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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU)
2015/2436
av den 16 december 2015
för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning
(omarbetning)
(Text av betydelse för EES)

KAPITEL 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Tillämpningsområde
Detta direktiv är tillämpligt på varumärken avseende varor eller tjänster
vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om
registrering som individuellt varumärke, garanti- eller kontrollmärke
eller kollektivmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan
om registrering hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller före
mål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv avses med

a) myndighet: den centrala myndigheten för industriell äganderätt i en
medlemsstat eller Benelux byrå för immateriell äganderätt som an
förtrotts ansvaret för registrering av varumärken,

b) register: det register över varumärken som förs av en myndighet.

KAPITEL 2
MATERIELLA BESTÄMMELSER OM VARUMÄRKEN
AVSNITT 1

Tecken som kan utgöra ett varumärke
Artikel 3
Tecken som kan utgöra ett varumärke
Ett varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet per
sonnamn, eller figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller
dess förpackning eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och

02015L2436 — SV — 23.12.2015 — 000.003 — 3
▼B
b) återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga
myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet
för det skydd som beviljats innehavaren.

AVSNITT 2

Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder
Artikel 4
Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder
1.
Följande tecken och varumärken får inte registreras och om regi
strering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:
a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, av
sedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för framstäl
lande eller utförande eller andra egenskaper.
d) Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i
det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handels
bruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
e) Tecken som endast består av
i) en form eller annan egenskap som följer av varans art,
ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för
att uppnå ett tekniskt resultat,
iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett bety
dande värde.
f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral.
g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med av
seende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska
ursprung.
h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och
som ska vägras registrering eller ogiltigförklaras i enlighet med ar
tikel 6 ter i Pariskonventionen.
i) Varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med
unionslagstiftningen eller den berörda medlemsstatens nationella
rätt eller internationella överenskommelser som unionen eller den
berörda medlemsstaten är part i, som ger skydd för ursprungsbeteck
ningar och geografiska beteckningar.
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j) Varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med
unionslagstiftningen eller internationella överenskommelser som
unionen är part i, som ger skydd för traditionella uttryck för vin.
k) Varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med
unionslagstiftningen eller internationella överenskommelser som
unionen är part i, som ger skydd för garanterade traditionella
specialiteter.
l) Varumärken vilka består av eller i sina väsentliga beståndsdelar
återger en äldre växtsortsbenämning som registrerats i enlighet
med unionslagstiftningen eller den berörda medlemsstatens nationella
rätt eller internationella överenskommelser som unionen eller den
berörda medlemsstaten är part i, som ger skydd för växtförädlarrätt
och vilka avser växtsorter av samma art eller en närbesläktad art.
2.
Ett varumärke ska kunna förklaras ogiltigt om den sökande gjorde
sin ansökan om registrering av varumärket i ond tro. Varje medlemsstat
får också föreskriva att ett sådant varumärke inte ska registreras.
3.
En medlemsstat får bestämma att ett varumärke inte ska registreras
eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt i
följande fall:
a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra
lagbestämmelser än medlemsstatens eller unionens varumärkesrätt.
b) Om varumärket innehåller ett tecken av högt symbolvärde, särskilt
en religiös symbol.
c) Om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller vapen än de
som nämns i artikel 6 ter i Pariskonventionen, och som är av allmänt
intresse, under förutsättning att vederbörande myndigheter inte gett
tillstånd till dess registrering i enlighet med medlemsstatens rätt.
4.
Ett varumärke ska inte vägras registrering med stöd av punkt 1 b,
c eller d, om det före dagen för registreringsansökan, och som en följd
av den användning som har gjorts av det, har förvärvat särskiljnings
förmåga. Ett varumärke ska av samma skäl inte ogiltigförklaras om det
före dagen för ansökan om ogiltigförklaring, och som en följd av den
användning som har gjorts av det, har förvärvat särskiljningsförmåga.
5.
En medlemsstat får besluta att punkt 4 ska gälla även då särskilj
ningsförmågan har förvärvats efter dagen för ansökan om registrering
men före dagen för registreringen.

Artikel 5
Relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder
1.
Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat,
kunna ogiltigförklaras om
a) det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster
som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de
varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
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b) det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket
och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks
av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem,
inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre va
rumärket.

2.

Med äldre varumärken i punkt 1 avses

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering
gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket, med ve
derbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för
dessa varumärken, nämligen

i) EU-varumärken,

ii) varumärken som har registrerats i den berörda medlemsstaten
eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos
Benelux byrå för immateriell äganderätt,

iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering
med rättsverkan i den berörda medlemsstaten,

b) EU-varumärken som i enlighet med förordning (EG) nr 207/2009
gör befogat anspråk på företräde gentemot ett varumärke i led a ii
och iii, även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller
tillåtits upphöra,

c) ansökningar om varumärken som avses i leden a och b under för
utsättning att de blir registrerade,

d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i
förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om prioritet med
avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i
den berörda medlemsstaten, i den betydelse som ges ordet välkänt i
artikel 6 bis i Pariskonventionen.

