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1 Uvod 
 
To poglavje obravnava pravila v zvezi s pristopom novih držav članic k Evropski Uniji in 
posledice za imetnike znamk Skupnosti. V tem poglavju so obravnavani absolutni in 
relativni razlogi. 
 
Člen 165 Uredbe o znamki Skupnosti vsebuje zadevne določbe v zvezi s širitvijo in 
znamkami Skupnosti. Te določbe so bile v uredbo uvedene po širitvenem procesu 
leta 2004 (v tistem času člen 147a Uredbe o znamki Skupnosti) in so ostale 
nespremenjene med naslednjimi širitvenimi procesi. Edine spremembe v besedilu 
uredbe so dodana imena novih držav članic. 
 
V preglednici v Prilogi 1 so navedene nove države članice, skupaj z datumom pristopa 
in uradnimi jeziki. 
 
 

2 Pravila glede preizkušanja 
 

2.1 Samodejna širitev znamk Skupnosti v nove države članice 
 
Člen 165(1) Uredbe o znamki Skupnosti določa osnovno pravilo širitve, da se vse 
prijave za znamko Skupnosti in registrirane znamke Skupnosti samodejno razširijo v 
nove države članice brez kakršnega koli dodatnega posredovanja Urada, katerega koli 
organa ali imetnika zadevnih pravic. Za to ni treba plačati dodatnih pristojbin ali 
izpolnjevati kakršnih koli drugih upravnih formalnosti. Širitev obstoječih prijav za 
znamko Skupnosti ali znamk Skupnosti na ozemlje novih držav članic zagotavlja enak 
učinek teh pravic po vsej EU in je skladna s temeljnim načelom enotnosti znamke 
Skupnosti. 
 
 

2.2 Nerešene prijave za znamko Skupnosti 
 
Člen 165(2) Uredbe o znamki Skupnosti vsebuje pomembno prehodno določbo, v 
skladu s katero prijav za znamko Skupnosti, ki so na dan pristopa v postopku 
prijave, ni mogoče zavrniti na podlagi kakršnega koli absolutnega razloga za zavrnitev, 
če se je ta podlaga začela uporabljati le zaradi pristopa novih držav članic. („predhodna 
določba“). V praksi to pomeni, da prijava za znamko Skupnosti ne bo zavrnjena, če je 
brez razlikovalnega učinka, opisna, generična, zavajajoča ali v nasprotju z javnim 
redom ali moralo v jeziku ali na območju nove države članice in če je bila vložena pred 
datumom pristopa te države. 
 
Za prijave, vložene po datumu pristopa, se razlogi za zavrnitev iz člena 7(1) Uredbe o 
znamki Skupnosti  uporabljajo tudi za novo državo članico. Tako je tudi v primeru, 
kadar je prednostni datum prijave za znamko Skupnosti pred zadevnim datumom 
pristopa. Prednostna pravica ne ščiti prijavitelja znamke Skupnosti pred kakršnimi koli 
spremembami zakonodaje v zvezi z njegovo prijavo. Zato bodo preizkuševalci 
uporabljali enaka merila preizkušanja za vse druge uradne jezike EU. To pomeni, da 
mora preizkuševalec preveriti, ali je prijava za znamko Skupnosti opisna itd. tudi v novi 
državi članici. 
 
Vendar je pri uporabi tega načela potrebna previdnost, saj pomeni zgolj to, da meril za 
uporabo člena 7(1) Uredbe o znamki Skupnosti ni treba poostriti zaradi pristopa novih 
držav članic. Nasprotno sklepanje, da se lahko izrazi, ki so opisni v jeziku ali na 
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ozemlju nove države članice, v vsakem primeru registrirajo za prijave za znamko 
Skupnosti, vložene pred datumom pristopa, ni vedno pravilno. Na primer, opisni izrazi 
iz jezikov novih držav članic so lahko vstopili v običajen jezik sedanjih držav članic ali 
so v njih splošno znani (npr. Vodka), geografske označbe pa so bile morda že 
zavrnjene kot opisni izrazi (npr. Balaton ali Tokaj). Upoštevati je treba tudi geografske 
označbe, ki so že zaščitene v novih državah članicah in varstvo, ki izhaja iz zakonodaje 
Skupnosti in dvostranskih sporazumov med novimi državami članicami in EU ali 
sedanjimi državami članicami. 
 
