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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V Evropski uniji je blagovno znamko mogoče registrirati bodisi na nacionalni ravni pri uradu 
za intelektualno lastnino posamezne države članice (zakonodaje držav članic so bile delno 
usklajene z direktivo Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988, ki je bila kodificirana z 
direktivo 2008/95/ES) bodisi na ravni Evropske unije kot blagovno znamko Skupnosti (na 
podlagi uredbe Sveta 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, ki je bila 
kodificirana z uredbo 207/2009). S to uredbo je bil ustanovljen tudi Urad za usklajevanje na 
notranjem trgu (UUNT), ki je pristojen za registracijo in upravljanje blagovnih znamk 
Skupnosti. Pravni red na tem področju je kljub korenitim spremembam v poslovnem okolju 
podjetij ostal skoraj nespremenjen.

Namen predloga

Blagovna znamka Skupnosti sodi med pravice intelektualne lastnine in temelji na členu 
118(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Komisija je izvedla oceno učinka, ki je 
pokazala, da je treba za izboljšanje in racionalizacijo sistema blagovne znamke Skupnosti 
nekatere dele uredbe spremeniti.

Evropska komisija je 27. marca 2013 predlagala revizijo, katere cilj je: 

 posodobitev sistema blagovnih znamk v Evropi,

 zmanjšanje razlik med določbami v obstoječem zakonodajnem okviru in

 izboljšanje sodelovanja med uradi za znamke. 

Podjetjem v EU je treba omogočiti, da postanejo bolj konkurenčna:

 z boljšim dostopom do sistema varstva znamk (znižanje stroškov, hitrejši postopki in 
večja predvidljivost),

 z zagotovitvijo pravne varnosti in

 z zagotovitvijo soobstoja in dopolnjevanja sistema EU in nacionalnih sistemov.

Komisija v svoji pobudi za revizijo uredbe ni predlagala novega sistema, temveč dobro 
usmerjeno posodobitev sedanjih določb. Gre predvsem za:

 prilagoditev terminologije uredbe Lizbonski pogodbi ter uskladitev njenih določb s 
skupnim pristopom glede decentraliziranih agencij,

 poenostavitev postopkov za prijavo in registracijo blagovne znamke Skupnosti,

 nekatera pravna pojasnila,

 vzpostavitev sodelovanja med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in 
nacionalnimi uradi in

 uskladitev s členom 290 PDEU o delegiranih aktih.
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Vidiki notranjega trga

Obstoj sistema znamke Skupnosti in nacionalnih znamk je potreben za dobro delovanje 
notranjega trga. Blagovna znamka je pomembna za razlikovanje med blagom in storitvami 
različnih podjetij, kar posameznemu podjetju omogoča, da pridobiva stranke in se širi ter 
ohranja konkurenčen položaj na trgu. Število prijav blagovne znamke Skupnosti pri Uradu za 
usklajevanje na notranjem trgu neprestano raste in je v letu 2012 preseglo 107 900. Z 
razvojem so narasla pričakovanja zainteresiranih strani po bolj racionaliziranih in visoko 
kakovostnih sistemih registracije blagovnih znamk, ki bi bili bolj usklajeni, javno dostopni in 
tehnološko posodobljeni. 

Novi zakonodajni sveženj vsebuje tudi nekatere določbe, ki so v okviru pristojnosti Odbora za 
notranji trgi in varstvo potrošnikov: 

 določba, da lahko imetnik blagovne znamke prepreči uporabo svoje blagovne znamke 
v primerjalnem oglaševanju, če takšno oglaševanje ne izpolnjuje zahtev člena 4 
Direktive 2006/114/ES z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem 
oglaševanju;

 določba, ki dovoljuje prepoved uvoza blaga v EU, tudi če samo pošiljatelj deluje za 
komercialne namene, da bi se preprečila naročanje in prodaja ponarejenih izdelkov na 
spletu;

 možnost imetnikov pravic, da tretjim osebam preprečijo vnos blaga iz tretjih držav na 
carinsko območje Unije, če je brez dovoljenja označeno z blagovno znamko, ki je 
praktično enaka blagovni znamki, registrirani za takšno blago, in sicer ne glede na to, 
ali je bilo blago dano v prost promet.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja je na splošno zadovoljna s predlogom Evropske komisije, zlasti z 
nekaterimi določbami, ki so v okviru pristojnosti Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov. Predlogi sprememb v osnutku poročila zadevajo zlasti:

 krepitev vloge nacionalnih organov v sistemu varstva blagovnih znamk in boju proti 
ponarejanju,

 ukinitev določbe, po kateri je prijavo blagovne znamke Skupnosti mogoče vložiti 
samo pri Agenciji,

 opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo blagovno znamko Skupnosti,

