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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0162),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0088/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 20131,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 11. julija 2013,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov2,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za mednarodno 
trgovino ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo 
prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Svet je v sklepih z dne 25. maja 2010 o 
prihodnji reviziji sistema blagovne znamke 
v Evropski uniji Komisijo pozval, naj 
predloži predloge za revizijo Uredbe (ES) 
št. 207/2009 in Direktive 2008/95/ES. 
Revizija slednje bi morala vključevati 
ukrepe, ki bi zagotovili večjo skladnost z 
Uredbo (ES) št. 207/2009 in tako zmanjšali 
število razhajanj, do katerih prihaja v 
sistemu blagovnih znamk v Evropi kot 
celoti.

(5) Svet je v sklepih z dne 25. maja 2010 o 
prihodnji reviziji sistema blagovne znamke 
v Evropski uniji Komisijo pozval, naj 
predloži predloge za revizijo Uredbe (ES) 
št. 207/2009 in Direktive 2008/95/ES. 
Revizija slednje bi morala vključevati 
ukrepe, ki bi zagotovili večjo skladnost z 
Uredbo (ES) št. 207/2009 in tako zmanjšali 
število razhajanj, do katerih prihaja v 
sistemu blagovnih znamk v Evropi kot 
celoti, hkrati pa ohraniti zaščito blagovne 
znamke na nacionalni ravni kot privlačno 
možnost za prijavitelje. V tem smislu bi 
bilo treba zagotoviti komplementarni 
odnos med sistemom blagovne znamke 
Evropske unije in nacionalnimi sistemi 
blagovnih znamk.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je opozoriti na komplementarno naravo zaščite blagovnih znamk na nacionalni 
ravni in na ravni Unije.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Bistveno je zagotoviti, da registrirane 
blagovne znamke v pravnih sistemih vseh 
držav članic uživajo enako zaščito ter da je 
zaščita blagovnih znamk na nacionalni 
ravni enaka zaščiti evropskih blagovnih 
znamk. Obsežno zaščito, dodeljeno 
evropskim blagovnim znamkam, ki imajo 
ugled v Uniji, bi bilo treba dodeliti tudi na 
nacionalni ravni vsem registriranim 
blagovnim znamkam, ki imajo ugled v 

(10) Bistveno je zagotoviti, da registrirane 
blagovne znamke v pravnih sistemih vseh 
držav članic uživajo enako zaščito ter da je 
zaščita blagovnih znamk na nacionalni 
ravni enaka zaščiti blagovnih znamk 
Evropske unije. Obsežno zaščito, 
dodeljeno blagovnim znamkam Evropske 
unije, ki imajo ugled v Uniji, bi bilo treba 
dodeliti tudi na nacionalni ravni vsem 
registriranim blagovnim znamkam, ki 



PR\944364SL.doc 7/31 PE516.713v01-00

SL

zadevni državi članici. imajo ugled v zadevni državi članici.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je spremenjeno tako, da odraža spremembo oznake, predlagano v okviru uredbe.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V ta namen, bi bilo treba izdelati 
seznam znakov, ki lahko sestavljajo 
blagovno znamko, ob pogoju, da je zaradi 
takšnih znakov mogoče razlikovati blago 
ali storitve enega podjetja od blaga ali 
storitev drugega. Za dosego ciljev 
registracije sistema blagovnih znamk, ki 
naj bi zagotovili pravno varnost in dobro 
upravljanje, je prav tako treba zahtevati, da 
je znak mogoče predstaviti na način, ki 
omogoča opredelitev zaščitenega 
predmeta. Zato bi bilo treba omogočiti, da 
se znak predstavi v kakršni koli obliki, ne 
samo grafični, če ima taka predstavitev 
zadovoljiv učinek.

(13) V ta namen, bi bilo treba izdelati 
seznam znakov, ki lahko sestavljajo 
blagovno znamko, ob pogoju, da je zaradi 
takšnih znakov mogoče razlikovati blago 
ali storitve enega podjetja od blaga ali 
storitev drugega. Za dosego ciljev 
registracije sistema blagovnih znamk, ki 
naj bi zagotovili pravno varnost in dobro 
upravljanje, je prav tako treba zahtevati, da 
je znak v registru mogoče predstaviti na 
način, ki omogoča opredelitev zaščitenega 
predmeta. Zato bi bilo treba omogočiti, da 
se znak predstavi v kakršni koli obliki, ne 
samo grafični, če se za tako predstavitev 
uporablja splošno razpoložljiva 
tehnologija in če ima predstavitev
zadovoljiv učinek.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi bilo treba navesti, da je predstavitev lahko v kakršni koli obliki, dokler se zanjo 
uporablja splošno razpoložljiva tehnologija.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za zagotovitev pravne varnosti in 
jasnosti je treba pojasniti, da je treba 
zaščito tako za podoben kot za enak znak, 
ki se uporablja za enako blago ali storitve, 
dodeliti blagovni znamki le pod pogojem 
in samo takrat, ko so glavno funkcijo 
blagovne znamke, ki zagotavlja tržno 
poreklo blaga in storitev, prizadeli 
škodljivi učinki.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtano zaradi črtanja v členu 10.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za boljšo zaščito blagovne znamke in 
učinkovitejši boj proti ponarejanju bi moral 
imetnik registrirane blagovne znamke imeti 
pravico, da tretjim osebam prepreči vnos 
blaga na carinsko območje države članice, 
ne da bi bilo to tam dano v prosti promet, 
kadar tako blago prihaja iz tretjih držav in 
je označeno z nedovoljeno blagovno 
znamko, ki je v bistvu enaka registrirani 
blagovni znamki za tako blago.

