Pojasnila k obrazcu zahteve za razglasitev ničnosti
blagovne znamke Evropske unije
1. Splošne opombe
1.1 Uporaba obrazca
Obrazec lahko dobite brezplačno pri EUIPO, lahko ga pa tudi prenesete z njegove spletne
strani (http://www.euipo.europa.eu). Obrazec je mogoče tudi prosto razmnoževati.
Prijavitelji zahteve za razglasitev ničnosti ali njihovi zastopniki lahko uporabijo podobno
sestavljene ali oblikovane obrazce, kot so na primer računalniško oblikovani obrazci, ki
vsebujejo vse podatke iz obrazca.
Kadar uporabljate tovrstne elektronske obrazce, se lahko izognete dodajanju prilog tako, da
elektronsko različico preprosto razširite v tistih rubrikah, kjer potrebujete več prostora.
Priporočamo, da predložite čim bolj popolno izpolnjen obrazec, vključno s potrebnimi dokazili.
To bo olajšalo in pospešilo obravnavo zahteve za razglasitev ničnosti.
Zahteva za razglasitev ničnosti obsega dve strani osnovnih podatkov in šest strani za
ugotavljanje prejšnjih pravic, na katerih temelji prijava, če so podlaga prijave relativni razlogi.
Na prvi strani se navedejo podatki o prijavitelju zahteve za razglasitev ničnosti in njegovem
zastopniku, izpodbijana blagovna znamka Evropske unije ali mednarodna registracija (IR),
obseg zahteve, jezik zahteve, izjava in način plačila pristojbine. Prijavitelj se mora na prvi
strani tudi podpisati. Na drugi strani se navedejo razlogi za prijavo. Če se prijavitelj v zahtevi
sklicuje na več kot eno prejšnjo pravico, se priporoča, da za vsako prejšnjo pravico uporabi
svojo stran. Prosimo, upoštevajte, da je treba poslati le strani s podatki.
Navodila za izpolnjevanje obrazca so pod točko 2 ‘Obrazec’. Navodila sledijo vrstnemu redu
rubrik na obrazcu. Prosimo, upoštevajte, da je zahteva za razglasitev ničnosti dopustna le, če
je sporna blagovna znamka Evropske unije registrirana.
Za dodatne informacije lahko pokličete na EUIPO na telefonsko številko:
(+34) 965 139 100
1.2 Pošiljanje obrazcev
Izpolnjene obrazce skupaj s prilogami, npr. s pripombami ali dokazi, je treba poslati na
naslednji naslov:
European Union Intellectual Property Office
Receiving Unit
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Španija
Sporočila po faksu je treba poslati na naslednjo številko faksa:
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+34 965 131 344
Pri pošiljanju sporočil po faksu potrditveni izvodi niso potrebni in se ne priporočajo. Če se
izkaže, da je po faksu poslano sporočilo nezadostno, bo EUIPO zahteval nadaljnje
informacije.

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

2. Obrazec, prva stran
Na vrhu prve strani mora prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti navesti skupno število strani
zahteve vključno z vsemi dodatnimi stranmi in prilogami (obrazložitev razlogov, dokazi,
pooblastilo itd.) ter njegovo referenčno oznako.
2.1 Prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti
Če je EUIPO prijavitelju zahteve za razglasitev ničnosti že dodelil identifikacijsko številko,
zadošča navedba te številke in imena prijavitelja. Če prijavitelj nima identifikacijske številke,
mora navesti svoje ime/ime in priimek, naslov in državo, v kateri ima sedež/državljanstvo.
Prijavitelj mora navesti tudi svoj pravni status.

2.2 Zastopnik
Vsi prijavitelji zahteve za razglasitev ničnosti, tako fizične kot pravne osebe, ki nimajo stalnega
prebivališča ali sedeža, glavne poslovne enote ali resne in dejanske industrijske ali trgovske
poslovalnice v Evropskem gospodarskem prostoru, morajo imeti zastopnika. Vse druge osebe
se lahko bodisi zastopajo same ali pa imenujejo zastopnika.
Zastopnik mora svoje ime navesti skupaj z identifikacijsko številko, ki mu jo je dodelil EUIPO.
Če taka identifikacijska številka ne obstaja, je treba v obrazcu navesti ustrezne podatke o
obstoječem / novoimenovanem zastopniku.
Zastopstvo pred EUIPO lahko opravljajo poklicni zastopniki, ki sodijo v eno izmed naslednjih
dveh kategorij:
•
•