3.
Ett varumärke ska dessutom inte registreras eller ska, om det är
registrerat, kunna ogiltigförklaras om

a) det är identiskt med, eller liknar, ett äldre varumärke oavsett om de
varor och tjänster för vilka det har sökts eller registrerats är identiska
med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är
registrerat, om det äldre varumärket är känt i den medlemsstat i
vilken ansökan om registrering gäller eller i vilken varumärket är
registrerat eller, om det är fråga om ett EU-varumärke, är känt i
unionen och användningen av det yngre varumärket utan skälig an
ledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det
äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé,

b) ►C2 en agent ◄ eller en företrädare för innehavaren av varumär
ket ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehava
rens tillstånd, om ►C2 agenten ◄ eller företrädaren inte kan visa
fog för sitt handlande,
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c) och i den mån som, i enlighet med unionslagstiftning eller den
berörda medlemsstatens rätt som ger skydd för ursprungsbeteck
ningar och geografiska beteckningar,
i) en ansökan om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning
redan hade lämnats in i enlighet med unionslagstiftningen eller
den berörda medlemsstatens rätt före tidpunkten för ansökan om
registrering av varumärket eller tidpunkten för den prioritet som
åberopas i ansökan, under förutsättning att den därefter
registreras,
ii) denna ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning ger den
person som enligt tillämplig rätt är berättigad att utöva de rättig
heter som följer därav, rätt att förbjuda användning av ett yngre
varumärke.
4.
En medlemsstat får besluta att ett varumärke inte ska registreras
eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om och i den mån
som
a) rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverk
samhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om
registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den prio
ritet som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre
märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger inne
havaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket,
b) användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan
äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkt 2 och led a i den
här punkten och särskilt
i) rätten till namn,
ii) rätten till egen bild,
iii) en upphovsrätt,
iv) en industriell rättighet,
c) varumärket kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat
utomlands, under förutsättning att sökanden vid tidpunkten för an
sökan handlade i ond tro.
5.
Medlemsstaterna ska tillse att det i lämpliga fall inte föreligger
någon skyldighet att vägra registrering av eller ogiltigförklara ett va
rumärke, om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättig
heten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.
6.
En medlemsstat får med avvikelse från punkterna 1–5 bestämma
att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den med
lemsstaten före ikraftträdandet av de bestämmelser som är nödvändiga
för att följa direktiv 89/104/EEG ska gälla för varumärken för vilka
ansökan gjorts före den tidpunkten.
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Artikel 6
Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett
varumärke
Om företräde för ett nationellt varumärke eller ett varumärke som blivit
föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlems
staten i fråga och som inte har vidmakthållits eller som inte förnyats
åberopas för ett EU-varumärke, får det i efterhand beslutas om ogiltig
hetsförklaring eller upphävande av det varumärke som utgjorde grunden
för den åberopade företrädesrätten, förutsatt att varumärket skulle ha
kunnat ogiltigförklaras eller upphävas vid den tidpunkt då det inte vid
makthölls eller inte förnyades. I sådana fall ska företrädet upphöra att
gälla.

Artikel 7
Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder avseende endast en del
av varorna eller tjänsterna
I de fall då registreringshinder eller ogiltighetsgrunder föreligger endast
för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts
eller registrerats, ska vägran att registrera eller ogiltigförklaringen endast
avse dessa varor eller tjänster.

Artikel 8
Ett äldre varumärke har bristande särskiljningsförmåga eller är
inte känt, vilket utesluter ogiltighetsförklaring av ett registrerat
varumärke
En ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av ett äldre varumärke
ska inte godtas vid tidpunkten för ansökan om ogiltighetsförklaring om
den inte skulle ha godtagits på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för
det yngre varumärket av något av följande skäl:

a) Det äldre varumärket, som kan förklaras ogiltigt enligt artikel 4.1 b,
c eller d, hade ännu inte förvärvat särskiljningsförmåga som avses i
artikel 4.4.

b) Ansökan om ogiltighetsförklaring baseras på artikel 5.1 b och det
äldre varumärket hade ännu inte fått tillräcklig särskiljningsförmåga
för att ligga till grund för ett konstaterande av att risk för förväxling i
den mening som avses i artikel 5.1 b föreligger.

c) Ansökan om ogiltighetsförklaring baseras på artikel 5.3 a och det
äldre varumärket hade ännu inte blivit känt i den mening som avses i
artikel 5.3 a.
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Artikel 9
Ogiltighetsförklaring utesluten till följd av passivitet
1.
Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 5.2
eller 5.3 a under fem år i följd har funnit sig i att ett yngre varumärke,
som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten och
han har varit medveten om det, har den innehavaren inte längre rätt att
med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumär
ket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka
det har använts, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre va
rumärket inte har gjorts i ond tro.

2.
Medlemsstaterna får bestämma att punkt 1 i denna artikel ska till
lämpas på innehavaren av en annan äldre rättighet som avses i artikel 5.4
a eller b.

