/descrip
iptive,

deevenind

mai mullt decât sum
ma părților saale.
Elementt

figurativv

distinctiiv

+

elementt verbal desccriptiv.

Clasa 29: Sardine.

Elementtul figurativv arată imaginea
unui scchelet de pește
p
în mişcare,
fiind așșadar o repproducere grafică
g
simboliccă/stilizată

care

se
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îndepărrtează

seemnificativ

de

reprezenntarea comună a prodduselor
în cauzăă.
Elementtul figurattiv are leegătură

Clasa 37: Serviccii

directă cu caracterristicile servviciilor,

pentru

însă sem
mnul este sufficient de stiilizat.

controlul

dăunătoorilor.

B.4. Elementu
ul figuratiiv este utillizat în mood curentt în comerrț în
legătură cu produssele și/sau
u serviciilee pentru care
c
se sollicită
înregistraarea
¾ De regulă, elementele figurative care
c
sunt uttilizate în comerț, în mod
m curent sau sunt
l
cu produsele și/sau servviciile specifficate, nu conferă
c
un caracter
uzuale în legătură
distinctiv mărcii
m
în ansaamblu.
Exemplle
Fără caaracter distiinctiv
Motivarre

Sem
mn

Marca solicitată ar
a fi înțeleaasă de

Produse//Servicii
Clasa 300: Cafea.

publicull relevant caa o indicațiee clară
și direcctă a calităății, și nu ca o
indicațiee a originii produselor.
p
Elementtele figuratiive sunt lipssite de
orice

caracterisstici

frappante,

neobișnuite sau orriginale și vor fi
percepuute ca o etichhetă comunăă care
nu va fi reținută ca element distinctiv
de cătree consumatoorul mediu.
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Eticheteele de preeț colorate sunt
utilizatee în mod curent
c
în comerț
c
pentru ttoate tipurille de produsse, iar
îmbinarrea cu eleementele veerbale
descripttive nu este suficientă pentru
p
a

confferi

mărciii

un

Clasa 299: Sardine.
Pe bazaa cauzei T122/01, Best Buy (aa
se vedeaa pct. 33).

caaracter

distinctiiv.
Eticheteele de preț sunt utilizaate în

Clasa 300: Cafea.

mod cuurent în com
merț pentru toate
tipurile de produse.

Imagineea „balanțeei dreptăţii”
” este

Clasa 45:
4
Serviciii

utilizatăă în comerț
rț în mod curent
c

juridice.

pentru servicii
s
juriddice.

C.

Ce efectte are asuppra caraccterului diistinctiv, combinaţia
c
a criteriiloor de
mai sus?

¾ De regulă, combinarea
c
unor elemennte figurativve cu elemennte verbale, care – luatee în parte
– sunt lipsitte de caracteer distinctiv, nu conducee la crearea unei
u mărci distinctive.
d

¾ Totuși, estee posibil ca o combinațție de elemeente de acesst tip, luată în ansambllu, să fie
percepută ca indicator al originii datorită
d
prezeentării și com
mpoziţiei seemnului. Acest lucru
se întâmplăă atunci câând combin
nația producce o impreesie de ansamblu suficcient de
îndepărtată de mesajul descriptiv/n
d
edistinctiv transmis
t
de elementul
e
veerbal.
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Tabelul preezentat în continuare conține o serie de astfel
a
de exxemple caree conţin
combinaţii ale criteriillor examinaate separat în secțiunille anterioare ale docum
mentului
privind Pracctica Comunnă. Combinațiile prezenntate în colooana roșie suunt cele carre, având
în vedere simplitatea
s
ș
și/sau
naturra lor comuună, nu suntt de natură a conferi suficient
caracter diistinctiv. Prrin contrasst, combinaațiile prezen
ntate în coloana verrde sunt
considerate ca fiind disttinctive.
Exeemple:
Pentru ca un
u semn să poată fi în
nregistrat, trrebuie să aibbă un nivell minim de caracter
distinctiv. Scala
S
de maii jos își proppune să aratee unde se afflă acest pragg minim. Exxemplele
prezentate de
d la stânga la dreapta conțin
c
elemeente cu un impact
i
tot mai
m pronunțaat asupra
caracteruluii distinctiv al
a mărcii, ducând la creaarea unor măărci care sunnt fie nedistinnctive în
ansamblu (ccoloana roșie), fie distin
nctive în ansamblu (colo
oana verde)4.

4

Semnelee care conțin cuuvintele „Flavouur and aroma” (Gust
(
și aromă)) solicită proteccție pentru cafeea în clasa 30, iar
i semnele

care conținn cuvintele „Fresh sardine” (S
Sardine proaspette) solicită prottecție pentru sarrdine în clasa 29.
2
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nce
Fărăă caracter distinctivv

1.