(22) Za boljšo zaščito blagovne znamke in 
učinkovitejši boj proti ponarejanju bi moral 
imetnik registrirane blagovne znamke imeti 
pravico, da tretjim osebam prepreči vnos 
ponarejenega blaga na carinsko območje 
države članice, ne da bi bilo to tam dano v 
prosti promet, kadar tako blago prihaja iz 
tretjih držav in je označeno z nedovoljeno 
blagovno znamko, ki je v bistvu enaka 
registrirani blagovni znamki za tako blago. 
Da ne bi ovirali zakonitih tokov blaga, bi 
moralo to pravilo veljati le, če imetnik 
blagovne znamke lahko dokaže, da je 
blagovna znamka veljavno registrirana 
tudi v namembni državi. To pravilo ne bi 
smelo posegati v pravico Unije, da 
spodbuja dostop tretjih držav do zdravil.
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se zagotovi skladnost s predlogom spremembe člena 10(5).

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za boljše preprečevanje vnosa 
nedovoljenega blaga, zlasti v smislu 
internetne prodaje, bi moral imetnik imeti 
pravico prepovedati uvažanje takega blaga 
v Unijo, kadar v komercialne namene trži 
le pošiljatelj.

(23) Za boljše preprečevanje vnosa 
ponarejenega blaga, zlasti v smislu 
internetne prodaje, bi moral imetnik imeti 
pravico prepovedati uvažanje takega blaga 
v Unijo, kadar v komercialne namene trži 
le pošiljatelj ponarejenega blaga.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se zagotovi skladnost s predlogom spremembe člena 10(4).

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za boljši in lažji dostop do zaščite 
blagovnih znamk ter povečanja pravne 
varnosti in predvidljivosti bi moral biti 
postopek za registracijo blagovnih znamk v 
državah članicah učinkovit in pregleden, 
zajemati pa bi moral pravila, podobna 
tistim, ki se uporabljajo za evropske 
blagovne znamke. Z namenom doseganja 
usklajenega in uravnoteženega sistema 
blagovne znamke na nacionalni ravni in 
ravni EU bi morali vsi centralni uradi za 
industrijsko lastnino držav članic omejiti 
preverjanje po uradni dolžnosti tega, ali je 
prijava blagovne znamke ustrezna za 

(34) Za boljši in lažji dostop do zaščite 
blagovnih znamk ter povečanja pravne 
varnosti in predvidljivosti bi moral biti 
postopek za registracijo blagovnih znamk v 
državah članicah učinkovit in pregleden, 
zajemati pa bi moral pravila, podobna 
tistim, ki se uporabljajo za evropske 
blagovne znamke. Z namenom doseganja 
usklajenega in uravnoteženega sistema 
blagovne znamke na nacionalni ravni in 
ravni EU bi morali vsi centralni uradi za 
industrijsko lastnino držav članic omejiti 
preverjanje po uradni dolžnosti tega, ali je 
prijava blagovne znamke ustrezna za 
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registracijo le ob odsotnosti absolutnih 
razlogov za zavrnitev. To pa ne bi smelo 
posegati v pravico navedenih uradov glede 
zagotovitve poizvedb o prejšnjih pravicah 
na zahtevo prijaviteljev in na izključno 
informativni osnovi ter brez poseganja ali 
zavezujočega učinka na nadaljnji postopek 
registracije, vključno s posledičnimi 
postopki ugovora.

registracijo le ob odsotnosti absolutnih 
razlogov za zavrnitev. To pa ne bi smelo 
posegati v pravico navedenih uradov glede 
zagotovitve poizvedb o prejšnjih pravicah 
in obvestil imetnikom prejšnjih pravic po 
uradni dolžnosti ali na zahtevo in na 
izključno informativni osnovi ter brez 
poseganja ali zavezujočega učinka na 
nadaljnji postopek registracije, vključno s 
posledičnimi postopki ugovora.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog vključuje pojasnilo in bistveno spremembo, upoštevati pa bi ga bilo treba skupaj s 
členom 41. Čeprav bi bilo treba preverjanje pogojev po uradni dolžnosti glede relativnih 
razlogov odpraviti, bi bilo uradom smiselno omogočiti, da prijaviteljem zagotovijo poizvedbe, 
imetnikom prejšnjih pravic pa obvestila tudi po uradni dolžnosti in ne le na zahtevo. Te 
poizvedbe in obvestila pa bi morali biti izključno informativne narave in ne bi smeli vplivati 
na postopek registracije.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije , zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 114(1)
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Napotiti je treba na celotno pravno podlago.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za vsako 
blagovno znamko glede blaga ali storitev, 
ki je predmet registracije ali prijave za 
registracijo v državi članici kot posamična 
blagovna znamka, kolektivna znamka ali 
garancijska ali certifikacijska znamka ali 
ki je predmet registracije ali prijave za 
registracijo v Uradu Beneluksa za 
intelektualno lastnino ali mednarodne 
registracije z učinkom v državi članici.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „Agencija“ pomeni Agencijo za 
blagovne znamke in modele Evropske 
unije, ustanovljeno v skladu s členom 2 
Uredbe (ES) št. 207/2009;