odvetniki, ki so usposobljeni v kateri od držav članic Evropskega gospodarskega prostora
in ki lahko v zadevni državi članici delujejo kot zastopniki v zadevah v zvezi z znamkami
ter imajo poslovno enoto v Evropskem gospodarskem prostoru, ali
poklicni zastopniki, ki so vpisani na seznam urada EUIPO. Poklicni zastopniki, ki so
vpisani na seznam za zadeve v zvezi z blagovnimi znamkami Evropske unije, so lahko
zastopniki v zadevah v zvezi z modeli. Po drugi strani pa poklicni zastopnik, ki je vpisan na
seznam za zadeve v zvezi z modeli Skupnosti, ne sme biti zastopnik v zadevah v zvezi z
znamkami.

Prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti lahko zastopa tudi njegov zaposleni. Če je imenovan
zaposleni, je treba njegovo ime vpisati v okence "zastopnik". Zaposleni pri pravni osebi s
sedežem ali glavno poslovno enoto ali resno in dejansko industrijsko ali trgovsko poslovalnico
v Evropskem gospodarskem prostoru lahko zastopajo druge pravne osebe, če (in samo če)
obstajajo med tema dvema pravnima osebama ekonomske povezave, kot je na primer
skupno lastništvo ali nadzor. To velja tudi, če je prijavitelj pravna oseba s sedežem zunaj
Evropskega gospodarskega prostora. V takih primerih je treba v prilogi poslati podatke o
pravni osebi, katere zaposleni zastopa prijavitelja, in podlago ekonomske povezave (matično
podjetje, hčerinsko podjetje, podružnica itd.).
Če je bil imenovan zastopnik, bo EUIPO vsa sporočila pošiljal njemu.
Zastopniku prijavitelja ali osebi, ki dela pri prijavitelju, ni treba vložiti pooblastila.

2.3 Izpodbijana blagovna znamka Evropske unije, jezik zahteve in obseg zahteve
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Izpodbijana blagovna znamka Evropske unije: Prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti
mora navesti registrsko številko izpodbijane blagovne znamke Evropske unije, datum
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registracije in ime lastnika. Podatki, ki jih navede prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti,
morajo nedvoumno identificirati izpodbijano blagovno znamko Evropske unije.
Jezik: Zaželeno je, da se zahteva za razglasitev ničnosti vloži v prvem jeziku izpodbijane
blagovne znamke EU, če je ta eden izmed petih jezikov urada EUIPO (španščina - ES;
nemščina – DE, angleščina - EN; francoščina - FR; italijanščina - IT), ali v drugem jeziku
izpodbijane blagovne znamke EU, ki je obvezno tudi jezik urada EUIPO. Zahtevo za
razglasitev ničnosti je mogoče vložiti tudi v katerem koli od petih jezikov urada EUIPO pod
pogojem, da se v enem mesecu vloži prevod zahteve za razglasitev ničnosti v prvi jezik (če je
to jezik urada EUIPO) ali drugi jezik izpodbijane blagovne znamke EU. Lahko se uporabi
katera koli jezikovna različica obrazca, če so zahtevani podatki navedeni v ustreznem jeziku.
Obseg zahteve: Treba je označiti, ali se zahteva popolna ničnost. Če se ničnost ne zahteva
za vse vrste blaga in storitev, za katere je registrirana izpodbijana blagovna znamka Evropske
unije, je treba v zahtevi za razglasitev ničnosti izrecno navesti sporne vrste blaga ali storitev.
2.4 Izjava
Prijavitelj mora podati izjavo, da še ni bila sprejeta pravnomočna odločba (res judicata) v zvezi
z istimi strankami glede absolutnih ali relativnih razlogov in da še ni bila vložena zahteva za
razglasitev ničnosti na osnovi druge prejšnje pravice (vključno z nasprotnimi tožbami). Ta
izjava se poda s podpisom zahteve za razglasitev ničnosti.
2.5 Plačilo pristojbine
Pristojbina se plača v eurih.
Pristojbina za zahtevo za razglasitev ničnosti je 630 EUR ne glede na število navedenih
razlogov. Dokler EUIPO ne prejme pristojbine, se šteje, da zahteva ni vložena. Prijavitelj
zahteve za razglasitev ničnosti izbere način plačila tako, da označi ustrezni kvadratek.
Plačilo (vse bančne stroške nosi plačnik, ki da banki ustrezna navodila) se lahko izvede z:
-