 časovne roke, ki zadevajo določitev in klasifikacijo blaga in storitev,

 naloge Agencije,

 sestavo upravnega odbora in

 davke.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za izpolnitev cilja učinkovitejše 
okrepitve zaščite blagovnih znamk in boja 
proti ponarejanju bi moral imetnik 
evropske blagovne znamke imeti pravico, 
da tretjim osebam prepreči vnos blaga na 
carinsko območje Unije, ne da bi bilo tam 
sproščeno v prost promet, kadar takšno 
blago prihaja iz tretjih držav in ima brez 
dovoljenja nameščeno blagovno znamko, 
ki je praktično enaka evropski blagovni 
znamki, registrirani za takšno blago.

(18) Za izpolnitev cilja učinkovitejše 
okrepitve zaščite blagovnih znamk in boja 
proti ponarejanju bi moral imetnik 
evropske blagovne znamke imeti pravico, 
da s pomočjo nacionalnih organov tretjim 
osebam prepreči vnos blaga na carinsko 
območje Unije, ne da bi bilo tam sproščeno 
v prost promet, kadar takšno blago prihaja 
iz tretjih držav in ima brez dovoljenja 
nameščeno blagovno znamko, ki je 
praktično enaka evropski blagovni znamki, 
registrirani za takšno blago.

Or. xm

Obrazložitev

Pomoč nacionalnih organov je nujna za izvajanje tega ukrepa.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za učinkovitejše preprečevanje vstopa 
blaga, ki krši pravice, zlasti v zvezi s 
prodajo na spletu, bi moral imetnik imeti 
pravico, da prepreči uvoz takšnega blaga v 
Unijo, kadar je le pošiljatelj blaga tisti, ki 
posluje za komercialne namene.

(19) Za učinkovitejše preprečevanje vstopa 
blaga, ki krši pravice, zlasti v zvezi s
prodajo na spletu, bi moral imetnik imeti 
pravico, da s pomočjo nacionalnih 
organov prepreči uvoz takšnega blaga v 
Unijo, kadar je le pošiljatelj blaga tisti, ki 
posluje za komercialne namene. 

Or. xm
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Obrazložitev

Pomoč nacionalnih organov je nujna za izvajanje tega ukrepa.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Glede na postopno zmanjševanje in 
zanemarljivo število prijav blagovne 
znamke Skupnosti, vloženih v osrednjih 
uradih za intelektualno lastnino držav 
članic (v nadaljnjem besedilu: uradi držav 
članic), bi morala biti vložitev prijave 
evropske blagovne znamke dovoljena le 
pri Agenciji.

črtano

Or. xm

Obrazložitev

Ohraniti je treba vse možnosti za registracijo blagovnih znamk na evropski ravni, da bi bilo 
življenje državljanov in delovanje podjetij bolj enostavno. Zato je treba tudi v prihodnosti 
omogočiti vložitev prijav pri nacionalnih uradih, ki jih nato posredujejo Agenciji.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Točka 9 –
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) so ti znaki prikazani tako, da lahko 
pristojni organi in javnost ugotovijo 
natančen predmet zaščite, ki je podeljena 
njenemu imetniku.

(b) so ti znaki prikazani tako, da lahko 
pristojni organi in javnost jasno in 
natančno ugotovijo predmet zaščite, ki je 
podeljena imetniku.

Or. xm

Obrazložitev

Bistveni elementi evropske znamke morajo biti jasno in natančno predstavljeni. 
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Točka 12 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Imetnik evropske blagovne znamke ima 
pravico, da tretjim osebam prepreči vnos 
blaga v okviru trgovinske dejavnosti na 
carinsko območje Unije, ne da bi bilo tam 
sproščeno v prost promet, če takšno blago, 
vključno z embalažo, prihaja iz tretjih 
držav in ima brez dovoljenja nameščeno 
blagovno znamko, ki je enaka kot evropska 
blagovna znamka, registrirana za takšno 
blago, ali ki je bistveno ni mogoče 
razlikovati od navedene blagovne znamke.