3.
I de fall som avses i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett
yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av
den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot
det yngre varumärket.

AVSNITT 3

Rättigheter och begränsningar
Artikel 10
Rättigheter som är knutna till ett varumärke
1.

Registreringen av ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

2.
Utan det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före an
sökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket, ska
innehavaren av det registrerade varumärket ha rätt att förhindra tredje
man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet, för varor eller
tjänster, använda ett tecken om

a) tecknet är identiskt med varumärket och används för varor eller
tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket och används för
varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller
tjänster för vilka varumärket är registrerat, om detta kan leda till
förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan
tecknet och varumärket,

c) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket oavsett om det an
vänds för varor och tjänster som är identiska med eller liknar eller
inte liknar dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i
den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig
anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumär
kets särskiljningsförmåga eller renommé.
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3.

Följande handlingar får särskilt förbjudas med stöd av punkt 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem
för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under
tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet som firma- eller företagsnamn eller som del av
ett firma- eller företagsnamn.

e) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

f) Att använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot
direktiv 2006/114/EG.

4.
Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före
ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket
ska innehavaren av ett registrerat varumärke också ha rätt att förhindra
tredje man från att i näringsverksamhet föra in varor i den medlemsstat
där varumärket är registrerat utan att dessa har övergått till fri omsätt
ning där, om dessa varor, inbegripet deras förpackning, kommer från
tredjeländer och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är
identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som
i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket.

Varumärkesinnehavarens rätt enligt första stycket ska upphöra om de
klaranten eller varuinnehavaren, under det förfarande för att avgöra
huruvida intrång har gjorts i det registrerade varumärket som har inletts
i enlighet med förordning (EU) nr 608/2013, lägger fram bevis för att
innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att
varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen för
varorna.

5.
Om en medlemsstats rätt inte gjorde det möjligt att förbjuda an
vändningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkt 2 b eller c före
ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa
direktiv 89/104/EEG i den berörda medlemsstaten, får den fortsatta
användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter
som är knutna till varumärket.

6.
Punkterna 1, 2, 3 och 5 ska inte påverka en medlemsstats bestäm
melser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än
användning för att särskilja varor eller tjänster, om användning av teck
net i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till
förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
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Artikel 11
Rätten att förbjuda förberedande åtgärder vad gäller användning
av förpackning eller andra underlag
Om det finns risk för att förpackningar, etiketter, lappar, säkerhets- eller
äkthetsdetaljer eller säkerhets- eller äkthetsanordningar eller andra un
derlag där varumärket anbringats skulle kunna användas för varor eller
tjänster och om användningen skulle utgöra ett intrång i varumärkes
innehavarens rättigheter enligt artikel 10.2 och 10.3, ska innehavaren av
det varumärket ha rätt att förbjuda följande åtgärder om de vidtas i
näringsverksamhet:
a) Att anbringa ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket
på förpackning, etiketter, lappar, säkerhets- eller äkthetsdetaljer eller
säkerhets- eller äkthetsanordningar eller på andra underlag där mär
ket kan anbringas.
b) Att utbjuda till försäljning eller släppa ut på marknaden, eller lagra
för dessa ändamål, eller importera eller exportera förpackning, eti
ketter, lappar, säkerhets- eller äkthetsdetaljer eller säkerhets- eller
äkthetsanordningar eller andra underlag där märket anbringas.

Artikel 12
Återgivning av varumärken i lexikon
Om återgivningen av ett varumärke i ett lexikon, en encyklopedi eller
ett liknande uppslagsverk i tryckt eller elektronisk form ger intryck av
att varumärket utgör en generisk benämning på de varor eller tjänster för
vilka varumärket är registrerat, ska utgivaren av verket på begäran av
innehavaren av varumärket se till att återgivningen av varumärket utan
dröjsmål och för tryckta verk senast i nästa utgåva av verket åtföljs av
uppgift om att det är ett registrerat varumärke.

Artikel 13
Förbud att använda ett varumärke som är registrerat i ►C2 en
agents ◄ eller en företrädares namn
1.
Om ett varumärke är registrerat i ►C2 en agents ◄ eller en
företrädares namn för den som innehar detta varumärke, utan innehava
rens tillstånd, ska denne ha rätt att
a) invända mot att hans ►C2 agent ◄ eller företrädare använder va
rumärket och/eller
b) begära att varumärket överlåts till honom.
2.
Punkt 1 ska inte tillämpas om ►C2 agenten ◄ eller företrädaren
kan visa fog för sitt handlande.

Artikel 14
Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan
1.
Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att
i näringsverksamhet använda
a) tredje mans namn eller adress, om denne är en fysisk person,
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b) tecken eller upplysningar som saknar särskiljningsförmåga eller som
avser varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ända
mål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställande eller
utförande eller andra egenskaper,

c) varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster
som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om använd
ning av varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts
avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.

