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Znak towarowy Unii Europejskiej

1 Co może być znakiem towarowym Unii Europejskiej (UE)?

Znak towarowy jest znakiem stosowanym w handlu do identyfikacji produktów. Znak towarowy UE
może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), lub
rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków. W dniu 1 października
2017 r. w wyniku rozporządzenia zmieniającego (UE) 2015/2424 usunięto tzw. „wymóg przedstawienia
graficznego”. W praktyce oznacza to, że do ubiegania sie o rejestrację znaku towarowego EU
wystarcza jakiekolwiek przedstawienie oznaczeń w sposób pozwalający właściwym organom i
odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony tego znaku towarowego,
bez konieczności przedstawienia go graficznie. Oznaczenia składające się na znak towarowy muszą
pozwalać na odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i/lub usług innych
przedsiębiorstw. Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi mieć charakter odróżniający
i nie powinien stanowić opisu sprzedawanych towarów lub usług. Znak towarowy UE nadaje swojemu właścicielowi wyłączne prawo do
tego znaku. Właściciel ma prawo zakazać osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym takich samych
lub podobnych oznaczeń w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub podobnych jak te chronione przez znak towarowy UE lub
powiązanych z nimi.
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Jak mogę sprawdzić dostępność znaku towarowego?

Zarejestrowane znaki towarowe można wyszukiwać przy użyciu ogólnodostępnych baz danych: EUIPO’s eSearch plus database oraz
TMView. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyszukiwania znaków towarowych należy zapoznać się z Broszurą
Informacyjną European IPR Helpdesk dotyczącą wyszukiwania znaków towarowych.

Gdzie mogę złożyć zgłoszenie o rejestrację znaku towarowego UE?

EUIPO

EUIPO

LUB

WIPO
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Zgłoszenie może zostać złożone online w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej (EUIPO) (za pośrednictwem obszaru użytkownika), pocztą
lub firmą kurierską. Istnieje również możliwość wskazania UE w zgłoszeniu
międzynarodowym na podstawie Protokołu Madryckiego dotyczącego
międzynarodowej rejestracji znaków towarowych a obsługiwanego przez Biuro
Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w
Genewie.
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Zgłoszenie unijnego znaku towarowego musi zawierac przedstawienie znaku w
sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu jego
ochrony, oraz precyzyjną listę towarów i/lub usług które znak towarowy będzie
obejmować w ramach Klasyfikacja nicejska.

3 Kto może być właścicielem znaku towarowego UE?

Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym organ ustanowiony na mocy prawa publicznego, może być właścicielem znaku
towarowego UE, a tym samym ubiegać się o jego rejestrację poprzez EUIPO. Jeśli chodzi zgłoszenia dokonywane poprzez WIPO,
osoba dokonująca zgłoszenia musi być obywatelem państwa należącego do Protokołu madryckiego bądź musi mieć rzeczywiste
i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe lub mieć miejsce stałego zamieszkania na terytorium państwa
należącego do Protokołu madryckiego.

Kiedy mogę złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego UE?
Za datę zgłoszenia unijnego znaku towarowego uznaje się dzień, w którym zgłaszający złożył w EUIPO dokumenty niezbędne
do dokonania rejestracji i uiścił wymaganą prawem opłatę.
Osoba, która należycie dokonała zgłoszenia krajowego w państwie będącym stroną Konwencji paryskiej o ochronie
własności przemysłowej, w państwie będącym członkiem porozumienia TRIPS, bądź wpaństwie, w odniesieniu do którego
Komisja Europejska potwierdziła wzajemność, korzysta do celów związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego UE z prawa
pierwszeństwa dla tego samego znaku towarowego w odniesieniu do tych samych towarów lub usług przez okres sześciu
miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku.

5 Jak wygląda procedura po złożeniu zgłoszenia w EUIPO?
(różne/nieopisane/nieopisane/
inne wymagania)

Data zgłoszenia

Okres badania

Okres na złożenie sprzeciwu

2-4 miesiące

3 miesiące
Publikacja

Rejestracja
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6 Jakie są opłaty za rejestrację znaku towarowego w EUIPO?
Opłaty zależą od rodzaju zgłoszenia oraz liczby klas (towarów i usług) objętych zgłoszeniem. Poniższe opłaty odpowiadają
aplikacjom online, które są najbardziej przystępnym cenowo sposobem zgłoszenia. Dalsze informacje na temat opłat za znak
towarowy UE można znaleźć tutaj.

850 €

za pierwszą klasę

Aby uniknąć ryzyka jego
utraty, w okresie pięciu
lat od daty rejestracji,
znak towarowy UE
musi być rzeczywiście używany w
Unii Europejskiej w odniesieniu
do towarów lub usług dla których
został zarejestrowany.

150 €

50 €

za każdą dodatkową klasę ponad
dwie

za drugą klasę

Jak długo trwa ochrona?
Ochrona znaków towarowych UE trwa 10 lat od daty złożenia wniosku i może
być przedłużana co 10 lat w nieskończoność.
10 lat x ∞

10 lat
Złożenie
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Odnowienie (opcjonalne)

8 Jakie są zalety rejestracji znaku towarowego UE?
€

Pojedynczy wniosek dla 28
państw członkowskich UE

WSZYSTKO
NIC

Tańsza alternatywa dla
indywidualnych wniosków w 28
krajach

Łatwe zarządzanie procesem
dokonania zgłoszenia i
procesami po złożeniu wniosku
(np. ewidencja zmian adresu
właściciela itp.)

Czym jest zasada „wszystko albo nic”?
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W przypadku jeżeli istnieją podstawy do odmowy rejestracji znaku towarowego UE tylko w jednym kraju
(np. z powodu istnienia wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego), EUIPO odrzuci
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego jako całość w odniesieniu do całej Unii Europejskiej.

Jeżeli jednak zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostanie odrzucone lub wycofane z podowu
istnienia podstaw do odmowy rejestracji tylko w jednym kraju, może ono zostać przekształcone w
krajowe zgłoszenia znaków towarowych w pozostałych państwach członkowskich UE, w których nie
ma zastosowania podstawa odmowy rejestracji. Powstające w następstwie przekształcenia zgłoszenia krajowych znaków
towarowych zachowają datę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Skontaktuj się z nami
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(EASME) oraz przy wsparciu Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Pomimo tego, że
niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu wsparcia finansowego Unii Europejskiej, jego zawartość nie powinna być uważana za oficjalne stanowisko
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i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za skutki użytkowania zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Wsparcie udzielone przez European IPR
Helpdesk nie powinno być uważane za poradę prawną ani doradztwo. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji w języku angielskim. W wyniku
tłumaczenia mogą wystąpić rozbieżności między dokumentem oryginalnym a przetłumaczoną wersją dokumentu, w którym to przypadku treść dokumentu
oryginalnego będzie rozstrzygająca.
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