obremenitvijo tekočega računa pri EUIPO, pri čemer je treba navesti številko tega
računa;
nakazilom v eurih na bančni račun urada EUIPO, pri čemer je treba navesti ime,
naslov in referenčno številko prijavitelja zahteve ali zastopnika, vrsto pristojbine, na
katero se nanaša plačilo, ter datum nakazila.

Tekoči račun se lahko odpre tako, da se na EUIPO pošlje pisna vloga na naslednji naslov:
European Union Intellectual Property Office
Finance Department
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Španija
Telefon: (+34) 965 139 340
Faks: (+34) 965 139 113
Nakazila se izvršijo na enega od naslednjih bančnih računov urada EUIPO:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Swift koda (BIC): BBVAESMM XXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
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La Caixa
2100-2353-01-0700000888 Swift koda (BIC): CAIXESBB XXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888
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2.6 Podpis
Zahtevo za razglasitev ničnosti je treba podpisati in navesti tudi ime podpisnika.

3. Obrazec, druga stran

3.1 Razlogi
Prijavitelj mora navesti vsaj en razlog za ničnost in podati izjavo ali obrazložitev razlogov.
Če zahteva temelji na absolutnih razlogih, je treba navesti take razloge in utemeljeno izjavo
ter, kadar je to ustrezno, priložiti dokaz.
Če zahteva za razglasitev ničnosti temelji na relativnih razlogih, more prijavitelj navesti, ali
zahteva za raglasitev ničnosti temelji na členu 53(1) in/ali 53(2) Uredbe o blagovni znamki EU.
Podatke o prejšnjih pravicah je treba navesti le pri relativnih razlogih. V ta namen se
uporabljajo tretja do osma stran obrazca.
Prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti mora za vsak razlog navesti podporna dejstva in
zanje priložiti dokazila. Poleg tega mora prijavitelj argumentirano razložiti pomen dejstev in
dokazov o domnevni ničnosti izpodbijane blagovne znamke Evropske unije.

4. Obrazec, od tretje do osme strani

4.1 Registracije in prijave znamk
Za registracije in prijave znamk je treba navesti naslednje podatke:
•
•
•
•
•
•
•

vrsto znamke (blagovna znamka EU, nacionalna ali mednarodna registracija in države
članice, v katerih velja) (glejte 4.7),
podatke o registraciji in/ali prijavi,
predstavitev znamke (glejte 4.8),
blago in storitve, ki so podlaga za zahtevo,
upravičenost prijavitelja do zahteve za razglasitev ničnosti,
razloge za zahtevo za razglasitev ničnosti,
obrazložitev razlogov.

Ob sklicevanju na to, da ima znamka ugled, mora prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti
poleg zgornjih podatkov navesti:
•

podatke o ozemlju, na katerem ima znamka ugled, in za katere vrste blaga ali storitev ima
ugled.
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Prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti mora priložiti tudi dokaz o obstoju prejšnje znamke, o
upravičenosti in, kadar je to ustrezno, dokaz o ugledu. Po potrebi mora zagotoviti prevod
dokaza.

4.2 Znane znamke
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Za znane znamke (člen 6 bis Pariške konvencije) mora prijavitelj zahteve za razglasitev
ničnosti navesti:
•
•
•
•
•

zemljepisno območje varstva, tj. države članice, v katerih je znamka znana (glejte 4.7),
predstavitev videza znamke (glejte 4.8),
vrste blaga in storitev, zaradi katerih je znamka znana,
razloge za zahtevo za razglasitev ničnosti,
obrazložitev razlogov.

Prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti mora priložiti tudi dokaz o obstoju prejšnje znamke, o
upravičenosti in dokaz, da je znana. Po potrebi mora zagotoviti prevod dokaza.