5. Imetnik evropske blagovne znamke ima 
pravico, da s pomočjo nacionalnih 
organov tretjim osebam prepreči vnos 
blaga v okviru trgovinske dejavnosti na 
carinsko območje Unije, ne da bi bilo tam 
sproščeno v prost promet, če takšno blago, 
vključno z embalažo, prihaja iz tretjih 
držav in ima brez dovoljenja nameščeno 
blagovno znamko, ki je enaka kot evropska 
blagovna znamka, registrirana za takšno 
blago, ali ki je bistveno ni mogoče 
razlikovati od navedene blagovne znamke.

Or. xm

Obrazložitev

Za izvajanje tega ukrepa je nujna pomoč nacionalnih organov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Točka 25 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prijava evropske blagovne znamke se vloži 
pri Agenciji.

Prijava evropske blagovne znamke se vloži 
pri Agenciji in pri uradu.

Or. xm
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Obrazložitev

Ohraniti je treba vse možnosti za registracijo blagovnih znamk na evropski ravni, da bi bilo 
življenje državljanov in delovanje podjetij bolj enostavno. Zato je treba tudi v prihodnosti 
omogočiti vložitev prijav pri nacionalnih uradih, ki jih nato posredujejo Agenciji.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Točka 27 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Datum vložitve prijave evropske blagovne 
znamke je datum, na katerega je prijavitelj 
pri Agenciji vložil dokumente, ki vsebujejo 
informacije iz člena 26(1), pri čemer je 
treba plačati prijavno pristojbino, za katero 
je bil plačilni nalog izdan najpozneje na ta 
datum.

Datum vložitve prijave evropske blagovne 
znamke je datum, na katerega je prijavitelj 
pri Agenciji ali pri uradu vložil 
dokumente, ki vsebujejo informacije iz 
člena 26(1), pri čemer je treba plačati 
prijavno pristojbino, za katero je bil 
plačilni nalog izdan najpozneje na ta 
datum.

Or. xm

Obrazložitev

Datum vložitve prijave evropske blagovne znamke je datum, ko je prijavitelj pri Agenciji ali 
pri nacionalnem uradu predložil dokumente, ki vsebujejo informacije iz člena 26(1).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Točka 28 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 28 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjava se pri Agenciji vloži v štirih 
mesecih od začetka veljavnosti te uredbe
ter jasno, natančno in podrobno navaja 
blago in storitve, razen tistih, ki so jasno 
zajete v dobesednem smislu označb iz 

Izjava se pri Agenciji vloži ob registraciji 
sprememb ali podaljšanju veljavnosti ter 
jasno, natančno in podrobno navaja blago 
in storitve, prvotno zajete z namenom 
imetnika, razen tistih, ki so jasno zajete v 
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naslova razreda, prvotno zajete z namenom 
imetnika. Agencija sprejme ustrezne 
ukrepe za spremembo registra. Ta možnost 
ne posega v uporabo členov 15, 42(2), 
51(1)(a) in 57(2).

dobesednem smislu označb iz naslova 
razreda. Agencija sprejme ustrezne ukrepe 
za spremembo registra. Ta možnost ne
posega v uporabo členov 15, 42(2), 
51(1)(a) in 57(2).

Or. xm

Obrazložitev

Če je bila znamka registrirana pred 22. junijem 2012, je registracija potekala v skladu s 
prejšnjimi zakonskimi zahtevami. Ta postopek se uporabi samo v primeru spremembe 
registracije ali pri zahtevi za podaljšanje veljavnosti znamke, da ne bo treba uvesti novih in 
zapletenih postopkov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Točka 98 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 123 b – odstavek 1 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) upravljanje in spodbujanje 
zaščitenih označb porekla, zaščitenih 
geografskih označb in sheme zajamčenih 
tradicionalnih posebnosti, ki so določene 
v Uredbi (EU) št. 1151/2012;