Natančneje, ta določba na razloge za zavrnitev iz člena 7(1)(f) in (g) Uredbe o znamki 
Skupnosti v zvezi z oznakami, ki so v nasprotju z javnim redom ali moralo, in 
zavajajočimi oznakami vpliva samo, če prihaja do kršenja javne morale zaradi pomena, 
ki je razumljiv izključno v jeziku nove države članice. Urad člen 7(1)(f) Uredbe o 
znamki Skupnosti razlaga v skladu z merili, ki veljajo v vsej Skupnosti, ne glede na 
relativne stopnje morale v različnih državah EU. 
 
Nazadnje, določba iz člena 165(2) Uredbe o znamki Skupnosti ne vpliva na razloge za 
zavrnitev iz člena 7(1)(e) ali (i) Uredbe o znamki Skupnosti: prva se nanaša na znake, 
sestavljene izključno iz oblike samega blaga, oblike, ki je potrebna za doseganje 
tehničnih rezultatov, ali oblike, ki blagu daje bistveno vrednost, medtem ko se druga 
nanaša na znamenja in znake, ki niso zaščiteni na podlagi člena 6ter Pariške 
konvencije, vendar so v določenem javnem interesu. 
 
 

2.3 Razlikovalni učinek, ki se pridobi z uporabo 
 
V skladu s prakso Urada mora razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo (člen 7(3) 
Uredbe o znamki Skupnosti), obstajati na dan vložitve prijave za znamko Skupnosti in 
obstati do datuma njene registracije. Kadar lahko prijavitelj, ki je vložil prijavo za 
znamko Skupnosti pred datumom pristopa, dokaže, da je pridobljen razlikovalni učinek 
obstajal na dan vložitve prijave, člen 165(2) Uredbe o znamki Skupnosti izključuje 
ugovor na podlagi dejstva, da razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, ne obstaja v 
novih državi članicah. Zato prijavitelju ni treba dokazovati pridobljenega razlikovalnega 
učinka v novih državah članicah. 
 
 

2.4 Slaba vera 
 
Urad šteje, da vložitev prijave za znamko Skupnosti ni bila opravljena v dobri veri, če je 
bila opravljena pred datumom pristopa za izraz, ki je opisen ali ki iz kakršnega koli 
drugega razloga ni upravičen do registracije v jeziku nove države članice, izključno za 
pridobitev izključnih pravic za izraz, ki ga ni mogoče registrirati, ali za sicer sporne 
namene. 
 
To nima nobenega praktičnega učinka v fazi preizkušanja, ker slaba vera ne pomeni 
absolutnega razloga za zavrnitev in ker Urad posledično ni pooblaščen za ugovor po 
uradni dolžnosti. Urad bo izpolnil svoje dolžnosti v zvezi z vložitvami v slabi veri le v 
primeru vložene zahteve za ugotovitev ničnosti (člen 52(1)(b) Uredbe o znamki 
Skupnosti). Nacionalni uradi v novih državah članicah so enako odločni, da ukrepajo 
proti slabi veri v okviru širitve. Prijavitelji znamk Skupnosti se morajo torej zavedati, da 
tudi če ni razloga za zavrnitev med postopkom registracije, je mogoče njihovo 
registrirano znamko Skupnosti pozneje izpodbijati na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe o 
znamki Skupnosti. 
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2.5 Pretvorba (konverzija) 
 
Od datuma pristopa novih držav članic se lahko od njih zahteva pretvorba prijav za 
znamko Skupnosti v prijave za nacionalno znamko. Pretvorba je mogoča tudi, če je bila 
spremenjena znamka Skupnosti vložena pred datumom pristopa. Vendar ima 
spremenjena prijava v primeru nove države članice na podlagi nacionalne zakonodaje 
učinek prejšnje pravice. Nacionalna zakonodaja v novi državi članici uvaja določbe, ki 
so enakovredne členu 165 Uredbe o znamki Skupnosti in določajo, da imajo razširjene 
znamke Skupnosti učinek prejšnje pravice v novih državah članicah, kar velja samo od 
datuma pristopa. V praksi to pomeni, da datum pretvorbe v novi državi članici ne more 
biti pred datumom pristopa. 
 
Primer je lahko pristop Hrvaške, kar pomeni, da tudi če je bila spremenjena znamka 
Skupnosti vložena 1. maja 2005 na Hrvaškem, datum pretvorbe ne bo 1. maj 2005, 
ampak 1. julij 2013, tj. datum pristopa Hrvaške. 
 