4.3 Izpodbijano prijavo je vložil posrednik prijavitelja
Za znamke, katere registracijo je zahteval posrednik v lastnem imenu in brez soglasja, mora
prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti navesti:
•
•
•
•
•
•

podatke o znamki,
državo ali države, kjer je registrirana, prijavljena ali varovana,
predstavitev znamke (glejte 4.8),
vrste blaga ali storitev,
razloge za zahtevo za razglasitev ničnosti,
obrazložitev razlogov.

Prijavitelj mora priložiti tudi dokaz o lastništvu znamke in o času pridobitve pravice, dokaz o
posredniško-zastopniškem odnosu in dokaz, da je bila blagovna znamka EU registrirana brez
soglasja lastnika. Po potrebi mora zagotoviti prevod dokaza.

4.4 Neregistrirana znamka ali znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu
Za prejšnje neregistrirane znamke ali znake mora prijavitelj navesti:
•
•
•
•
•
•
•

vrsto znaka, na primer ime družbe, trgovsko ime itd.,
upravičenost,
ozemlje/državo članico (države članice), v kateri(h) se znamka ali znak uporablja v
gospodarskem prometu (glejte 4.7),
zemljepisni obseg znaka,
predstavitev znaka (glejte 4.8),
vrste blaga, storitev ali dejavnosti, za katere se znak uporablja,
obrazložitev razlogov.

Prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti mora priložiti tudi dokaz o lastništvu ali uporabi
znaka, dokaz o času pridobitve znaka, dokaz o veljavni zakonodaji in obsegu njegovega
varstva glede na poznejše znamke. Po potrebi mora zagotoviti prevod dokaza.
4.5 Zaščitena označba porekla ali zaščitena geografska označba (ZOP/ZGO)
Prijavitelj mora za zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe navesti:
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•
•
•
•

naravo pravice (zaščitena označba porekla ali geografska označba),
označbo pravice,
ozemlje/države članice, kjer je varovana (glej točko 4.7),
predložiti predstavitev ZOP/ZGO (glej točko 4.8),
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•
•

blago, za katero sta zaščitena označba porekla ali geografska označba,
utemeljitev.

Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti mora priložiti tudi dokazilo o pravici, dokazilo o tem,
kdaj je bila pravica pridobljena, ter dokazilo o veljavni zakonodaji in njenem obsegu zaščite
glede na poznejše blagovne znamke. Po potrebi je treba predložiti prevod dokazil.

4.6 Druge prejšnje pravice
Za druge prejšnje pravice mora prijavitelj zahteve za razglasitev ničnosti navesti:
•
•
•
•

vrsto pravice,
podatke o prejšnji pravici, vključno z zemljepisnim obsegom pravice (glejte 4.7),
predstavitev/opis pravice (glejte 4.8),
obrazložitev razlogov.

Prijavitelj mora priložiti tudi dokaz o upravičenosti, dokaz o času pridobitve pravice, dokaz o
veljavni zakonodaji in obsegu varstva glede na poznejše znamke. Po potrebi mora zagotoviti
prevod dokaza.

4.7 Kode držav
AT Avstrija

ES Španija

MT Malta

BE Belgija

FI

NL Nizozemska

BG Bolgarija

FR Francija

PL Poljska

CY Ciper

HR Hrvaška

PT Portugalska

HU Madžarska

RO Romunija

DE Nemčija

IE

Irska

SE Švedska

DK Danska

IT

Italija

SI

EM Evropska unija

LT

Litva

SK Slovaška

EE

LU Luksemburg

CZ

Češka republika

Estonija

EL Grčija

Finska

Slovenija

UK Velika britanija

LV Latvija

4.8 Prikaz videza pravice
Pravice, sestavljene iz besed (vključno z znamkami, znaki ter ZOP ali ZGO iz besed) se lahko
preprosto vpišejo.

EUIPO NOTES-SL
Mod.008-03/2016

Pravice, ki niso sestavljene iz besed, se lahko v ugovor uvozijo na dva načina. Če imate
Adobe Acrobat Writer, lahko uvozite prikaz blagovne znamke v kateri koli obliki (npr. .jpg, .gif,
.tif, .bmp). Če imate Adobe Acrobat Reader, lahko sliko prikažete le v formatu pdf. Druga
možnost je, da predstavitev videza pravice priložite na posebnem listu.
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