Or. xm

Obrazložitev

Ker smo v obdobju, v katerem na evropski ravni poteka postopno usklajevanje predpisov na 
področju intelektualne lastnine, je primerno, da so vsi izdelki zaščiteni z istimi predpisi, saj je 
tako zagotovljena pravna skladnost.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Točka 98 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 123 b – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d b) upravljanje in spodbujanje 
zaščitenih geografskih označb, določenih 
v Uredbi (ES) št. 1234/2007 in Uredbi 
(ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta;

Or. xm

Obrazložitev

Ker smo v obdobju, v katerem na evropski ravni poteka postopno usklajevanje predpisov na 
področju intelektualne lastnine, je primerno, da so vsi izdelki zaščiteni z istimi predpisi, saj je 
tako zagotovljena pravna skladnost. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Točka 98 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 123 b – odstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d c) upravljanje in spodbujanje drugih 
evropskih pravnih sistemov intelektualne 
lastnine, določenih v členu 118 Pogodbe o 
delovanje Evropske unije;

Or. xm

Obrazložitev

Ker smo v obdobju, v katerem na evropski ravni poteka postopno usklajevanje predpisov na 
področju intelektualne lastnine, je primerno, da so vsi izdelki zaščiteni z istimi predpisi, saj je 
tako zagotovljena pravna skladnost.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Točka 98 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 123 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija lahko omogoča prostovoljne 
storitve mediacije, in sicer za namen 
zagotavljanja pomoči strankam pri 
doseganju mirne rešitve.

3. Agencija lahko omogoča prostovoljne 
storitve mediacije preko ali zunaj spleta,
da olajša dostop do alternativnih 
postopkov reševanja sporov in spodbuja 
mirno reševanje sporov, zlasti z uporabo 
Direktive 2008/52/ES z dne 21. maja 2008 
o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in 
gospodarskih zadevah1.

_____________
1 UL L 136, 24.5.2008, str. 3.

Or. xm

Obrazložitev

Postopek mediacije je pomemben, ker se je z njim mogoče izogniti visokim stroškom sodnih 
postopkov, poleg tega pa pospeši reševanje sporov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Točka 99 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 125 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice in dva 
predstavnika Komisije ter njihovi 
namestniki.

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice, en 
predstavnik Komisije in en predstavnik 
Evropskega parlamenta ter njihovi 
namestniki.

Or. xm
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Obrazložitev

Upravni odbor mora biti sestavljen po načelu enakopravnosti, z enim predstavnikom iz vsake 
države članice, Evropske komisije in Evropskega parlamenta, da bi zagotovili institucionalno 
ravnovesje in omogočili učinkovito sodelovanje Evropskega parlamenta pri nadzoru in 
upravljanju urada.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Točka 110 
Uredba (ES) št. 207/2009
Člen 144 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski pristojbin iz odstavka 1 se 
določijo na višini, ki zagotavlja, da 
prihodki iz njih načeloma zadoščajo za 
uravnotežen proračun Agencije, hkrati pa 
ne povzročajo kopičenja znatnega 
presežka. Komisija brez poseganja v člen 
139(4) izvede pregled ravni pristojbin, če 
se znaten presežek ponavlja. Če na podlagi 
pregleda na pride do zmanjšanja ali 
spremembe ravni pristojbin, katere namen 
je preprečevanje dodatnega kopičenja 
znatnega presežka, se presežek po 
pregledu prenese v proračun Unije.

2. Zneski pristojbin iz odstavka 1 se 
določijo na višini, ki zagotavlja, da 
prihodki iz njih načeloma zadoščajo za 
uravnotežen proračun Agencije, hkrati pa 
ne povzročajo kopičenja znatnega 
presežka. Komisija brez poseganja v člen 
139(4) zmanjša raven pristojbin, če se 
znaten presežek ponavlja. Če se znaten 
presežek kopiči kljub reviziji, se uporabi 
za spodbujanje in izboljšanje sistema 
evropske znamke.

Or. xm

Obrazložitev

Presežek prihaja iz vplačanih pristojbin prijaviteljev za registracijo blagovnih znamk in 
njihovo podaljšanje, zato ga je treba uporabiti za izboljšanje sistema evropske blagovne 
znamke.