(b) „Agencija“ pomeni Agencijo za 
intelektualno lastnino Evropske unije, 
ustanovljeno v skladu s členom 2 Uredbe 
(ES) št. 207/2009;
(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Sprememba odraža spremenjeno ime Agencije.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – točka ca
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „prejšnje blagovne znamke“ 
pomenijo:
(i) naslednje vrste blagovnih znamk z 
datumom vložitve prijave za registracijo, 
ki je pred datumom prijave za registracijo 
blagovne znamke, ter, kadar je to 
primerno, ob upoštevanju prednostnih 
pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi 
blagovnimi znamkami:

 blagovne znamke Evropske unije;

 blagovne znamke, registrirane v državi 
članici, oziroma v primeru Belgije, 
Luksemburga ali Nizozemske, na Uradu 
Beneluksa za intelektualno lastnino;

 blagovne znamke, registrirane po 
mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v 
državah članicah;
(ii) evropske blagovne znamke , za katere 
se v skladu z Uredbo (ES) št. 207/2009 
upravičeno zahteva prednostna pravica v 
razmerju do blagovne znamke iz druge in 
tretje alinee točke (i), tudi če se je imetnik 
odpovedal tej blagovni znamki ali 
dopustil, da se izteče;
(iii) prijave za blagovne znamke iz točk (i) 
in (ii) pod pogojem njihove registracije;
(iv) blagovne znamke, ki so na dan 
vložitve prijave za registracijo blagovne 
znamke ali, kadar je to primerno, zahteve 
za priznanje prednosti v zvezi z zahtevo za 
registracijo blagovne znamke, v državi 
članici znane v smislu izraza „znane“ v 
členu 6(a) Pariške konvencije.

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba. Zaradi boljše strukture besedila se opredelitev iz predlaganega 
člena 5(2) prestavi v člen 2 o opredelitvah.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 2 – točka cb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) „garancijska ali certifikacijska 
znamka“ pomeni blagovno znamko, ki je 
opisana kot taka ob vložitvi prijave in je 
namenjena za razlikovanje blaga ali 
storitev, ki jih je certificiral imetnik 
blagovne znamke v zvezi z geografskim 
poreklom, materialom, načinom 
proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, 
kakovosti, zanesljivosti ali drugih lastnosti 
blaga ali storitev, ki niso certificirane.

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba. Zaradi boljše strukture besedila se opredelitve iz predlaganega 
člena 28 prestavijo v člen 2 o opredelitvah.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – točka cc (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cc) „kolektivna znamka“ pomeni 
blagovno znamko, ki je opisana kot taka 
ob vložitvi prijave in je namenjena za 
razlikovanje blaga ali storitev članov 
združenja, ki je imetnik znamke, od blaga 
in storitev drugih podjetij.

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba. Zaradi boljše strukture besedila se opredelitve iz predlaganega 
člena 28 prestavijo v člen 2 o opredelitvah.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago ali storitve nekega podjetja lahko 
razlikujejo od blaga ali storitev drugih 
podjetij;

(a) blago ali storitve nekega podjetja lahko 
razlikujejo od blaga ali storitev drugih 
podjetij; in

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da morata biti izpolnjena oba pogoja iz točk a in b.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) blago ali storitve predstavijo na način, 
ki pristojnim organom in javnosti omogoči 
določitev natančnega predmeta zaščite, ki 
jo zagotovi njegov imetnik.

(b) blago ali storitve v registru predstavijo 
na način, ki pristojnim organom in javnosti 
omogoči določitev natančnega predmeta 
zaščite, ki jo zagotovi njegov imetnik.

Or. en

Obrazložitev

Blagovna znamka bi morala biti predstavljena na splošno, hkrati pa tudi v registru, ki je 
dostopen javnosti, da se zagotovi pravna jasnost.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) blagovne znamke, ki vsebujejo ali so 
sestavljene iz prejšnjega poimenovanja 
sorte, registriranega v skladu z Uredbo 
Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 
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1994 o žlahtniteljskih pravicah v 
Skupnosti1, kar zadeva isto vrsto 
proizvoda.
______
1 UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba uredbe o blagovni znamki sedaj v členu 7(1)(l) določa, da so 
žlahtniteljske pravice absolutni razlog za zavrnitev. To pravilo ni vključeno v direktivo, 
vendar bi bilo primerno zaradi skladnosti z uredbo.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, 
da razlogi proti registraciji obstajajo:

črtano

(a) v drugih državah članicah, v katerih ni 
bila vložena prijava za registracijo;
(b) kadar je blagovna znamka v tujem 
jeziku prevedena v kakršen koli uradni 
jezik ali prečrkovana v kakršno koli 
pisavo, ki se uporablja v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevati, da nacionalni uradi preverijo absolutne razloge za zavrnitev v okviru vseh 
nacionalnih jurisdikcij in jezikov Unije, bi bilo nesorazmerno in praktično neizvedljivo. 
Nadalje bi bilo v nasprotju z načelom teritorialnosti pravic. Za uporabnike bi preverjanje, ali 
v okviru prijave obstajajo ovire za registracijo na drugem območju, kot na tistem, na katerem 
bi veljala, pomenilo le malo ali nič dodane vrednosti.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „Prejšnja blagovna znamka“ v smislu 
odstavka 1 pomeni:

črtano

(a) naslednje vrste blagovnih znamk z 
datumom vložitve prijave za registracijo, 
ki je pred datumom prijave za registracijo 
blagovne znamke, ter, kadar je to 
primerno, ob upoštevanju prednostnih 
pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi 
blagovnimi znamkami:
(i) evropske blagovne znamke ;
(ii) blagovne znamke, registrirane v državi 
članici, oziroma v primeru Belgije, 
Luksemburga ali Nizozemske, na Uradu 
Beneluksa za intelektualno lastnino;
(iii) blagovne znamke, registrirane po 
mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v 
državah članicah;
(b) evropske blagovne znamke , za katere 
se v skladu z Uredbo (ES) št. 207/2009 
upravičeno zahteva prednostna pravica v 
razmerju do blagovne znamke iz točk 
(a)(ii) in (iii), tudi če je bila ta blagovna 
znamka odsvojena ali je prenehala;
(c) prijave za blagovne znamke iz točk (a) 
in (b) pod pogojem njihove registracije;
(d) blagovne znamke, ki so na dan vložitve 
prijave za registracijo blagovne znamke 
ali, kadar je to primerno, zahteve za 
priznanje prednosti v zvezi z zahtevo za 
registracijo blagovne znamke, v državi 
članici znane v smislu izraza „znane“ v 
členu 6(a) Pariške konvencije.

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba. Zaradi boljše strukture besedila se opredelitev iz predlaganega 
člena 5(2) prestavi v člen 2 o opredelitvah.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je enaka ali podobna prejšnji 
blagovni znamki , ne glede na to, ali je 
blago ali storitve, za katere se uporablja ali 
registrira enako ali podobno oziroma ni 
podobno tistim, za katere je registrirana 
prejšnja blagovna znamka , če prejšnja 
blagovna znamka uživa ugled v državi 
članici ali, v primeru evropske blagovne 
znamke, uživa ugled v Uniji, in uporaba 
poznejše blagovne znamke brez pravega 
razloga neupravičeno izkoriščala ali pa 
oškodovala razlikovalni značaj ali ugled 
prejšnje blagovne znamke ;

(a) če je enaka ali podobna prejšnji 
blagovni znamki, ne glede na to, ali je 
blago ali storitve, za katere se uporablja ali 
registrira enako ali podobno oziroma ni 
podobno tistim, za katere je registrirana 
prejšnja blagovna znamka , če prejšnja 
blagovna znamka uživa ugled v državi 
članici, za katero se vloži prijava za 
registracijo ali v kateri je blagovna 
znamka registrirana, ali, v primeru 
blagovne znamke Evropske unije, uživa 
ugled v Uniji, in uporaba poznejše 
blagovne znamke brez pravega razloga 
neupravičeno izkoriščala ali pa oškodovala 
razlikovalni značaj ali ugled prejšnje 
blagovne znamke ;

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je pri pripravi besedila prišlo do napake, saj določba ni združljiva z določbo iz 
člena 10(2)(c). Predlagano besedilo bi pomenilo, da znamka z ugledom v drugi državi članici 
ovira znamko v državi članici, za katero se vloži prijava (čeprav znamka v slednji ni imela 
ugleda). Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da ovira obstaja le zaradi ugleda 
nacionalnih znamk v okviru iste države članice. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko dopustijo, da v 
primernih okoliščinah registracije ni treba 
zavrniti oziroma blagovne znamke 
razglasiti za neveljavno, če imetnik 
prejšnje blagovne znamke ali druge 
prejšnje pravice soglaša z registracijo 

5. Države članice dopustijo, da v primernih 
okoliščinah registracije ni treba zavrniti 
oziroma blagovne znamke razglasiti za 
neveljavno, če imetnik prejšnje blagovne 
znamke ali druge prejšnje pravice soglaša z 
registracijo poznejše blagovne znamke.
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poznejše blagovne znamke.

Or. en

Obrazložitev

Zdelo bi se smiselno omogočiti registracijo na podlagi pomanjkanja relativnih razlogov za 
zavrnitev, če imetnik prejšnje pravice soglaša z registracijo znamke. Ne zdi se potrebno, da je 
ta določba neobvezna za države članice.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 8 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar prijava za razglasitev 
neveljavnosti temelji na členu 5(3) in 
prejšnja blagovna ni imela ugleda v smislu 
člena 5(3) ob datumu prijave ali 
prednostnemu datumu registrirane 
blagovne znamke.

(c) kadar prijava za razglasitev 
neveljavnosti temelji na točki (a) 
člena 5(3) in prejšnja blagovna ni imela 
ugleda v smislu točke (a) člena 5(3) ob 
datumu prijave ali prednostnemu datumu 
registrirane blagovne znamke.

Or. en

Obrazložitev

Ker se ta točka nanaša na ugled blagovne znamke, bi bilo treba navesti le točko (a) 
člena 5(3).

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je v državi članici imetnik prejšnje 
blagovne znamke v smislu člena 5(2) in (3)
za obdobje petih zaporednih let dopustil v 
uporabo blagovne znamke, registrirane v 
tej državi članici, medtem ko se je takšne 
uporabe zavedal, na podlagi prejšnje 
blagovne znamke ni več upravičen do 
vložitve zahteve za ugotovitev 
neveljavnosti poznejše blagovne znamke 
za blago ali storitve, za katere se uporablja 

1. Če je v državi članici imetnik prejšnje 
blagovne znamke v smislu člena 5(2) in 
točke (a) člena 5(3) za obdobje petih 
zaporednih let dopustil v uporabo blagovne 
znamke, registrirane v tej državi članici, 
medtem ko se je takšne uporabe zavedal, 
na podlagi prejšnje blagovne znamke ni 
več upravičen do vložitve zahteve za 
ugotovitev neveljavnosti poznejše 
blagovne znamke za blago ali storitve, za 
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poznejša blagovna znamka, razen če je do 
registracije poznejše blagovne znamke 
prišlo v slabi veri.

katere se uporablja poznejša blagovna 
znamka, razen če je do registracije 
poznejše blagovne znamke prišlo v slabi 
veri.