2.
Punkt 1 ska tillämpas endast om tredje man handlar i enlighet med
god affärssed.

3.
Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att
i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett
avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågava
rande medlemsstatens rätt samt om användningen av den rättigheten
sker inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

Artikel 15
Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke
1.
Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen
av varumärket för varor som av innehavaren eller med innehavarens
samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket inom unionen.

2.
Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att mot
sätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas be
skaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på
marknaden.

Artikel 16
Bruk av varumärken
1.
Om innehavaren inte inom fem år efter det att registreringsför
farandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten
för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk
inte skett under en sammanhängande femårsperiod, ska varumärket bli
föremål för de begränsningar och sanktioner som föreskrivs i artiklarna
17, 19.1, 44.1, 44.2, 46.3 och 46.4, under förutsättning att det inte finns
giltiga skäl till att varumärket inte använts.

2.
Om en medlemsstat tillåter invändningsförfaranden efter registre
ring, ska den femårsperiod som avses i punkt 1 beräknas från och med
den dag då det inte längre kan invändas mot varumärket eller, om en
invändning har skett, från och med den dag då ett beslut om att avsluta
invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller invändningen återkallats.
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3.
När det gäller varumärken som blivit föremål för en internationell
registrering med rättsverkan i en medlemsstat, ska den femårsperiod
som avses i punkt 1 beräknas från den dag då varumärket inte längre
kan avvisas eller invändas mot. Om en invändning har skett eller en
invändning på absoluta eller relativa grunder har meddelats, ska perio
den beräknas från och med den dag då ett beslut om att avsluta invänd
ningsförfarandet eller ett avgörande om absoluta eller relativa grunder
för avslag har vunnit laga kraft eller invändningen återkallats.
4.
Den första dagen i den femårsperiod som avses i punkterna 1 och
2 ska föras in i registret.
5.

Även följande utgör bruk enligt punkt 1:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka
inte förändrar märkets särskiljningsförmåga så som det registrerats,
oavsett om varumärket i den form det används också är registrerat i
innehavarens namn.
b) Anbringandet i medlemsstaten i fråga av varumärket på varor eller
deras förpackning endast för exportändamål.
6.
Användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren ska
anses utgöra innehavarens användning.

Artikel 17
Bristande användning som försvar i mål om intrång
Innehavaren av ett varumärke ska ha rätt att förbjuda användningen av
ett tecken endast om innehavarens rättigheter inte kan upphävas i en
lighet med artikel 19 när talan om intrång väcks. Om svaranden så
begär ska varumärkesinnehavaren lägga fram bevis för att varumärket,
under den femårsperiod som föregår dagen då talan väcktes, har tagits i
verkligt bruk enligt artikel 16 med avseende på de varor eller tjänster
för vilka det är registrerat och som åberopas som motivering för talan,
eller för att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts,
under förutsättning att frågan om registrering av varumärket, vid tid
punkten för väckande av talan, har varit slutligen avgjord i minst fem år.

Artikel 18
Mellankommande rättigheter som kan göras gällande av
innehavaren av ett yngre registrerat varumärke som försvar i mål
om intrång
1.
I mål om intrång ska innehavaren av ett varumärke inte ha rätt att
förbjuda användningen av ett yngre registrerat varumärke, om detta
yngre varumärke inte skulle förklaras ogiltigt enligt artikel 8, 9.1, 9.2
eller 46.3.
2.
I mål om intrång ska innehavaren av ett varumärke inte ha rätt att
förbjuda användningen av ett yngre registrerat EU-varumärke, om detta
yngre varumärke inte skulle förklaras ogiltigt enligt artikel 53.1, 53.3,
53.4, 54.1, 54.2 eller 57.2 i förordning (EG) nr 207/2009.
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3.
Om innehavaren av ett varumärke inte har rätt att förbjuda använd
ningen av ett yngre registrerat varumärke enligt punkt 1 eller 2, ska
innehavaren av detta yngre registrerade varumärke inte ha rätt att för
bjuda användning av det äldre varumärket i intrångsförfaranden, även
om den äldre rättigheten inte längre får åberopas gentemot det yngre
varumärket.

AVSNITT 4

Upphävande av varumärkesrättigheter
Artikel 19
Avsaknad av verkligt bruk som grund för upphävande
1.
Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhäng
ande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i
medlemsstaten med avseende på de varor eller tjänster för vilka det
registrerats.

2.
Ingen kan göra gällande att innehavarens rätt till ett varumärke ska
upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess användning
påbörjats eller återupptagits under tiden mellan utgången av femårs
perioden och ansökan om upphävande.

3.
Om användningen av varumärket påbörjas eller återupptas inom en
tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremå
nadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande fem
årsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen
lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta
den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en
ansökan om upphävande kunde komma att göras.

