Vejledning i udfyldning af begæring om
ugyldighedserklæring for et EU-varemærke
1. Generelle bemærkninger
1.1 Anvendelse af skemaet
Skemaet kan rekvireres gratis hos EUIPO og kan downloades fra EUIPO's hjemmeside
(http://www.euipo.europa.eu). Skemaet må ligeledes kopieres frit.
Begærende parter eller deres repræsentanter kan benytte skemaer med lignende struktur
eller format, såsom computerfremstillede skemaer baseret på oplysningerne i nærværende
skema.
Hvis sådanne elektroniske skemaer benyttes, kan bilag undgås ved at forlænge den
elektroniske udgave de steder, hvor der kræves mere plads.
Det anbefales, at skemaet ved indgivelsen er udfyldt så udførligt som muligt og vedlagt den
nødvendige dokumentation. Dette vil forenkle og fremskynde behandlingen.
Skemaet består af to sider til de grundlæggende oplysninger og fem sider til identificering af
de ældre rettigheder, som begæringen er baseret på, hvis den er baseret på relative
ugyldighedsgrunde. På den første side skal der gives oplysninger om den begærende part,
dennes repræsentant, det angrebne EU-varemærke eller den angrebne internationale
registrering (IR) og begæringens omfang, sproget, som begæringens indgives på, en
erklæring, betaling af gebyr og underskrift. På side 2 angives de ugyldighedsgrunde, som
begæringen støttes på. Hvis der påberåbes mere end én ældre rettighed i begæringen,
anbefales det, at der anvendes en særskilt side til hver ældre ret, der påberåbes. Bemærk
venligst, at det kun er de udfyldte sider, der skal sendes.
Under punkt 2 forklares det, hvordan skemaet skal udfyldes. Forklaringen følger rækkefølgen
i skemaet. Bemærk, at en begæring om ugyldighedserklæring kun kan antages, hvis det
angrebne EU-varemærke er blevet registreret.
For yderligere oplysninger kan EUIPO kontaktes på følgende telefonnummer:
(+34) 965 139 100.

1.2 Indsendelse af skemaet
Udfyldte begæringer samt anden korrespondance som f.eks. indsendte bemærkninger eller
dokumentation skal sendes til følgende adresse:
European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spanien

Receiving Unit
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Korrespondance pr. fax skal sendes til følgende EUIPO-faxnummer:
(+34) 965 131 344

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spanien
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Ved fremsendelse af korrespondance pr. fax er fremsendelse af en bekræftet kopi ikke
nødvendig og anbefales ikke. EUIPO vil anmode om yderligere oplysninger, hvis den pr. fax
fremsendte korrespondance ikke viser sig at være tilstrækkelig.

2. Skemaet, side 1
Øverst på side 1 skal den begærende part angive det samlede antal sider, som begæringen
består af, herunder eventuelle supplerende ark og bilag (begrundelser, dokumentation,
fuldmagt mv.) samt sin reference.

2.1 Den begærende part
Hvis den begærende part tidligere har fået tildelt et ID-nummer af EUIPO, er det kun
nødvendigt at anføre ID-nummer og navn. Hvis dette ikke er tilfældet, identificerer den
begærende part sig ved angivelse af navn, adresse og nationalitet. Den begærende part skal
ligeledes anføre sin juridiske status.

2.2 Repræsentant

Repræsentation er obligatorisk for alle begærende parter, både juridiske og fysiske personer,
som hverken har bopæl eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle andre kan repræsentere sig selv eller
vælge at udpege en repræsentant.
Repræsentanten skal angive sit navn sammen med det ID-nummer, denne har fået tildelt af
EUIPO. Hvor et sådant ID-nummer ikke er tilgængeligt, skal de relevante oplysninger
vedrørende eksisterende/nyligt udpegede repræsentanter ligeledes angives i skemaet.
Repræsentation ved EUIPO må kun varetages af faglige repræsentanter, som henhører
under én af følgende to kategorier:



en advokat med bestalling i en af medlemsstaterne, og som har sit forretningssted i Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det omfang han i denne stat kan give
møde i varemærkesager, eller
faglige repræsentanter, der er opført på en af EUIPO ført liste. Faglige repræsentanter,
der er opført på listen for EU-varemærker, kan handle i designsager. Derimod kan en
faglig repræsentant, der er opført på listen for EF-designsager ikke handle i
varemærkesager.