Or. en

Obrazložitev

Navesti bi bilo treba le točko (a) člena 5(3), ker gre za sklicevanje na prejšnje blagovne 
znamke z ugledom.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je znak enak blagovni znamki in se 
uporablja za enako blago ali storitve, za 
katere je registrirana blagovna znamka , ter 
če taka uporaba vpliva ali lahko vpliva na 
funkcijo blagovne znamke, ki za stranke 
zagotavlja poreklo blaga in storitev ;

(a) je znak enak blagovni znamki in se 
uporablja za enako blago ali storitve, za 
katere je registrirana blagovna znamka;

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je namen predloga Komisije zagotoviti jasnost, se zdi, da povzroča večjo pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima pravico, da prepreči uvoz blaga v 
skladu z odstavkom 3(c), kadar v 
komercialne namene trži le pošiljatelj.

4. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima pravico, da prepreči uvoz blaga, kadar 
v komercialne namene trži le pošiljatelj in 
kadar je tako blago, vključno z embalažo, 
označeno z nedovoljeno blagovno 
znamko, ki je enaka registrirani blagovni 
znamki za tako blago, ali katerega 
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osnovnih značilnosti ni mogoče 
razlikovati od take navedene blagovne 
znamke.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se je treba boriti proti ponarejanju, gre predlagana določba predaleč, saj vključuje 
tudi uvoz blaga s strani posameznih državljanov, ki je bilo zakonito dano na trg zunaj EU. 
Določbo bi bilo treba omejiti na ponarejeno blago.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima tudi pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga v okviru trgovske 
dejavnosti na carinsko območje države 
članice, kadar je blagovna znamka tam 
registrirana, vendar ni dana v promet, 
kadar tako blago, vključno z embalažo, 
prihaja iz tretjih držav in je označeno z 
nedovoljeno blagovno znamko, ki je enaka 
registrirani blagovni znamki za tako blago, 
ali katerega osnovnih značilnosti ni 
mogoče razlikovati od take navedene 
blagovne znamke.

5. Imetnik registrirane blagovne znamke 
ima tudi pravico, da tretjim osebam 
prepreči vnos blaga v okviru trgovske 
dejavnosti na carinsko območje države 
članice, kadar je blagovna znamka tam 
registrirana, vendar ni dana v promet, 
kadar tako blago, vključno z embalažo, 
prihaja iz tretje države in je označeno z 
nedovoljeno blagovno znamko, ki je enaka 
veljavno registrirani blagovni znamki za 
tako blago, ali katerega osnovnih 
značilnosti ni mogoče razlikovati od take 
navedene blagovne znamke, če imetnik 
dokaže, da je blagovna znamka veljavno 
registrirana tudi v namembni državi.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je ukrepanje proti ponarejanju pomembno, gre predlog Komisije predaleč, saj bi 
omejil zakonito mednarodno trgovino. Zato bi moralo biti na imetniku registrirane blagovne 
znamke, da dokaže, da je blagovna znamka veljavno registrirana tudi v namembni državi.
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 11 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da se v gospodarskem prometu namesti 
znak, ki je enak ali podoben blagovni 
znamki, na opremo, embalažo ali druga 
sredstva, na katera se lahko namesti 
blagovna znamka;

(a) da se v gospodarskem prometu namesti 
znak, ki je enak ali podoben blagovni 
znamki, na embalažo, etiketo, listek, 
varnostno opozorilo, znak pristnosti ali 
druga sredstva, na katera se lahko namesti 
blagovna znamka;

Or. en

Obrazložitev
Izraz „get-up“ (tukaj preveden kot embalaža), ki se uporablja v tej določbi, je pravni izraz s 
področja umetnosti, ki pa ne velja za vse jurisdikcije EU. Za povečanje učinkovitosti določbe 
bi bilo treba besedilo, s katerim so opisane etikete, embalaža in drugi elementi, razjasniti, da 
se zagotovi vključitev običajnih sestavnih delov embalaže, ki jih uporabljajo ponarejevalci, v 
določbo.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 11 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da se ponudi ali da na trg ali skladišči v 
te namene ali uvaža ali izvaža opremo,
embalažo ali druga sredstva, na katera je 
nameščena blagovna znamka.

(b) da se ponudi ali da na trg ali skladišči v 
te namene ali uvaža ali izvaža embalažo, 
etikete, listke, varnostna opozorila, znake 
pristnosti ali druga sredstva, na katera je 
nameščena blagovna znamka.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „get-up“ (tukaj preveden kot embalaža), ki se uporablja v tej določbi, je pravni izraz s 
področja umetnosti, ki pa ne velja za vse jurisdikcije EU. Za povečanje učinkovitosti določbe 
bi bilo treba besedilo, s katerim so opisane etikete, embalaža in drugi elementi, razjasniti, da 
se zagotovi vključitev običajnih sestavnih delov embalaže, ki jih uporabljajo ponarejevalci, v 
določbo.
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Datum začetka obdobja petih let iz 
odstavkov 1, 2 in 3 se vpiše v register.