Artikel 20
Varumärke som blivit generiskt eller vilseledande beteckning som
grunder för upphävande
Ett varumärke ska kunna bli föremål för upphävande om det, efter den
dag då det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har
blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för
vilket det är registrerat,

b) som ett resultat av innehavarens användning av varumärket eller den
användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på
varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att
vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas
art, kvalitet eller geografiska ursprung.
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Artikel 21
Upphävande avseende endast en del av varorna eller tjänsterna
I de fall då grunder för upphävande föreligger endast för en del av de
varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, ska upphävandet
av varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.

AVSNITT 5

Varumärken som förmögenhetsobjekt
Artikel 22
Överlåtelse av registrerade varumärken
1.
Ett varumärke får, oavsett om företaget överlåts, överlåtas för alla
eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.
2.
En överlåtelse av ett företag i sin helhet ska innefatta överlåtelse
av varumärket om inte annat avtalats eller om detta klart framgår av
omständigheterna. Denna bestämmelse ska tillämpas när det föreligger
en avtalsenlig förpliktelse att överlåta företaget.
3.
Medlemsstaterna ska ha förfaranden för att kunna registrera över
föringar i sina register.

Artikel 23
Sakrätt
1.
Ett varumärke får utan samband med företaget ställas som säkerhet
eller bli föremål för en sakrätt.
2.
Medlemsstaterna ska ha förfaranden för att kunna registrera sakrätt
i sina register.

Artikel 24
Exekutiva åtgärder
1.

Ett varumärke får bli föremål för exekutiva åtgärder.

2.
Medlemsstaterna ska ha förfaranden för att kunna registrera ex
ekutiva åtgärder i sina register.

Artikel 25
Licensiering
1.
Licens för ett varumärke får ges för en del av eller alla de varor
eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller en del av den
berörda medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller
icke-exklusiv.
2.
Innehavaren av ett varumärke får åberopa de till varumärket
knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestäm
melse i licensavtalet med avseende på
a) licensens giltighetstid,
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b) den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får
användas,
c) arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,
d) området inom vilket varumärket får användas, eller
e) kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhanda
hållna tjänsterna.
3.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i licens
avtalet får licenstagaren endast väcka talan om intrång i varumärket om
dess innehavare samtycker till detta. Innehavaren av en exklusiv licens
får dock väcka sådan talan om innehavaren av varumärket inte själv
väcker talan om intrång i varumärket inom skälig tid efter underrättelse
om detta.
4.
En licenstagare ska äga rätt att intervenera i det mål om intrång
som innehavaren av varumärket har inlett för att kunna erhålla skades
tånd för den skada som han lidit.
5.
Medlemsstaterna ska ha förfaranden för att kunna registrera licen
ser i sina register.

Artikel 26
Ansökningar om varumärke som förmögenhetsobjekt
Artiklarna 22–25 ska tillämpas på ansökningar om varumärken.

AVSNITT 6

Garanti- eller kontrollmärken och kollektivmärken
Artikel 27
Definitioner
I detta direktiv avses med:
a) garanti- eller kontrollmärke: ett varumärke som betecknas som så
dant vid ansökan om registrering av märket och som är ägnat att
särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren av märket
vad gäller material, sättet att tillverka varor eller utföra tjänster,
kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper från varor och tjänster
som inte är certifierade på detta sätt,
b) kollektivmärke: ett varumärke som betecknas som sådant vid ansö
kan om registrering av varumärket och som är ägnat att särskilja de
varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslut
ning som innehar varumärket från de varor eller tjänster som härrör
från andra företag.

Artikel 28
Garanti- eller kontrollmärken
1.
Medlemsstaterna får föreskriva om registrering av garanti- eller
kontrollmärken.
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2.
Alla fysiska eller juridiska personer, inbegripet offentligrättsliga
institutioner, myndigheter och organ får ansöka om garanti- eller kon
trollmärken under förutsättning att en sådan person inte bedriver affärs
verksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av
det slag som certifierats.

Medlemsstaterna får föreskriva att ett garanti- eller kontrollmärke inte
ska registreras om sökanden inte är behörig att certifiera de varor eller
tjänster för vilka märket ska registreras.

3.
inte
med
20 i

Medlemsstaterna får föreskriva att garanti- eller kontrollmärken
ska registreras, eller att de ska upphävas eller ogiltigförklaras,
stöd av andra grunder än de som nämns i artiklarna 4, 19 och
de fall dessa märkens funktion kräver det.

4.
Med avvikelse från artikel 4.1 c får medlemsstaterna föreskriva att
tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjäns
ternas geografiska ursprung, kan utgöra garanti- eller kontrollmärken.
Ett sådant garanti- eller kontrollmärke ska inte ge innehavaren rätt att
förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller
upplysningar, förutsatt att tredje man brukar dem i överensstämmelse
med god affärssed. I synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gente
mot tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

5.
De krav som anges i artikel 16 ska anses vara uppfyllda när en
person som har rätt att använda ett garanti- eller kontrollmärke gör
verkligt bruk av det i enlighet med artikel 16.

Artikel 29
Kollektivmärken
1.
Medlemsstaterna ska föreskriva om registrering av kollektivmär
ken.

