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1 Въведение 
 
Настоящата глава се отнася до правилата, свързани с присъединяването на нови 
държави членки към Европейската общност и последствията за притежателите 
на марки на Общността. В настоящата глава се разглеждат и абсолютни, и 
относителни основания. 
 
Член 165 от РМО съдържа съответните разпоредби, свързани с разширяването и 
марките на Общността. Тези разпоредби са въведени в регламента в 
съответствие с процеса по разширяване през 2004 г. (по това време член 147, 
буква а) от РМО) и са се запазили непроменени през последващи процеси по 
разширяване. Единственото изменение в текста на регламента е добавянето на 
имената на новите държави членки. 
 
Таблица в приложение 1 съдържа списък с новите държави членки, наред с 
датите на тяхното присъединяване и официалните им езици. 
 
 
2 Правила относно проверката 
 
2.1 Автоматично разширяване на МО за нови държави 

членки 
 
Член 165, параграф 1 от РМО определя основното правило на разширяването, 
което гласи, че всички съществуващи заявки за МО и регистрирани МО 
автоматично се разширяват върху новите държави членки без допълнителна 
намеса от OHIM, друг орган или притежателите на въпросните права. Не е 
необходимо да се плащат допълнителни такси или да се извършват други 
административни формалности. Разширяването на съществуващите заявки за 
МО или МО за териториите на новите държави членки гарантира, че тези права 
имат еднаква сила в целия ЕС и съответства на основния принцип за единния 
характер на МО. 
 
 
2.2 Висящи заявки за МО 
 
В член 165, параграф 2 от РМО е заложена важна преходна разпоредба, според 
която заявките за МО, висящи към датата на присъединяването, не могат да 
бъдат отхвърляни на абсолютно основание за отказ, ако това основание стане 
приложимо просто заради присъединяването на нова държава членка („клауза за 
заварено положение“). На практика това означава, че ако заявка за МО е с 
неотличителен, описателен, родов, въвеждащ в заблуждение характер или 
противоречи на обществения ред или морал на езика или на територията на 
новата държава членка, тя не се отхвърля, ако датата на подаване е преди 
датата на присъединяване на тази държава. 
 
За заявки, подадени след датата на присъединяване, основанията за отказ по 
член 7, параграф 1 от РМО важат също и за новата държава членка. Това е 
валидно дори когато заявката за МО има дата на приоритет, която е по-ранна от 
релевантната дата на присъединяване. Правото на приоритет не защитава 
заявителя на МО от промени в правото, приложимо към неговата заявка. 
Следователно проверителите трябва да прилагат същите критерии за проверка, 
както за всички останали официални езици на ЕС. Това означава, че 
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проверителят трябва да установи дали заявката за МО е описателна и т.н. също 
и в новата държава членка. 
 
Въпреки това този принцип следва да се прилага с предпазливост, защото той 
просто означава, че критериите за прилагане на член 7, параграф 1 от РМО 
следва да не стават по-стриктни в резултат от присъединяването на нови 
държави членки. Обратното заключение, че термините, които са описателни на 
езика или на територията на нова държава членка, може при всички случаи да 
бъдат регистрирани за подадени преди датата на присъединяване заявки за МО, 
не винаги е правилно. Например описателните изрази на езиците на нови 
държави членки може да са навлезли в ежедневния език на съществуващите 
държави членки или да са широко известни в тях (например Vodka), а 
географските указания е възможно вече да са отказани като описателни изрази 
(например Balaton или Tokaj). Трябва да се вземат под внимание също и вече 
защитените в новите държави членки географски указания, и защитата, 
произлизаща от законодателството на Общността, или двустранните договори 
между новите държави членки и ЕС или съществуващите държави членки. 
 
По-точно тази разпоредба засяга основанията за отказ по член 7, параграф 1, 
букви е) и ж) от РМО, свързани съответно с марки, които противоречат на 
обществения ред или морал, или марки, които въвеждат в заблуждение само 
доколкото въвеждащия в заблуждение характер или нарушението на 
обществения морал се дължи на смисъл, който се разбира само на езика на 
новата държава членка. Службата тълкува член 7, параграф 1, буква е) от РМО в 
съответствие с общи за Общността критерии, независимо от относителните нива 
на морала в различните държави от ЕС. 
 
И накрая, разпоредбата на член 165, параграф 2 от РМО не засяга основанията 
за отказ по член 7, параграф 1, буква д) или и) от РМО: първият се отнася до 
знаци, състоящи се изключително от формата на самите стоки, формата, която е 
необходима за постигане на технически резултат, или формата, която придава 
съществена стойност на стоките, а вторият се отнася до символи и емблеми, 
които не са защитени по член 6ter от Парижката конвенция, а по силата на 
конкретен публичен интерес. 
 