Den begærende part kan ligeledes handle gennem en ansat. I tilfælde, hvor der udpeges en
sådan ansat, skal den ansattes navn angives i feltet "repræsentant". Ansatte hos en juridisk
person med bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan repræsentere andre juridiske personer,
hvis (og kun hvis) der er økonomisk tilknytning mellem disse to juridiske personer, såsom
fælleseje eller kontrol. Dette gælder også, når den begærende part er en juridisk person, som
ikke tilhører Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I disse tilfælde skal der
angives oplysninger vedrørende den juridiske person, hvis ansatte handler på vegne af den
begærende part, og grundlaget for den økonomiske tilknytning (moderselskab, datterselskab,
filial osv.) skal angives i et bilag.
EUIPO vil kommunikere med den faglige repræsentant, hvis en sådan er udpeget.
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Det er ikke påkrævet at indgive en bemyndigelse for ansøgerens repræsentant eller en ansat
hos ansøgeren.
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2.3 Det angrebne EU-varemærke, sproget som begæringen indgives på, og
begæringens omfang
Angrebne EU-varemærke: Den begærende part skal angive det angrebne EU-varemærkes
registreringsnummer og registreringsdato samt navnet på EU-varemærkets indehaver. De
oplysninger, som den begærende part angiver, skal utvetydigt identificere det angrebne EUvaremærke.
Sprog: Begæringen om ugyldighedserklæring skal helst indgives på enten det første sprog,
som er angivet i den angrebne EU-varemærkeansøgning, hvis dette er et af EUIPO's fem
sprog (spansk – ES, tysk – DE, engelsk – EN, fransk – FR, italiensk – IT), eller på det
angrebne EU-varemærkes andet sprog, hvilket nødvendigvis er et af EUIPO's sprog.
Begæringen om ugyldighedserklæring kan ligeledes indgives på et andet af EUIPO's fem
sprog, forudsat at der inden for en måned indgives en oversættelse af begæringen på det
første sprog (hvis dette er et af EUIPO's sprog) eller på det angrebne EU-varemærkes andet
sprog. Der kan anvendes en hvilken som helst sprogudgave af skemaet, når blot de krævede
oplysninger angives på det rigtige sprog.
Begæringens omfang: Hvis der påberåbes fuldstændig ugyldighed, skal dette angives. Hvis
begæringen ikke berører alle de varer og tjenesteydelser, som det angrebne EU-varemærke
er registreret for, skal det tydeligt angives, hvilke varer og tjenesteydelser der anfægtes.

2.4 Erklæring
Den begærende part skal erklære, at der ikke tidligere er truffet en endelig afgørelse (som
har fået retsvirkning) vedrørende de samme parter med hensyn til absolutte eller relative
ugyldighedsgrunde, og at der ikke tidligere er indgivet en begæring om ugyldighedserklæring
baseret på en anden ældre rettighed (herunder modkrav). Erklæringen afgives ved, at
begæringen om ugyldighedserklæring underskrives.

2.5 Betaling af gebyrer
Betalingen skal ske i euro.
Gebyret for begæringen om ugyldighed er 630 euro uanset det antal ugyldighedsgrunde, der
gøres gældende. Begæringen betragtes først som indgivet, når gebyret er modtaget af
EUIPO. Den begærende part vælger en af betalingsmåderne ved at afkrydse det relevante
felt.
Betaling (alle bankomkostninger afholdes af debitor, som underretter banken herom), skal
foretages på én af følgende måder:
-

ved debitering af en konto hos EUIPO, med angivelse af kontonummeret.
ved en bankoverførsel af beløbet i euro til en af EUIPO's konti, med angivelse af den
begærende part eller repræsentantens navn, adresse og referencenummer og den
gebyrtype, betalingen vedrører, samt den dato, hvorpå overførslen blev foretaget.