Datum širitve ne pomeni začetka novega trimesečnega roka za vložitev zahteve za 
pretvorbo v skladu s členom 112(4) Uredbe o znamki Skupnosti. 
 
 

2.6 Druge praktične posledice 
 

2.6.1 Vložitev pri nacionalnih uradih 
 
Z dnem pristopa nove države članice se lahko prijava za znamko Skupnosti vloži tudi 
pri nacionalnih uradih v zadevni državi. 
 
 

2.6.2 Poklicno zastopanje 
 
Z dnem pristopa nove države članice prijavitelji (ter druge stranke v postopku pred 
Uradom) s sedežem ali prebivališčem v tej državi za zastopanje ne potrebujejo več 
poklicnega zastopnika. Z dnem pristopa nove države članice se lahko poklicni 
zastopniki iz navedene države vpišejo na seznam poklicnih zastopnikov, ki ga vodi 
Urad v skladu s členom 93 Uredbe o znamki Skupnosti, in lahko nato zastopajo tretje 
osebe pred Uradom. 
 
 

2.6.3 Prvi in drugi jezik 
 
Z dnem pristopa nove države članice (glej Prilogo 1) se lahko uradni jezik te države 
uporablja kot prvi jezik v prijavah za znamko Skupnosti, vloženih na ta dan ali pozneje. 
 
 

2.6.4 Prevajanje 
 
Prijave za znamko Skupnosti, vložene pred datumom pristopa nove države članice in 
obstoječe registracije znamk Skupnosti, se ne prevajajo, niti se ne objavijo znova v 
jeziku navedene države. Prijave za znamko Skupnosti, vložene po datumu pristopa 
nove države članice, se prevedejo in objavijo v vseh uradnih jezikih EU. 
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2.6.5 Prednost starejše znamke (senioriteta) 
 
Prednost starejše znamke (senioriteta) se lahko zahteva za nacionalne znamke, ki so 
bile registrirane pred datumom pristopa zadevne nove države članice ali celo pred 
ustanovitvijo Evropske unije. Vendar je mogoče zahtevo za prednost starejše znamke 
(senioriteto) vložiti le po datumu pristopa. Znamka, registrirana v novi državi članici, 
mora biti starejša od znamke Skupnosti. Ker ima razširjena znamka Skupnosti v novi 
državi članici od datuma pristopa učinek prejšnje pravice, je zahteva za prednost 
starejše znamke (senioriteto) smiselna le, kadar je datum vložitve ali datum prednostne 
pravice prejšnje nacionalne znamke pred datumom pristopa. 
 
Primer 1: Ista oseba 1. aprila 1996 vloži prijavo za znamko Skupnosti in 
1. januarja 1999 prijavo za nacionalno znamko v Romuniji. Po 1. januarju 2007 (datum 
pristopa Romunije) se lahko uveljavlja prednost prijave za romunsko nacionalno 
znamko. 
 
Primer 2: Ista oseba 1. januarja 2005 postane imetnik mednarodne registracije, v 
kateri je imenovana EU, in nato 1. januarja 2006 imetnik registracije, v kateri je 
imenovana Romunija. Po 1. januarju 2007 se lahko prednost navedenega imenovanja 
Romunije uveljavlja tudi, če je bilo samo imenovanje po mednarodni registraciji, v kateri 
je imenovana EU. To je posledica dejstva, da začne razširjena znamka Skupnosti 
veljati na dan pristopa nove države članice (v tem primeru 1. januarja 2007). 
 
 

2.6.6 Poizvedba 
 
Nacionalni uradi nove države članice lahko opravljajo poizvedbe (člen 38(2) in (3) 
Uredbe o znamki Skupnosti) od datuma pristopa navedene države članice. 
Nacionalnim uradom se v poizvedbo pošljejo samo prijave za znamko Skupnosti, ki so 
bile vložene na dan pristopa ali po njem. 
 
 

3 Pravila glede ugovorov in izbrisov 
 
1. V skladu s členom 165(4)(b) Uredbe o znamki Skupnosti prijavi za znamko 

Skupnosti ni mogoče ugovarjati ali je ugotoviti za nično na podlagi prejšnje 
nacionalne pravice, pridobljene v novi državi članici pred datumom njenega 
pristopa. 

 
Vendar ta „predhodna določba“ ne velja za prijave za znamko Skupnosti, vložene 
na datum pristopa ali po njem, saj se lahko zavrnejo na podlagi ugovora ali 
ugotovijo za nične zaradi prejšnje nacionalne pravice, ki je obstajala v novi državi 
članici, če je prejšnja pravica pri primerjavi dveh datumov vložitve ali datumov 
prednostne pravice dejansko starejša. 