2.
Sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteproducenter
eller näringsidkare som enligt den rätt som reglerar dess ställning har
rätt att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter, att ingå avtal
eller utföra andra rättshandlingar samt föra talan inför domstolar och
andra myndigheter får, liksom offentligrättsliga juridiska personer, an
söka om kollektivmärken.

3.
Med avvikelse från artikel 4.1 c får medlemsstaterna föreskriva att
tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjäns
ternas geografiska ursprung, kan utgöra kollektivmärken. Ett sådant
kollektivmärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att
använda sådana tecken eller uppgifter i näringsverksamhet, förutsatt
att tredje man brukar dem i överensstämmelse med god affärssed. I
synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gentemot tredje man som
har rätt att använda ett geografiskt namn.
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Artikel 30
Bestämmelser för användning av kollektivmärket
1.
Den som ansöker om ett kollektivmärke ska lämna in de bestäm
melser som reglerar dess användning till myndigheten.
2.
I bestämmelserna om användningen ska det åtminstone anges vilka
personer som har rätt att använda kollektivmärket, villkoren för med
lemskap i sammanslutningen och villkoren för märkets användning,
däribland sanktioner. Bestämmelser om användningen av ett sådant
märke som avses i artikel 29.3 ska innefatta rätten för en person, vars
varor eller tjänster har sitt ursprung i det berörda geografiska området,
att bli medlem i den sammanslutning som innehar kollektivmärket,
under förutsättning att personen uppfyller bestämmelsernas övriga
villkor.

Artikel 31
Avslag på en ansökan
1.
Förutom de grunder för avslag på en ansökan om varumärke som
anges i artiklarna 4 och 5 ska en ansökan om ett kollektivmärke, där så
är lämpligt och med undantag för artikel 4.1 c om tecken eller upp
lysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas geografiska
ursprung och utan att det påverkar en myndighets rätt att inte genomföra
en granskning av relativa hinder ex officio, avslås om den inte uppfyller
bestämmelserna i artikel 27 b, 29 eller 30, eller om bestämmelserna om
användning av det kollektivmärket strider mot allmän ordning eller
moral.
2.
En ansökan om ett kollektivmärke ska också avslås om det kan
antas att allmänheten kan vilseledas i fråga om märkets karaktär eller
innebörd, särskilt om det är troligt att det kan uppfattas som någonting
annat än ett kollektivmärke.
3.
En ansökan ska inte avslås om sökanden genom att ändra bestäm
melserna om användning av kollektivmärket uppfyller de krav som
avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 32
Bruk av kollektivmärken
Kraven i artikel 16 ska anses vara uppfyllda när en person som har rätt
att använda ett kollektivmärke gör verkligt bruk av det i enlighet med
den artikeln.

Artikel 33
Ändringar

av

bestämmelserna om
kollektivmärke

användning

av

ett

1.
Innehavaren av ett kollektivmärke ska till myndigheten lämna in
de bestämmelser om användning som har ändrats.
2.
Ändringar av bestämmelserna om användning ska införas i regist
ret, förutom då de ändrade bestämmelserna inte uppfyller villkoren i
artikel 30 eller om de avser en av de grunder för avslag som avses i
artikel 31.
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3.
Vid tillämpningen av detta direktiv ska ändringar av bestämmel
serna om användning börja gälla först från och med den dag då de
ändringarna införts i registret.

Artikel 34
Personer som har rätt att väcka talan om intrång
1.
Artikel 25.3 och 25.4 ska tillämpas på alla som har rätt att an
vända ett kollektivmärke.

2.
Om någon som har rätt att använda ett kollektivmärke har lidit
skada på grund av olovligt bruk av märket, ska innehavaren av detta
märke ha rätt att kräva skadestånd på deras vägnar.

Artikel 35
Ytterligare grunder för upphävande
Utöver de grunder för upphävande som anges i artiklarna 19 och 20 ska
de rättigheter som tillhör en innehavare av ett kollektivmärke förklaras
upphävda på följande grunder:

a) Om innehavaren inte vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att
märket används på sätt som inte är förenligt med de villkor för
användning som anges i bestämmelserna om användning och de
eventuella ändringar av dessa bestämmelser som har införts i
registret.

b) Om personer som har rätt att använda märket har använt det på ett
sådant sätt att allmänheten skulle kunna vilseledas på det sätt som
avses i artikel 31.2.

c) Om en ändring i bestämmelserna om användning av märket har
införts i registret i strid med artikel 33.2, om inte innehavaren av
märket genom att ytterligare ändra bestämmelserna om användning
uppfyller kraven i den artikeln.