 
2.3 Отличителен характер, придобит чрез използване 
 
Съгласно практиката на Службата отличителен характер, придобит чрез 
използване (член 7, параграф 3 от РМО), трябва да съществува към датата на 
подаване на заявка за МО, и да се запази до датата на нейната регистрация. Ако 
заявител на МО, чиято заявка е подадена преди датата на присъединяване, 
може да докаже, че придобитият отличителен характер е съществувал към 
датата на подаване, член 165, параграф 2 от РМО изключва възражение на 
основанието, че той не е придобил отличителност поради използване в новите 
държави членки. Следователно, заявителят не трябва да доказва придобит 
отличителен характер в новите държави членки. 
 
 
2.4 Недобросъвестност 
 
Службата счита подаването на заявка за МО за недобросъвестно, ако е 
извършено преди датата на подаване на заявката за термин, който е описателен 
или по друг начин недопустим за регистрация на езика на нова държава членка с 
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единствената цел да бъдат получени изключителни права за недопустим за 
регистрация термин или по друг начин оспорими цели. 
 
Това няма ефект на практика по време на етапа на проверка, тъй като 
недобросъвестността не представлява абсолютно основание за отказ и 
следователно Службата няма правомощия да възразява ex officio. Службата 
упражнява своите задължения по отношение на „недобросъвестно подадени 
заявки“ само при подаване на искане за заличаване (член 52, параграф 1, 
буква б) от РМО). Националните служби на новите държави членки са в същата 
степен определени за противодействието на недобросъвестността в контекста на 
разширяването. Следователно заявителите на МО следва да имат предвид, че 
дори и да няма основания за отказ по време на процедурата по регистрация, 
техните заявки за МО могат да бъдат оспорени на по-късна дата въз основа на 
член 52, параграф 1, буква б) от РМО. 
 
 
2.5 Преобразуване 
 
Заявка за преобразуване на заявка за МО в заявки за национални марки за нови 
държави членки може да бъде подадено от датата на присъединяване на тези 
държави. Преобразуване е възможно и когато датата на подаване на 
преобразувана МО е преди датата на присъединяване. Въпреки това, в случай на 
нова държава членка преобразуваната заявка има действието на по-ранно право 
съгласно националното право. В националното право в новите държави членки 
са приети разпоредби, еквивалентни на член 165 от РМО, които предвиждат, че 
разширените МО имат ефекта на по-ранни права в новите държави членки, 
считано само от датата на присъединяване. На практика това означава, че 
„датата на преобразуване“ в нова държава членка не може да бъде по-ранна от 
тази на датата на присъединяване на тази държава. 
 
Ако вземем за пример присъединяването на Хърватия, това означава, че дори и 
датата на подаване на преобразувана МО да е 01.05.2005 г. в Хърватия, датата 
на преобразуване не е 01/05/2005, а 01/07/2013, тоест датата на 
присъединяването на Хърватия. 
 
Датата на разширяване не отключва нов тримесечен срок за подаване на заявка 
за преобразуване съгласно член 112, параграф 4 от РМО. 
 
 
2.6 Други практически последствия 
 
2.6.1 Подаване в национални служби 
 
Считано от датата на присъединяване на нова държава членка, заявка за МО 
може да бъде подадена също чрез националната служба на тази държава. 
 
 
2.6.2 Професионално представителство 
 
Считано от датата на присъединяване на нова държава членка, заявителите 
(както и други страни по производства пред Службата), чието седалище или 
местожителство е в тази държава членка, вече не е необходимо да бъдат 
представлявани от професионален представител. Считано от датата на 
присъединяване на нова държава членка, професионалните представители от 
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тази държава членка могат да бъдат включени в списъка с професионални 
представители, воден от Службата, съгласно член 93 от РМО, и могат да 
представляват трети страни пред Службата. 
 
 
2.6.3 Първи и втори език 
 
Считано от датата на присъединяване на нова държава членка (вж. 
приложение 1), официалният (официалните) език (езици) на тази държава може 
да се използва като първи език за заявки за МО, подавани на тази дата или след 
нея. 
 
 
2.6.4 Превод 
 
Заявките за МО с дата на подаване преди датата на присъединяване на нова 
държава членка и съществуващите регистрации на МО не се превеждат, нито се 
публикуват отново на езика на тази държава. Заявките за МО, подадени след 
датата на присъединяване на нова държава членка, се превеждат и публикуват 
на всички официални езици на ЕС. 
 
