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ZNAMKA EU
Znamka EU je ugoden in hiter način pridobitve varstva za celotno Evropsko unijo. EU je leta 1994 vzpostavila enoten sistem znamke EU, ki nudi prijaviteljem možnost varstva njihovih
znamk (angl. EU Trade Mark) in velja v vseh državah članicah.
Pokriva trg s preko 500 milijoni potrošnikov. Po priključitvi
nove države Evropski uniji se varstvo znamke EU samodejno
razširi tudi na ozemlje nove članice, ne da bi bilo treba vložiti
novo prijavo ali plačati dodatne pristojbine. Postopek registracije poteka pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO).
Registrirana znamka EU velja 10 let in jo je mogoče neomejeno dolgo podaljševati za nadaljnja desetletna obdobja.

KAJ JE EUIPO
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Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je agencija Evropske unije s sedežem v Alicanteju v Španiji. Pristojen je za

registracijo znamk EU in registriran model Skupnosti. EUIPO
deluje v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi uradi za
intelektualno lastnino EU, uporabniškimi skupinami, Evropsko
komisijo, Evropskim parlamentom in drugimi mednarodnimi
organizacijami.
Več o uradu preberite na spletni strani:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/home.

ZNAMKA EU in/ali
NACIONALNA ZNAMKA
Z registrirano znamko EU se ni potrebno odreči predhodno
dodeljenim pravicam do nacionalnega varstva, temveč je
varstvo širše in upravljanje portfelja znamk za podjetje enostavnejše. Veljavnost nacionalnih registracij se ohranja, dokler
se plačuje zahtevane pristojbine za podaljšanje.
Pri registraciji znamke EU gre za registracijo znamke v smislu
„vse ali nič“. To pomeni, da se varstvo pridobi v vseh državah
članicah ali v nobeni. Registracija znamke EU je smiselna predvsem za imetnike, ki želijo varstvo tudi izven slovenskih meja
zaradi poslovanja v državah članicah EU.

VLOŽITEV PRIJAVE
Prijava se vloži elektronsko na spletni strani EUIPO. Navesti je
treba podatke o vlagatelju, predložiti videz znaka in navesti
seznam blaga in storitev, ki določa obseg varstva znamke.
Vloga za registracijo se lahko odda v slovenščini oziroma katerem koli jeziku držav članic EU. Vlogo je mogoče oddati tudi
na obrazcu v papirni obliki, vendar je v tem primeru pristojbina višja.

JEZIK PRIJAVE
Prijavo za znamko EU je mogoče vložiti v katerem koli od uradnih jezikov EU, tudi v slovenskem. Prijavitelj mora ob vložitvi

izbrati še enega od petih uradnih jezikov EUIPO (španščina,
nemščina, angleščina, francoščina ali italijanščina), v katerem
bo potekal postopek.

STROŠKI REGISTRACIJE
Osnovno pristojbino je treba plačati v roku enega meseca
od dne, ko je EUIPO prejel prijavo. EUIPO prične s postopkom
registracije znamke po prejetem plačilu pristojbine, kar vpliva na čas postopka. Osnovna pristojbina v višini 850 EUR zajema en razred Nicejske klasifikacije blaga in/ali storitev. Pristojbina za drugi razred je 50 EUR. Pristojbina za tretji razred
oziroma vsak nadaljnji razred znaša 150 EUR za vsak razred.
Več o pristojbinah si lahko preberete na spletni strani:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/
fees-and-payments.

STIK
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Španija
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/home
Informacijsko središče: +34 965139100
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Znamka EU je dostopna vsem fizičnim in pravnim osebam,
tudi državljanom in pravnim osebam držav nečlanic EU. Državljani in pravne osebe iz držav članic EU lahko sami nastopajo
pri EUIPO v vseh postopkih v zvezi z registracijo znamke EU.
Tisti, ki nimajo kraja poslovanja, resne in dejanske poslovalnice
ali stalnega prebivališča v Evropskem gospodarskem prostoru,
morajo imenovati zastopnika za vse postopke pred EUIPO, razen za vložitev prijave.
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KDO LAHKO PRIDOBI ZNAMKO EU
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