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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU BLAGOVNIH ZNAMK
IN MODELOV SKUPNOSTI V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/1001 O BLAGOVNI ZNAMKI
EVROPSKE UNIJE IN UREDBO (ES) ŠT. 6/2002 O MODELIH SKUPNOSTI

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za
Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije,
razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju blagovnih znamk in modelov Skupnosti.
Zato bodo blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti, registrirani v skladu s
pravom Unije (Uredba (EU) 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije4 in Uredba
(ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti5), ter neregistrirani modeli Skupnosti, ki so bili na
voljo javnosti na način, določen v zakonodaji Unije (Uredba (ES) št. 6/2002), pred
datumom izstopa, še naprej veljavni v državah članicah EU-27, vendar od datuma izstopa
ne bodo več veljavni v Združenem kraljestvu. Vsaka prijava blagovne znamke EU ali
registriranega modela Skupnosti, ki ni bila rešena do datuma izstopa, po tem datumu ne
bo več zajemala Združenega kraljestva. Vsaka pravica, ki jo bo Urad Evropske unije za
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intelektualno lastnino dodelil na datum izstopa ali po njem, bo zajemala samo države
članice EU-27. Vse obstoječe zahteve po prednosti starejše blagovne znamke pri
blagovnih znamkah EU, ki temeljijo na nacionalnih pravicah na področju blagovne
znamke v Združenem kraljestvu, bodo z datumom izstopa nehale veljati v EU6.
Poleg tega bi morali imetniki mednarodnih registracij blagovnih znamk in modelov, ki so
Evropsko unijo imenovale pred datumom izstopa v skladu z Madridskim sistemom za
mednarodno registracijo znamk in Haaškim sistemom o mednarodnem depozitu
industrijskih vzorcev in modelov, upoštevati, da bodo od tega datuma navedene
mednarodne registracije še naprej veljavne samo v državah članicah EU-27, ne pa več v
Združenem kraljestvu.
V zvezi s tem je treba imetnike blagovne znamke Evropske unije (EU) v skladu s pravom
Unije ali registriranega modela Skupnosti ali neregistriranega modela Skupnosti v skladu
s pravom Unije, vse prijavitelje blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti
in vse poslovne subjekte, ki se lahko opirajo na ti uredbi (v nadaljnjem besedilu: imetniki
pravic in prijavitelji), opozoriti, da priprave na izstop ne zadevajo le organov EU in
nacionalnih organov, temveč tudi zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba vse imetnike pravic in prijavitelje opozoriti na nekatere pravne
posledice, ki izhajajo iz trenutno veljavnih pravil prava Unije, do katerih bo prišlo, ko bo
Združeno kraljestvo postalo tretja država, in ki jih je treba upoštevati in predvideti.
Imetniki pravic in prijavitelji morajo zlasti upoštevati naslednje:


Fizične ali pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče ali sedež samo v Združenem
kraljestvu, bodo morale biti zastopane pred Uradom Evropske unije za
intelektualno lastnino v skladu s členom 120(1) Uredbe (EU) 2017/1001 (o
blagovni znamki Evropske unije) in členom 78(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 (o
modelih Skupnosti) v vseh postopkih iz teh dveh uredb, razen pri vložitvi prijave
za blagovno znamko EU ali prijave za registrirani model Skupnosti.
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EU se poskuša dogovoriti o rešitvah za nekatera vprašanja, ki bi se lahko pojavila. Bistvena načela stališča EU o
pravicah intelektualne lastnine (vključno z geografskimi označbami) so dostopna na:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-including-geographicalindications_sl.
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