Konti ved EUIPO kan åbnes ved skriftlig ansøgning til EUIPO på følgende adresse:

European Union Intellectual Property Office Finance Department
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Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spanien
Tlf.: (+34) 965 139 340
Fax: (+34) 965 139 113
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Bankoverførsler kan foretages til en af følgende EUIPO-konti:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Swiftkode (BIC): BBVAESMM XXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
La Caixa
2100-2353-01-0700000888 Swiftkode (BIC): CAIXESBB XXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

2.6 Underskrift
Begæringen skal underskrives, og underskriverens navn skal angives.

3. Skemaet, side 2

3.1 Ugyldighedsgrunde
Den begærende part skal angive mindst én ugyldighedsgrund og give en begrundelse.
Hvis begæringen er baseret på absolutte ugyldighedsgrunde, skal dette anføres, ligesom der
skal gives en begrundelse, som er vedlagt bevis, hvor dette er relevant.
Hvis begæringen er baseret på relative ugyldighedsgrunde, skal det angives, hvorvidt det er
ugyldighedsgrundene i artikel 53, stk. 1, og/eller i artikel 53, stk. 2, i varemærkeforordningen.
Der skal kun gives nærmere oplysninger om de ældre rettigheder, hvis begæringen støttes
på relative ugyldighedsgrunde. Til dette formål anvendes side 3 til 8.
Den, der indgiver en begæring om ugyldighedserklæring, skal anføre de kendsgerninger,
som hver begrundelse støttes på, og tilvejebringe bevis for disse kendsgerninger. Endvidere
skal den begærende part argumentere for, hvorfor kendsgerningerne og beviserne er
relevante for, at det anfægtede EU-varemærke er ugyldigt.

4. Skemaet, side 3 til 8

4.1 Varemærkeregistreringer og -ansøgninger
Vedrørende varemærkeregistreringer og -ansøgninger skal følgende oplyses:








varemærkets art (EU-varemærke, nationalt varemærke eller international registrering,
med angivelse af de medlemsstater, hvor det har retsvirkning) (se punkt 4.7)
oplysninger om registreringen og/eller ansøgningen
en gengivelse af mærket (se punkt 4.8)
de varer og tjenesteydelser, som begæringen er baseret på
en angivelse af den begærende parts berettigelse
den specifikke ugyldighedsgrund, som begæringen støttes på
en begrundelse.
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Hvis det hævdes, at mærket er velkendt, skal den begærende part ud over ovennævnte
oplyse:

4



i hvilket område mærket er velkendt, og for hvilke varer eller tjenesteydelser, det er
velkendt.

Den begærende part skal endvidere vedlægge bevis for det ældre mærkes eksistens, sin
berettigelse dertil og, hvis relevant, bevis for, at mærket er velkendt. Om nødvendigt skal der
vedlægges en oversættelse af disse beviser.

4.2 Vitterlig kendte mærker
For vitterlig kendte mærker (artikel 6a i Paris-konventionen) skal den begærende part angive
følgende:






det geografiske område, hvor mærket er beskyttet, dvs. den medlemsstat, hvor mærket
er vitterlig kendt (se punkt 4.7)
en gengivelse af mærket (se punkt 4.8)
en angivelse af de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er vitterlig kendt
den specifikke ugyldighedsgrund, som begæringen støttes på
en begrundelse.

Den begærende part skal endvidere vedlægge bevis for det ældre mærkes eksistens, sin
berettigelse dertil og bevis for, at mærket er vitterlig kendt. Om nødvendigt skal der
vedlægges en oversættelse af disse beviser.

4.3 Ansøgninger, som er indgivet af den begærende parts agent
For agentvaremærker skal den begærende part tilvejebringe følgende:







de nærmere oplysninger om mærket
det eller de lande, hvor det er registreret, ansøgt eller beskyttet
en gengivelse af mærket (se punkt 4.8)
en angivelse af varerne eller tjenesteydelserne
den specifikke ugyldighedsgrund, som begæringen støttes på
en begrundelse.