Or. en

Obrazložitev

Različni načini štetja začetka obdobja petih let drugim uporabnikom povzročajo težave pri 
določitvi trajanja tega obdobja. Če bi datum začetka vpisali v register, bi to uporabnikom 
olajšalo dostop do te informacije.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez vpliva na odstavek 2 se pisno 
sestavi prenos blagovne znamke, za kar je 
potreben podpis pogodbenih strank, razen 
če je prenos posledica sodbe, sicer je 
neveljaven.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zahteva v zvezi z načinom prenosa blagovne znamke ni potrebna oz. ne prinaša nobene 
dodane vrednosti. To bi bil poseg v svobodno izbiro strank glede oblike, v kateri želijo skleniti 
dogovor. Čeprav se bo v praksi običajno verjetno uporabljal ta način, bi v elektronskem 
trgovanju lahko pomenil zlasti nepotrebno oviro. Poleg tega so podrobne zahteve glede 
prenosa lastnine v jurisdikcijah številnih držav članic zelo neobičajne.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na zahtevo ene od pogodbenih strank se 
prenos vpiše v register in objavi.

4. Na zahtevo ene od pogodbenih strank se 
prenos vpiše v register in objavi, če je 
zadevna stranka uradu predložila 
dokumentarna dokazila o prenosu.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se smiselno, da se uradu omogoči, da zahteva določene dokumente.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Dokler se prenos ne vnese v register, se 
pravni naslednik ne sme sklicevati na 
pravice, ki izhajajo iz registracije 
blagovnih znamk, za uporabo proti tretji 
strani.

5. Dokler urad ne prejme prijave za 
registracijo prenosa, se pravni naslednik 
ne sme sklicevati na pravice, ki izhajajo iz 
registracije blagovnih znamk, za uporabo 
proti tretji strani.

Or. en

Obrazložitev

Ne zdi se primerno, da bi bil novi lastnik blagovne znamke odvisen od hitrosti, s katero urad 
za znamke prenos vpiše v register. Po nakupu pravic do blagovne znamke in oddaji ustrezne 
prijave uradu za znamke bi moralo biti novemu imetniku blagovne znamke omogočeno, da 
uveljavlja svoje pravice tudi proti tretji strani.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 28 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano
Opredelitev pojmov
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Za namene tega oddelka se uporablja 
naslednja opredelitev pojmov:
(1) „garancijska ali certifikacijska 
znamka“ pomeni blagovno znamko, ki je 
opisana kot taka ob vložitvi prijave in je 
namenjena za razlikovanje blaga ali 
storitev, ki jih je certificiral imetnik 
blagovne znamke v zvezi z geografskim 
poreklom, materialom, načinom 
proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, 
kakovosti, zanesljivosti ali drugih lastnosti 
blaga ali storitev, ki niso certificirane.
(2) „kolektivna znamka“ pomeni 
blagovno znamko, ki je opisana kot taka 
ob vložitvi prijave in je namenjena za 
razlikovanje blaga ali storitev članov 
združenja, ki je imetnik znamke, od blaga 
in storitev drugih podjetij.

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba. Zaradi boljše strukture besedila se opredelitve iz predlaganega 
člena 28 prestavijo v člen 2 o opredelitvah.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar prijavitelj zahteva registracijo za 
več kot en razred, se blago in storitve
razvrstijo glede na razrede Nicejske 
klasifikacije, pri čemer pred vsako skupino 
stoji številka razreda, kateri ta skupina 
blaga ali storitev pripada, različne skupine 
pa so navedene v vrstnem redu razredov.

6. Kadar prijavitelj zahteva registracijo za 
več kot en razred, prijavitelj razvrsti blago 
in storitve glede na razrede Nicejske 
klasifikacije, pri čemer pred vsako skupino 
stoji številka razreda, kateri ta skupina 
blaga ali storitev pripada, različne skupine 
pa navede v vrstnem redu razredov.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da mora prijavitelj, in ne urad, razvrstiti blago in storitve glede na razrede.
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Uradi omejijo preverjanje pogojev po 
uradni dolžnosti glede na to, ali je prijava 
blagovne znamke upravičena do 
registracije brez absolutnih razlogov za 
zavrnitev iz člena 4.

Uradi omejijo preverjanje pogojev po 
uradni dolžnosti glede na to, ali je prijava 
blagovne znamke upravičena do 
registracije brez absolutnih razlogov za 
zavrnitev iz člena 4. Ta določba ne posega 
v možnost, da uradi zagotavljajo 
poizvedbe in obvestila v zvezi s prejšnjimi 
pravicami na izključno informativni 
osnovi in ob pogoju, da take poizvedbe in 
obvestila nimajo zavezujočega učinka na 
nadaljnji postopek registracije, vključno s 
posledičnimi postopki ugovora.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog vključuje pojasnilo in bistveno spremembo, upoštevati pa bi ga bilo treba skupaj z 
uvodno izjavo 34. Čeprav bi bilo treba preverjanje pogojev po uradni dolžnosti glede 
relativnih razlogov odpraviti, bi bilo uradom smiselno omogočiti, da prijaviteljem zagotovijo 
poizvedbe, imetnikom prejšnjih pravic pa obvestila tudi po uradni dolžnosti in ne le na 
zahtevo. Te poizvedbe in obvestila pa bi morali biti izključno informativne narave in ne bi 
smeli vplivati na postopek registracije.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni postopek iz odstavka 1 
zagotovi, da zahtevek za ugovor lahko 
vloži vsaj imetnik prejšnje pravice iz člena 
5(2) in (3).