 
2.6.5 Старшинство 
 
Може да се претендира старшинство за национала марка, регистрирана преди 
присъединяването на въпросната нова държава членка или дори преди 
създаването на Европейския съюз. Претендиране на старшинство може да се 
направи само след датата на присъединяване. Регистрираната в новата държава 
членка марка трябва да бъде „по-ранна“ от МО. Тъй като разширена МО, в 
новата държава членка, има действието на по-ранно право, считано от датата на 
присъединяване, да се претендиране старшинство има смисъл, само ако по-
ранната национална марка има дата на подаване или дата на приоритет преди 
датата на присъединяване. 
 
Пример 1: Едно и също лице подава заявка за МО на 01/04/1996. и за 
национална марка в Румъния на 01/01/1999. След 01/01/2007 (датата на 
присъединяване на Румъния и България) може да се претендира старшинство на 
заявката за румънската/българската национална марка 
 
Пример 2: Едно и също лице притежава международна регистрация, 
посочваща ЕС, на 01/01/2005, а впоследствие посочваща Румъния на 01/01/2006. 
След 01/01/2007 може да се претендира старшинство на посочването на 
Румъния, макар и самото посочване да е по-късно от международната 
регистрация, посочваща ЕС. Това се дължи на факта, че разширената МО влиза 
в сила на датата на присъединяване на новата държава членка (в този случай 
01/01/2007). 
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2.6.6 Търсене 
 
Националните служби на нова държава членка може да извършват търсене 
(член 38, параграфи 2 и 3 от РМО), считано от датата на присъединяване на тази 
държава. Само заявките за МО с дата на подаване, съвпадаща с датата на 
присъединяване или след нея, се изпращат до националните служби за търсене. 
 
 
3 Правила относно възражения и отмяна или 

заличаване 
 
1. Съгласно член 165, параграф 4, буква б) от РМО заявка за МО не може да 

бъде предмет на възражение или да бъде заличена въз основа на 
национално по-ранно право, придобито в нова държава членка преди 
датата на присъединяване на тази държава. 

 
Въпреки това заявките за МО, подадени на датата на присъединяване или 
след нея, не подлежат на тази „клауза за заварено положение“ и могат да 
бъдат отхвърляни въз основа на възражение или заличени поради по-ранно 
национално право, съществуващо в нова държава членка, при условие че 
по-ранното право е „по-ранно“, когато се сравняват двете дати на подаване 
или на приоритет. 

 
2. Изключение от това (преходно) правило съдържа член 165, параграф 3 от 

РМО относно възраженията. Заявка за МО, подадена в рамките на шест 
месеца преди датата на присъединяване, може да бъде оспорена чрез 
възражение въз основа на национално право, съществуващо в нова 
държава членка на датата на присъединяването, при условие че това право 

 
а) има по-ранна дата на подаване или приоритет и 
б) е придобито добросъвестно. 

 
3. Датата на подаване, а не датата на приоритет е решаващият елемент за 

определяне кога срещу заявка за МО може да се подаде възражение въз 
основа на по-ранно право в нова държава членка. На практика 
последствията от горепосочените разпоредби са илюстрирани в следните 
примери по отношение на присъединяването на Хърватия (01/07/2013) 

 
а) При никакви обстоятелства заявка за МО, подадена преди 01/01/2013 

(в този контекст датата на приоритет е ирелевантна), не може да бъде 
предмет на възражение или да се заличи въз основа на национално 
по-ранно право в нова държава членка. 

 
б) Заявка за МО с дата на подаване между 01/01/2013 и 30/06/2013 (т.е. 

по време на шестте месеца преди датата на присъединяване) 
може да бъде предмет на възражение от страна на хърватска марка, 
при условие че датата на подаване или датата на приоритет на 
хърватската марка са по-ранни от тези на заявката за МО, предмет на 
възражение, и че националната марка е подадена добросъвестно. 

 
в) заявка за МО с дата на подаване 01.07.2013 г. или след това може да 

бъде предмет на възражение или да бъде заличена въз онова на 
марка, регистрирана в Хърватия, ако тази марка има по-ранна дата на 
подаване или на приоритет съгласно обичайните правила. 
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Добросъвестното ѝ придобиване не е условие. Това важи за всички 
национални марки и по-ранни нерегистрирани права, регистрирани 
или придобити в нова държава членка преди присъединяването. 

 
г) Срещу заявка за МО с дата на подаване 01/07/2013 или след това, но 

с дата на приоритет преди 01/07/2013 може да се подаде възражение 
или тя може да бъде заличена въз онова на национална марка, 
регистрирана в Хърватия, ако тази марка има по-ранна дата на 
подаване или на приоритет съгласно обичайните правила. 

 
Това преходно изключение е ограничено до правото за повдигане на 
възражение и не включва правото за подаване на искане за отмяна или 
заличаване въз основа на относителни основания. Това означава, че щом 
горепосоченият шестмесечен период изтече, без да е внесено възражение, 
заявката за МО вече не може да бъде оспорвана чрез възражение или 
искане за заличаване. 