Den begærende part skal endvidere vedlægge bevis for, at han er indehaver af mærket og
for, hvornår han erhvervede rettigheden, bevis for agent-repræsentant-forholdet og bevis for,
at EU-varemærket blev registreret uden indehaverens samtykke. Om nødvendigt skal der
tilvejebringes en oversættelse af disse beviser.

4.4 Ikke-registreret varemærke eller tegn, der anvendes erhvervsmæssigt
For ældre, ikke-registrerede varemærker eller tegn skal følgende angives:








tegnets art, som f.eks. virksomhedsnavn, firmanavn osv.
berettigelsen
det område/de(n) medlemsstat(er), hvor varemærket eller
erhvervsmæssigt (se punkt 4.7)
det geografiske område, hvor tegnet er beskyttet
en gengivelse af tegnet (se punkt 4.8)
de varer, tjenesteydelser eller aktiviteter, for hvilke tegnet anvendes
en begrundelse.

tegnet

anvendes
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Den begærende part skal ligeledes vedlægge bevis for, at han er indehaver af tegnet, for
brugen af tegnet, bevis for tidspunktet for erhvervelsen af tegnet, bevis for gældende
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lovgivning og omfanget af beskyttelsen i forhold til yngre varemærker. Om nødvendigt skal
der tilvejebringes en oversættelse af disse beviser.

4.5 Beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse (BOB/BGB)
For beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser skal
ansøgeren angive:







rettens art (beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse)
en angivelse af retten
område/medlemsstat(er), hvor den er beskyttet (jf. 4.7)
fremlægge en gengivelse af BOB'en eller BGB'en (jf. 4.8)
de varer, for hvilke BOB'en eller BGB'en er beskyttet
en begrundelse.

Ansøgeren om en ugyldighedserklæring skal ligeledes vedlægge dokumentation for retten til
betegnelsen, dokumentation for tidspunktet for erhvervelsen af retten og dokumentation for
den gældende lovgivning og omfanget af beskyttelsen i forhold til yngre varemærker. Om
nødvendigt skal der vedlægges en oversættelse af dokumentationen.

4.6 Andre ældre rettigheder
For andre ældre rettigheder skal følgende angives:





rettens art
oplysninger om den ældre ret, herunder det geografiske område, hvor det er beskyttet
(se punkt 4.7)
en gengivelse/angivelse af retten (se punkt 4.8)
en begrundelse.

Den begærende part skal ligeledes vedlægge bevis for sin berettigelse til tegnet, bevis for
tidspunktet for erhvervelsen af tegnet, bevis for gældende lovgivning og omfanget af
beskyttelsen i forhold til yngre varemærker. Om nødvendigt skal der tilvejebringes en
oversættelse af disse beviser.

4.7 Landekoder
AT

Østrig

EL Grækenland

LV

Letland

BE

Belgien

ES

Spanien

MT

Malta

BG Bulgarien

FI

Finland

NL

Nederlandene

CY

FR

Frankrig

PL

Polen

HR Kroatien

Cypern

RO Rumænien

GB

Det Forenede Kongerige

CZ

Den Tjekkiske Republik

HU

Ungarn

PT

Portugal

DE

Tyskland

IE

Irland

SE

Sverige

DK

Danmark

IT

Italien

SI

Slovenien

EM

Den Europæiske Union

LT

Litauen

SK

Slovakiet

EE

Estland

LU

Luxembourg

4.8 Gengivelse af mærket/tegnet
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For verbale rettigheder (herunder varemærker, tegn og BOB'er eller BGB'er med ord) kan
retten blot indtastes.
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Andre rettigheder end verbale rettigheder kan importeres i indsigelsen på to måder. Med
Adobe Acrobat Writer kan gengivelsen af varemærket importeres i et hvilket som helst
format (f.eks. .jpg, .gif, .tif, .bmp). Med Adobe Acrobat Reader kan gengivelsen importeres i
pdf-format. Der kan også vedhæftes en gengivelse af varemærket/tegnet på et særskilt ark.
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