INFORMAȚII PRIVIND DECIZIILE NEPUBLICATE

Repertoriul jurisprudenței

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 17 martie 2016 –

Naazneen Investments/OAPI
(Cauza C-252/15 P) 1
„Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Procedură de decădere —
Articolul 51 alineatul (1) litera (a) — Marca comunitară verbală SMART WATER —
Utilizare serioasă — Obligația de motivare — Articolul 75”

1.

Recurs — Motive — Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața
Tribunalului — Neidentificarea erorii de drept invocate — Inadmisibilitate [art. 256 alin. (1)
TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții,
art. 168 alin. (1) lit. (d)] (a se vedea punctele 22 și 23)

2.

Marcă comunitară — Dispoziții de procedură — Motivarea deciziilor — Obiectiv (Regulamentul
nr. 207/2009 al Consiliului, art. 75 prima teză) (a se vedea punctele 29 și 34)

3.

Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Examinarea cererii — Dovadă a utilizării
mărcii anterioare — Utilizare serioasă — Noțiune — Criterii de apreciere [Regulamentul
nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (a)] (a se vedea punctele 56
și 76)

4.

Recurs — Motive — Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă — Inadmisibilitate —
Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă —
Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare — Motiv întemeiat pe denaturarea faptelor —
Necesitatea de a indica în mod precis elementele denaturate și de a demonstra erorile de analiză
care au condus la această denaturare [art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul
paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d)] (a se vedea punctele 59
și 69)

5.

Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de decădere — Lipsa utilizării
serioase a mărcii — Noțiunea „motive întemeiate” pentru neutilizare — Interpretare autonomă și
uniformă — Obstacole care prezintă o legătură directă cu marca ce fac imposibilă sau
nerezonabilă utilizarea acesteia și care nu depind de voința titularului mărcii [Regulamentul
nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (a)] (a se vedea punctul 96)
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Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Naazneen Investments Ltd la plata cheltuielilor de judecată.
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