2. Upravni postopek iz odstavka 1 
zagotovi, da zahtevek za ugovor lahko 
vloži vsaj imetnik prejšnje pravice iz člena 
5(2) in točke (a) člena 5(3). Zahtevek za 
ugovor se lahko vloži na podlagi ene ali 
več prejšnjih pravic, ob pogoju, da je 
njihov imetnik isti, in na podlagi dela ali 
celotnega blaga ali storitev, za katere je 
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prejšnja pravica registrirana ali se 
uporablja, in se lahko nanaša na del ali 
celotno blago ali storitve, za katere se 
sporna znamka uporablja.

Or. en

Obrazložitev

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pred svojimi uradi 
zagotovijo upravni postopek za 
razveljavitev ali razglasitev neveljavnosti 
blagovne znamke.

1. Države članice pred svojimi uradi 
zagotovijo učinkovit in hiter upravni 
postopek za razveljavitev ali razglasitev 
neveljavnosti blagovne znamke.

Or. en

Obrazložitev

Ta majhna sprememba odraža določbo iz člena 45, v katerem se zahteva „učinkovit in hiter 
upravni postopek“.
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Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zahteva za razveljavitev ali razglasitev 
neveljavnosti se lahko nanaša na del ali 
celotno blago ali storitve, za katere je 
sporna znamka registrirana.

Or. en

Obrazložitev

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Prijava za razglasitev neveljavnosti se 
lahko vloži na podlagi ene ali več 
prejšnjih pravic, ob pogoju, da je njihov 
imetnik isti.

Or. en

Obrazložitev

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
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States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če imetnik poznejše blagovne znamke v 
upravnem postopku za razglasitev 
neveljavnosti na podlagi registrirane 
blagovne znamke s predhodnim datumom 
vložitve ugovora ali prednostnim 
datumom, zahteva dokaze, imetnik 
blagovne znamke zagotovi dokaze, da se je 
v petletnem obdobju pred datumom 
zahtevka za razglasitev neveljavnosti 
prejšnja blagovna znamka dejansko 
uporabljala v skladu s členom 16 v 
povezavi z blagom ali storitvami, za katere 
je registrirana in ki jih navaja kot dokaze v 
svojem zahtevku, ali da so obstajali 
upravičeni razlogi za neuporabo, če se je 
petletno obdobje, v katerem bi se morala 
prejšnja blagovna znamka začeti 
uporabljati, izteklo na datum vložitve 
zahtevka za razglasitev neveljavnosti.

1. Če imetnik poznejše blagovne znamke v 
postopku za razglasitev neveljavnosti na 
podlagi registrirane blagovne znamke s 
predhodnim datumom vložitve ugovora ali 
prednostnim datumom, zahteva dokaze, 
imetnik blagovne znamke zagotovi dokaze, 
da se je v petletnem obdobju pred 
datumom zahtevka za razglasitev 
neveljavnosti prejšnja blagovna znamka 
dejansko uporabljala v skladu s členom 16 
v povezavi z blagom ali storitvami, za 
katere je registrirana in ki jih navaja kot 
dokaze v svojem zahtevku, ali da so 
obstajali upravičeni razlogi za neuporabo, 
če se je petletno obdobje, v katerem bi se 
morala prejšnja blagovna znamka začeti 
uporabljati, izteklo na datum vložitve 
zahtevka za razglasitev neveljavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razjasniti, da razlogi za neuporabo blagovne znamke lahko 
veljajo v upravnem ali sodnem postopku.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Poglavje 3 – oddelek 3 a (novo) – člen 51 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 3a 

KOMUNIKACIJA Z URADOM

Člen 51a
Komunikacija z uradom

Stranke v postopku ali njihovi zastopniki, 
kadar so ti imenovani, navedejo uradni 
naslov v eni od držav članic za vso uradno 
komunikacijo z uradom.

Or. en

Obrazložitev

Praksa nekaterih držav članic – zahtevati službeni naslov za obvestila urada na njihovem 
ozemlju – po nepotrebnem povzroča zamude in stroške, saj je zaradi nje treba opredeliti, 
imenovati in plačevati lokalnega predstavnika. Takšna okorna praksa lahko ima pri prijavi 
nacionalne blagovne znamke odvračilen učinek in lahko negativno vpliva na ravnovesje med 
enotnimi in nacionalnimi ravnmi globalnega sistema evropske blagovne znamke.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je dolgo pričakovani predlog za pregled sistema evropske blagovne znamke 
predložila konec marca 2013, potem ko ga je pripravljala več let. Poročevalka si s trdim 
delom prizadeva, da bi bili ti predlogi sprejeti v sedanjem zakonodajnem obdobju, vendar želi 
hkrati opozoriti na to, da glede na omejen čas, ki je na voljo, to ne bo lahka naloga. Kakovost 
zakonodajnega postopka ne sme biti ogrožena in priložnost za modernizacijo sistema 
evropske blagovne znamke, ki se ponuja s pregledom, ne bi smela biti zamujena samo zato, 
da se doseže primeren sporazum med institucijami. Kljub temu je bila poročevalka v okviru 
Odbora za pravne zadeve deležna široke podpore za ambiciozen časovni razpored. Omejen 
čas, ki je bil na voljo za pripravo tega poročila glede na ta časovni razpored, pomeni, da to 
poročilo zajema večino glavnih vprašanj, pri katerih poročevalka meni, da je treba spremeniti 
predlog Komisije. Vendar si poročevalka pridržuje pravico, da v prihodnosti predloži dodatne 
predloge sprememb in predloge v zvezi s temami, ki še niso bile vključene v to poročilo. 