Artikel 36
Ytterligare ogiltighetsgrunder
Utöver de ogiltighetsgrunder som föreskrivs i artikel 4, där så är lämp
ligt med undantag för artikel 4.1 c om tecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, och arti
kel 5, ska ett kollektivmärke som har registrerats i strid med artikel 31
förklaras ogiltigt, om inte innehavaren av märket genom att ändra be
stämmelserna om användning uppfyller artikel 31.
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KAPITEL 3
FÖRFARANDEN
AVSNITT 1

Ansökan och registrering
Artikel 37
Krav på ansökan
1.
En ansökan om registrering av ett varumärke ska åtminstone in
nehålla samtliga följande:
a) En begäran om registrering.
b) Uppgifter som gör det möjligt att fastslå sökandens identitet.
c) En förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering
begärs.
d) En återgivning av varumärket som uppfyller kraven i artikel 3 b.
2.
En varumärkesansökan ska vara föremål för en avgift som den
berörda medlemsstaten fastställer.

Artikel 38
Ansökningsdag
1.
Dagen för inlämnande av en varumärkesansökan ska vara den dag
då de handlingar som innehåller de uppgifter som anges i artikel 37.1
lämnas in till myndigheten av sökanden.
2.
Medlemsstaterna får dessutom föreskriva att en avgift som avses i
artikel 37.2 ska betalas för fastställelsen av ansökningsdag.

Artikel 39
Beteckning och klassificering av varor och tjänster
1.
De varor och tjänster för vilka varumärkesregistrering söks ska
klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som fastställts i
Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassifi
cering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (nedan
kallad Niceklassificeringen).
2.
Sökanden ska tillräckligt tydligt och exakt ange de varor och
tjänster för vilka skyddet söks för att behöriga myndigheter och ekono
miska aktörer enbart utifrån den informationen ska kunna avgöra om
fattningen av det skydd som söks.
3.
Vid tillämpningen av punkt 2 får de allmänna beteckningar som
ingår i klassrubrikerna i Niceklassificeringen eller andra allmänna ut
tryck användas, förutsatt att de uppfyller de relevanta normer för tyd
lighet och exakthet som fastställs i denna artikel.
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4.
Myndigheten ska avslå ansökan med avseende på beteckningar
eller uttryck som är oklara eller otydliga, om sökanden inte föreslår
en godtagbar formulering inom en tidsfrist som myndigheten fastställer.

5.
Användningen av allmänna uttryck, inklusive de allmänna beteck
ningar som återfinns i klassrubrikerna i Niceklassificeringen, ska tolkas
så att de innefattar alla varor och tjänster som tydligt och klart omfattas
av beteckningen eller uttryckets bokstavliga innebörd. Användningen av
sådana uttryck eller beteckningar får inte tolkas som ett anspråk på varor
och tjänster som inte kan uppfattas på det sättet.

6.
Om sökanden begär registrering för mer än en klass, ska sökanden
gruppera varorna och tjänsterna enligt klasserna i Niceklassificeringen,
varvid varje grupp ska föregås av numret på den klass till vilken den
gruppen av varor eller tjänster hör, och lägga fram dem i samma ord
ning som klasserna.

7.
Varor och tjänster ska inte anses likna varandra av det skälet att de
förekommer i samma klass enligt Niceklassificeringen. Varor och tjäns
ter ska inte anses skilja sig från varandra av det skälet att de före
kommer i olika klasser enligt Niceklassificeringen.

Artikel 40
Anmärkningar från tredje man
1.
Medlemsstaterna får föreskriva att fysiska eller juridiska personer
och sammanslutningar eller organ, som företräder tillverkare, producen
ter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter, innan ett va
rumärke registreras till myndigheten får lämna in skriftliga anmärk
ningar och i dem ange på vilka grunder varumärket inte bör registreras
ex officio.

De personer och sammanslutningar eller organ som avses i första styc
ket ska inte betraktas som parter i förfarandet vid myndigheten.

2.
Utöver de skäl som avses i punkt 1 i denna artikel får varje fysisk
eller juridisk person och varje sammanslutning eller organ som företrä
der tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller kon
sumenter till myndigheten lämna in skriftliga anmärkningar med angi
vande av de särskilda skäl enligt vilka ansökan om ett kollektivmärke
bör avslås enligt artikel 31.1 och 31.2. Denna bestämmelse får utvidgas
till att omfatta kontroll- eller garantimärken i de fall som de regleras i
medlemsstaterna.

Artikel 41
Delning av ansökningar och registreringar
Sökanden eller innehavaren får dela upp en nationell ansökan om eller
registrering av ett varumärke i två eller flera separata ansökningar eller
registreringar genom att sända en anmälan till myndigheten och för
varje delansökan eller delregistrering ange vilka varor eller tjänster i
den ursprungliga ansökan eller registreringen som ska omfattas av del
ansökan eller delregistreringen.
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Artikel 42
Klassavgifter
Medlemsstaterna får föreskriva att det för ansökan om och förnyelse av
ett varumärke ska betalas en tilläggsavgift för varje klass av varor och
tjänster som går utöver den första klassen.

AVSNITT 2

Förfaranden för invändning, upphävande och ogiltighet
Artikel 43
Invändningsförfarande
1.
Medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administra
tivt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av
en varumärkesansökan på de grunder som anges i artikel 5.