 
2. Izjema od tega (prehodnega) pravila je opisana v členu 165(3) Uredbe o znamki 

Skupnosti glede ugovorov. Prijava za znamko Skupnosti, vložena v šestih 
mesecih pred datumom pristopa, se lahko izpodbija z ugovorom, ki temelji na 
veljavni nacionalni pravici v novi državi članici na dan pristopa, če ima ta pravica 

 
(a) starejši datum vložitve ali datum prednostne pravice in 
(b) je bila pridobljena v dobri veri. 
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3. Odločilni element pri odločanju, ali je mogoče prijavi za znamko Skupnosti 
ugovarjati na podlagi prejšnje pravice v novi državi članici, je datum vložitve in ne 
datum prejšnje pravice. V praksi imajo zgornje določbe posledice, ki so opisane v 
naslednjih primerih v zvezi s pristopom Hrvaške (1. julij 2013): 

 
(a) Prijavi za znamko Skupnosti, vloženi pred 1. januarjem 2013 (datum 

prednostne pravice v tem okviru ni pomemben), ni mogoče v nobenih 
okoliščinah ugovarjati ali je ugotoviti za nično na podlagi prejšnje 
nacionalne pravice v novi državi članici. 

 
(b) Prijavi za znamko Skupnosti, ki je bila vložena med 1. januarjem in 

30. junijem 2013 (tj. v šestih mesecih pred datumom pristopa), je 
mogoče ugovarjati s hrvaško znamko, če je datum vložitve ali datum 
prednostne pravice hrvaške znamke starejši od datuma vložitve ali datuma 
prednostne pravice prijave za znamko Skupnosti, zoper katero je vložen 
ugovor, in če je bila nacionalna znamka prijavljena v dobri veri. 

 
(c) Prijavi za znamko Skupnosti, vloženi 1. julija 2013 ali pozneje, je mogoče 

ugovarjati ali jo ugotoviti za nično na podlagi znamke, registrirane na 
Hrvaškem, če je datum vložitve ali datum prednostne pravice starejši na 
podlagi običajnih pravil. Pridobitev v dobri veri ni pogoj. To velja za vse 
nacionalne znamke in prejšnje neregistrirane pravice, vložene ali 
pridobljene v novi državi članici pred njenim pristopom. 

 
(d) Prijavi za znamko Skupnosti, vloženi 1. julija 2013 ali pozneje, vendar z 

datumom prednostne pravice pred 1. julijem 2013, je mogoče ugovarjati ali 
jo ugotoviti za nično na podlagi znamke, registrirane na Hrvaškem, če je 
datum vložitve ali datum prednostne pravice starejši na podlagi običajnih 
pravil. 

 
Ta prehodna izjema je omejena na pravico do vložitve ugovora in ne vključuje 
pravice do vložitve zahteve za izbris na podlagi relativnih razlogov. To pomeni, 
da prijave za znamko Skupnosti ni več mogoče izpodbijati z ugovorom ali prijavo 
za ugotovitev ničnosti, ko poteče zgoraj navedeno šestmesečno obdobje, v 
katerem ni bil vložen noben ugovor. 

 
4. V skladu s členom 165(5) Uredbe o znamki Skupnosti se lahko uporaba znamke 

Skupnosti, ki je bila vložena pred datumom pristopa nove države članice, 
prepove v skladu s členoma 110 in 111 Uredbe o znamki Skupnosti na podlagi 
prejšnje nacionalne znamke, registrirane v novi državi članici, če sta datuma 
vložitve ali prednostne pravice te znamke starejša od datuma pristopa te države 
in če je bila ta znamka registrirana v dobri veri. 

 
Zgornja določba velja za: 

 

 prijave za nacionalne znamke, vložene v novih državah članicah, če so bile 
pozneje registrirane; 

 neregistrirane pravice, ki so bile pridobljene v novih državah članicah in so 
zajete v členu 8(4) ali 53(2) Uredbe o znamki Skupnosti, če se datum 
pridobitve pravice na podlagi nacionalne zakonodaje zamenja z datumom 
vložitve ali datumom prednostne pravice. 

 
5. V primeru ugovora na podlagi nacionalne registrirane znamke ali druge pravice v 

novi državi članici je to, ali je mogoče navedeno pravico veljavno uporabiti kot 
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podlago za ugovor zoper prijavo za znamko Skupnosti, odvisno od tega, ali je 
ugovor dobro utemeljen, in ni vprašanje dopustnosti. 