Povzetek in uvod

Direktiva, ki usklajuje določene vidike zakonodaje držav članic Evropske unije v zvezi z 
blagovnimi znamkami, obstaja več kot 20 let. Ta pregled je priložnost za učenje iz primerov 
najboljših praks in nadaljnjo okrepitev vidikov usklajevanja materialnega prava in postopkov 
v zvezi z blagovnimi znamkami, ki jih uporabljajo nacionalni uradi za znamke. 

Poročevalka želi že na samem začetku pojasniti, da bi moralo biti osrednje vodilo tega 
pregleda ohranitev in okrepitev sistema dveh ravni zaščite blagovne znamke v Evropi. 
Poslovna skupnost v Evropski uniji vključuje 20 milijonov podjetij, katerih potrebe se zelo 
razlikujejo. Sistem blagovne znamke bi moral biti dovolj enostaven in prožen, da bi 
uporabnikom sistema omogočal dostop do zaščite, ki ustreza njihovim potrebam. 

Nekateri uporabniki želijo to zaščito le v eni državi članici, medtem ko drugi želijo enotno 
zaščito v 28 državah Unije. Vendar je treba tudi poudariti, da so številni uporabniki odvisni od 
uporabe nacionalnih sistemov za zaščito v več različnih državah članicah. To bi na primer 
lahko veljalo za uporabnike, ki ne morejo pridobiti blagovne znamke EU, ker v eni ali več 
državah članicah obstajajo prejšnje znamke. Lahko bi bila tudi zavestna odločitev podjetja, ki 
je dejavno v le nekaterih državah ali v obmejni regiji. 
Za podporo tem uporabnikom, ki so glede svoje zaščite odvisni od storitev več nacionalnih 
uradov, je smiselno uskladiti postopke, da uporabniki niso soočeni s popolnoma drugačnimi 
postopkovnimi pristopi v različnih državah članicah, v katerih želijo zaščito. Čeprav 
pristojbine, zlasti na UUNT, pomembno vplivajo na izbiro strategije glede tega, kje je 
blagovna znamka registrirana, je treba upoštevati tudi številne druge dejavnike. 

V središču izvajanja najboljših praks za postopke in materialno pravo bi moralo biti povečanje 
privlačnosti nacionalnih sistemov blagovnih znamk za uporabnike. Zato bi bilo smiselno 
uskladiti vrsto dodatnih postopkovnih vidikov, ki bi izboljšali položaj uporabnikov, ki ščitijo 
svoje blagovne znamke v okviru več nacionalnih uradov. 

Čeprav so obeti glede usklajevanja na splošno dobri, je treba hkrati poudariti, da gredo 
nekateri predlogi Komisije predaleč, saj ne upoštevajo ozemeljske pogojenosti zagotovljene 
zaščite. Druge predloge pa je treba pojasniti, da se zagotovi ohranitev pomembnih značilnosti, 
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zlasti za mala in srednja podjetja. 

Preverjanje absolutnih razlogov, člen 4(2)

To je najbolj očiten primer, pri katerem je predlog Komisije šel predaleč, in poročevalka 
predlaga, da se določba v celoti črta. Če bi se ta določba ohranila, bi bilo preverjanje pred 
nacionalnim uradom enako preverjanju pred Agencijo. Ker se pravica, ki jo podeljuje 
nacionalni urad, nanaša zgolj na območje te države članice, ne bi bilo primerno zahtevati 
preverjanje absolutnih razlogov v zvezi z območji, ki tako ali tako niso zajeta z blagovno 
znamko.  

Preverjanje pogojev po uradni dolžnosti glede relativnih razlogov

Številni nacionalni uradi v Evropski uniji še vedno izvajajo preverjanje pogojev po uradni 
dolžnosti glede relativnih razlogov. Komisija je z dobrim primerom prikazala zaplete, ki jih ta 
postopek povzroča za prijavitelje sistema, na primer zaradi precejšnjih zamud. Vendar bi bilo 
treba poudariti, da številni uradi, ki so odpravili preverjanje pogojev po uradni dolžnosti glede 
relativnih razlogov, svojim prijaviteljem še vedno zagotavljajo (po uradni dolžnosti) 
poizvedbe in rezultate poizvedb v zvezi s prejšnjimi pravicami, imetnikom prejšnjih pravic pa 
obvestila o prijavah, ki bi lahko bile v nasprotju z njihovimi pravicami. Poročevalka meni, da 
je povsem mogoče ohraniti možnost, da nacionalni uradi zagotavljajo to preverjanje, in jo 
združiti z dobro utemeljenim predlogom Komisije, da ta preverjanja ne bi ovirala postopka 
prijave za prijavitelja. 

Izvršilni ukrepi

Komisija je predlagala uvedbo določbe o uvozih, po kateri v komercialne namene trži le 
pošiljatelj in je prejemnik na primer posamezen državljan. Ker je treba ponarejanje ustaviti, je 
določba dobrodošla, vendar bi morala biti omejena na ponarejene izdelke. 

Komisija je predlagala tudi določbo o blagu v tranzitu. Čeprav je ponarejenim izdelkom treba 
preprečiti vstop na evropski notranji trg, bi predlog oviral tudi zakonito mednarodno trgovino. 
Poročevalka zato predlaga vrsto sprememb za bolj uravnotežen predlog.

Upravna poenostavitev

Poročevalka meni, da je še dovolj prostora za dodatne predloge za okrepitev privlačnosti 
nacionalnih sistemov blagovnih znamk s poenostavitvijo nekaterih postopkovnih pravil. Od 
strank v postopkih pred nacionalnim uradom se na primer ne bi smelo zahtevati, da navedejo 
uradni naslov v zadevni državi članici.