 
4. Съгласно член 165, параграф 5 от РМО използването на МО с дата на 

подаване преди датата на присъединяване на нова държава членка може 
да бъде забранено съгласно членове 110 и 111 от РМО въз основа на по-
ранна национална марка, регистрирана в новата държава членка, където 
последната има дата на подаване или приоритет преди датата на 
присъединяване и е регистрирана добросъвестно. 

 
Горната разпоредба важи също за: 

 
• заявки за национални марки, подадени в новите държави членки, при 

условие че впоследствие те са регистрирани, 
• нерегистрирани права, придобити в нови държави членки, спадащи 

към обхвата на член 8, параграф 4 и член 53, параграф 2 от РМО, с 
уговорката, че датата на придобиване на правото съгласно 
националното право замества датата на подаване или на приоритет. 

 
5. Когато възражението е основано на национална регистрирана марка или 

друго право в нова държава членка, дали на това право възражението може 
валидно да се обоснове срещу заявка за МО зависи от това, дали 
възражението е добре обосновано и не е въпрос на допустимост. 

 
6. По-ранната национална марка се презюмира, че е добросъвестно 

придобита. Това означава, че ако бъде оспорена добросъвестността, 
другата страна по производството (заявителят на заявката за МО, предмет 
на възражение в случая по член 165, параграф 4 от РМО или собственикът 
на регистрираната МО в случая по член 165, параграф 5 от РМО) трябва да 
докаже, че собственикът на по-ранното национално право, придобито в 
нова държава членка, е действал недобросъвестно, когато е подавал 
националната заявка или придобивайки правото по друг начин. 

 
7. Член 165 от РМО не съдържа преходни разпоредби относно задължението 

за използване (член 15 и член 42 от РМО). В производства по възражение 
задължението за реално използване на марката възниква, когато 
заявителят на оспорваната заявка за МО поиска възразяващият да докаже 
използването на по-ранната марка в съответствие с член 42, параграфи 2 и 
3 от РМО и член 22 от РПРМО. Възможно е да възникнат въпроси, свързани 
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с разширяването, относно времето и мястото на използването на по-
ранната марка. 

 
Могат да се разграничат два случая: 

 
а) По-ранната марка е национална марка, регистрирана в нова държава 

членка 

В този случай възразяващият трябва да докаже реално използване на по-
ранната марка. Тази ситуация може да възникне само в контекста на 
възражение, отправено или срещу заявка за МО с дата на подаване след 
датата на присъединяване, или срещу заявка за МО, подадена в рамките на 
период от шест месеца, предхождащ датата на присъединяване. 

 
По-ранната национална марка трябва да е реално използвана на 
територията, на която е била защитена, по време на петте години, 
предшестващи датата на публикацията на оспорената заявка за МО. В това 
отношение е без значение дали използването е свързано с период, по 
време на който въпросната държава вече е била членка на Европейския 
съюз. С други думи доказателството за използване може да се отнася и до 
период преди датата на присъединяване (в случая на Хърватия — преди 
01/07/2013). 

 
б) По-ранната марка е МО 

Ако притежателят на по-ранната МО може да докаже използване само на 
територията на нова държава членка или няколко нови държави членки, тъй 
като задължението за използване е свързано с петгодишния период, 
предхождащ датата на публикуване на заявката за МО, срещу която е 
подадено възражение, използването в нова държава членка (или няколко 
нови държави членки) може да се вземе под внимание само ако въпросната 
държава е била държава членка на Европейския съюз, към датата на 
публикуване на заявката за МО, срещу която е повдигнато възражение 
(член 43, параграф 1 от РМО изисква използване „в Общността“). Преди 
датите на тяхното присъединяване новите държави не представляват 
„държави членки на Общността“, следователно не е възможно да се докаже 
използване „в Общността“. 

 
Следователно петгодишният период следва да се отчита само от 
съответната дата на присъединяване. 

 
8. Не съществуват особени преходни проблеми, свързани с производството по 

възражение. Правото съгласно член 119, параграф 7 от РМО за избиране 
на език на производството, който не е един от петте езика на Службата, 
важи, считано от датата на присъединяване по отношение на останалите 
официални езици на Европейския съюз. 
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Приложение 1 
 
Държави членки Дата на 

присъединяване 
Езици 

Чешка република, Кипър, 
Естония, Латвия, Литва, 
Унгария, Малта, Полша, 
Словакия и Словения  

01/05/2004 чешки, естонски, 
унгарски, латвийски, 
литовски, 
малтийски, полски, 
словашки и 
словенски 

България и Румъния 01/01/2007 български и 
румънски 

Хърватия 01/07/2013 хърватски 
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