 
6. Domneva se, da je bila prejšnja nacionalna znamka pridobljena v dobri veri. To 

pomeni, da mora druga stranka v postopku (prijavitelj pri prijavi za znamko 
Skupnosti, zoper katero je vložen ugovor, v primeru člena 165(4) Uredbe o 
znamki Skupnosti ali imetnik registrirane znamke Skupnosti v primeru 
člena 165(5) Uredbe o znamki Skupnosti), če obstaja dvom v dobro vero, 
dokazati, da je imetnik prejšnje nacionalne pravice, pridobljene v novi državi 
članici, ravnal v slabi veri, ko je vložil nacionalno prijavo ali kako drugače pridobil 
to pravico. 

 
7. Člen 165 Uredbe o znamki Skupnosti ne vsebuje prehodnih določb v zvezi z 

uporabo zahteve (člena 15 in 42 Uredbe o znamki Skupnosti). Med postopkom 
ugovora se pojavi obveznost resne in dejanske uporabe znamke, če prijavitelj pri 
prijavi za znamko Skupnosti, zoper katero je vložen ugovor, zahteva, naj vložnik 
ugovora dokaže uporabo prejšnje znamke v skladu s členom 42(2) in (3) Uredbe 
o znamki Skupnosti in pravilom 22 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. 
Težave v zvezi s širitvijo se lahko pojavijo glede časa in kraja uporabe prejšnje 
znamke. 

 
Ločimo lahko dva primera: 

 
(a) Prejšnja znamka je nacionalna znamka, registrirana v novi državi članici 

V tem primeru mora vložnik ugovora dokazati resno in dejansko uporabo prejšnje 
znamke. Te okoliščine lahko nastanejo le v okviru ugovora zoper prijavo za 
znamko Skupnosti, vloženo po datumu pristopa, ali zoper prijavo za znamko 
Skupnosti, vloženo v šestih mesecih pred datumom pristopa. 

 
Prejšnja nacionalna znamka se je morala pet let pred datumom objave prijave za 
znamko Skupnosti, zoper katero je vložen ugovor, resno in dejansko uporabljati 
na ozemlju, kjer je zaščitena. S tega vidika ni pomembno, ali se uporaba nanaša 
na obdobje, ko je zadevna država že bila članica Evropske unije. Z drugimi 
besedami, dokaz o uporabi se lahko nanaša tudi na obdobje pred datumom 
pristopa (v primeru Hrvaške pred 1. julijem 2013). 

 
(b) Prejšnja znamka je znamka Skupnosti 

Ker se obveznost uporabe nanaša na petletno obdobje pred datumom objave 
prijave za znamko Skupnosti, zoper katero je vložen ugovor, se lahko uporaba v 
novi državi članici (ali več novih državah članicah), kadar lahko imetnik prejšnje 
znamke Skupnosti dokaže uporabo samo na ozemlju nove države članice ali več 
novih držav članic, upošteva le, če je bila zadevna država na dan objave prijave 
za znamko Skupnosti, zoper katero je vložen ugovor (na podlagi člena 43(1) 
Uredbe o znamki Skupnosti se zahteva uporaba „v Skupnosti“) država članica 
EU. Zadevne države pred datumom pristopa še niso „države članice Skupnosti“, 
zato ni mogoče dokazati uporabe „v Skupnosti“. 

 
Zato se lahko petletno obdobje šteje le od zadevnega datuma pristopa. 

 
8. Trenutno ni posebnih težav pri prehodu glede postopkov ugovora. Pravica iz 

člena 119(7) Uredbe o znamki Skupnosti, da se za jezik postopka izbere drug 
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uradni jezik, ki ni eden izmed petih uradnih jezikov Urada, velja za druge uradne 
jezike Evropske unije od datuma pristopa. 
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Priloga 1 
 

Države članice Datum pristopa Jeziki 

Češka, Ciper, Estonija, Latvija, 
Litva, Madžarska, Malta, Poljska, 
Slovaška in Slovenija  

1. maj 2004 češčina, estonščina, 
madžarščina, 
latvijščina, litovščina, 
malteščina, poljščina, 
slovaščina in 
slovenščina 

Bolgarija in Romunija 1. januar 2007 bolgarščina in 
romunščina 

Hrvaška 1. julij 2013 hrvaščina 

 