2.

3.

Cu caracteer distinctiv

Convvergence
Rân
ndul 1:
De la stângga la dreapta, primul exemplu
e
com
mbină caraccterele de bază/standar
b
rd cu un
cuvânt în caaractere alddine și cu pooziționarea elementelorr verbale. În
n exemplul următor,
u
adăugarea culorii roșșii poate duce
d
semnul un pas mai
m departe, însă com
mbinația
s
pooziționarea elementelorr verbale și singura culloare) nu dăă naştere
(caractere standard,
încă la creaarea unei măărci distinctiive. În cel dee-al treilea exemplu,
e
addăugarea maai multor
culori aduce un elemennt în plus, înssă prezentarrea și compo
oziţia semnuului tot nu creează o
d îndepărttată de cea produsă dee simpla
impresie dee ansamblu care să fiee suficient de
îmbinare a elementelorr componennte; în plus, consumato
orii nu pot reține
r
atât de
d multe
culori și ordinea
o
în care
c
se succced acesteea. Cel de--al patruleaa exemplu combină
caracterele de bază/sttandard, pooziționarea/ddimensiunea
a elementeloor verbale și două
c
lipsit de caraacter distincctiv.
culori,semnnul fiind în continuare
În cele douuă exemple distinctive
d
d partea dreaptă,
din
d
com
mbinația de elemente figurative
fi
consideratee ca un întrreg poate fi percepută per
p ansambblu ca un inndicator al originii,
datorită preezentării și compoziţiei
c
semnului, care
c
producee o impresiee vizuală sufficient de
îndepărtată
ă de mesajul descriptiv/nnedistinctiv transmis
t
de elementele verbale.
v

Rândull 2:
De la stâng
ga la dreaptaa, primele două
d
exemplee din acest set
s combinăă formele geoometrice
simple utillizate dreptt chenare (dreptunghiular, resppectiv oval)) cu caracctere de
bază/standa
ard, iar urm
mătorul exem
mplu combinnă caracterrele de bazăă/standard cu
c forma
circulară, precum
p
și cuu culoarea șii poziționareea elementellor verbale. Următorul exemplu
combină dispunerea
d
neregulată a elemenntelor verbbale scrise cu caracctere de
bază/standa
ard cu un drreptunghi încclinat și cu cculoare. Nicciunul dintree aceste trei exemple
nu creează o impresie de ansambblu suficient de îndepărrtată de ceaa produsă dee simpla
îmbinare a elementelorr componentte.
c
e dintre forrmele nearb
bitrare, culooarea și
În coloana din parteaa dreaptă, combinațiile
p
poziția
elem
mentelor verbbale producc o impresie vizuală sufi
ficient de înd
depărtată dee mesajul
descriptiv/nnedistinctiv transmis dee elementelee verbale. Astfel,
A
marca
a în ansam
mblul său
p
poate
fi peercepută caa un indicaator al orig
iginii, datorrită prezenttării și com
mpoziţiei
semnului.

Convvergence

Rândull 3:
De la stâng
ga la dreaptaa, acest set de
d exemple începe
î
cu o reprezentarre grafică realistă
r
a
p
produselor
combinată cu două tip
puri de caraactere de ba
ază și efectee de font, urrmată de
ăugarea unei forme
adăugarea culorii și a poziționăriii elementeloor verbale, apoi de adă
s
în marre parte
geometrice, și terminâând cu carractere ușorr stilizate, dar care sunt
N
dinntre aceste exemple nuu creează o impresie vizuală
v
sufiicient de
obișnuite. Niciunul
îndepărtată
ă de mesajuul descriptiiv/nedistincttiv transmiss de elemenntele verbaale. Prin
urmare, aceeste mărci nuu vor fi perccepute ca inddicatori ai originii.
o
În coloana din parteaa dreaptă, prezentarea
p
a și compozziţia mărcillor, iar în extrema
e
figu
urativ recognnoscibil caree are în sinee caracter distinctiv,
d
dreaptă preezența unui element
conferă mărrcilor graduul minim de caracter
c
disstinctiv.

37

Convvergence

mdn.org
www.tm

Con
nverg
rgențaa

Oficiul peentru Armonizaare în cadrul Pie
P ței Interne
Avenida de
d Europa 4,
E-03008 A
Alicante, Spain
Tel.: +34 996 513 9100
Fax: +34 996 513 1344
informatioon@oami.europpa.eu
www.oam
mi.europa.eu