2.
Det administrativa förfarande som avses i punkt 1 i denna artikel
ska åtminstone föreskriva att innehavaren av ett äldre varumärke som
avses i artikel 5.2 och 5.3 a och den person som enligt tillämplig rätt är
berättigad att utöva de rättigheter som följer av en skyddad ursprungs
beteckning eller geografisk beteckning som avses i artikel 5.3 c ska ha
rätt att framställa en invändning. En invändning får framställas rörande
en eller flera äldre rättigheter, under förutsättning att de alla hör till
samma innehavare, och rörande en del av eller alla de varor och tjänster
för vilka den äldre rättigheten är skyddad eller ansöktes om, och invänd
ningen får riktas mot en del av eller alla de varor och tjänster för vilka
det omtvistade varumärket söks.

3.
Parterna ska på gemensam begäran beviljas en tidsfrist på minst
två månader under invändningsförfarandet för att möjliggöra en upp
görelse i godo mellan sökanden och den invändande parten.

Artikel 44
Bristande användning som försvar i invändningsförfaranden
1.
I invändningsförfaranden enligt artikel 43 gäller att om den fem
årsperiod inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt
bruk enligt artikel 16, har löpt ut på ansökningsdagen eller prioritets
dagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumär
ket som har invänt på sökandens begäran lägga fram bevis för att det
äldre varumärket har tagits i verkligt bruk enligt artikel 16 under den
femårsperiod som föregår ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det
yngre varumärket, eller för att det finns giltiga skäl till att varumärket
inte har använts. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen av
slås.
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2.
Om det äldre varumärket endast har använts för en del av de varor
eller tjänster för vilka det har registrerats, ska det vid prövning av
invändningen i enlighet med punkt 1 anses vara registrerat endast för
denna del av varorna eller tjänsterna.
3.
Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska även tillämpas om det äldre
varumärket är ett EU-varumärke. I ett sådant fall ska det verkliga bruket
av EU-varumärket fastställas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG)
nr 207/2009.

Artikel 45
Ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring
1.
Utan att det påverkar parternas rätt till överklagande till domstol
ska medlemsstaterna sörja för ett effektivt och snabbt administrativt
förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförkla
ring av ett varumärke.
2.
Det administrativa förfarandet för upphävande ska föreskriva att va
rumärket ska upphävas av de skäl som föreskrivs i artiklarna 19 och 20.
3.
Det administrativa förfarandet för ogiltighet ska föreskriva att va
rumärket ska förklaras ogiltigt åtminstone av följande skäl:
a) Varumärket borde inte ha registrerats eftersom det inte uppfyller de
krav som föreskrivs i artikel 4.
b) Varumärket borde inte ha registrerats eftersom det fanns en äldre
rättighet i den mening som avses i artikel 5.1–5.3.
4.
Det administrativa förfarandet ska föreskriva att åtminstone föl
jande ska ha rätt att lämna in en ansökan om upphävande eller ogiltig
hetsförklaring:
a) Vid tillämpningen av punkterna 2 och 3 a, fysiska eller juridiska
personer och sammanslutningar eller organ inrättats för att företräda
tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller kon
sumenter, vilka sammanslutningar enligt tillämplig rätt har rätt att
föra talan inför domstolar och andra myndigheter.
b) När det gäller punkt 3 b i denna artikel, innehavaren av ett äldre
varumärke som avses i artikel 5.2 och 5.3 a och den person som
enligt tillämplig rätt är berättigad att utöva de rättigheter som följer
av en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som
avses i artikel 5.3 c.
5.
En ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring får riktas
mot en del av eller alla de varor och tjänster för vilka det omtvistade
varumärket registrerats.
6.
En ansökan om ogiltighetsförklaring får lämnas in rörande en eller
flera äldre rättigheter, under förutsättning att de alla hör till samma
innehavare.
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Artikel 46
Bristande användning som försvar i förfaranden som avser ansökan
om ogiltighetsförklaring
1.
I förfaranden för ogiltighetsförklaring på grundval av ett registrerat
varumärke med en tidigare ansökningsdag eller prioritetsdag gäller att
innehavaren av det äldre varumärket, om innehavaren av det yngre
varumärket så begär, ska lägga fram bevis för att det äldre varumärket
under den femårsperiod som föregår dagen för ansökan om ogiltighets
förklaring har tagits i verkligt bruk i enlighet med artikel 16 i samband
med de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som åberopas
som grund för ansökan, eller för att det finns giltiga skäl till att va
rumärket inte har använts, förutsatt att det äldre varumärket har varit
registrerat i minst fem år den dag då en ansökan om ogiltighetsförkla
ring lämnas in.

2.
Om den femårsperiod under vilken det äldre varumärket måste ha
tagits i verkligt bruk enligt artikel 16 har löpt ut på ansökningsdagen
eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det
äldre varumärket, utöver de bevis som krävs enligt punkt 1 i den här
artikeln, lägga fram bevis för att varumärket har tagits i verkligt bruk
under den femårsperiod som föregår ansökningsdagen eller prioritets
dagen, eller för att det fanns fullgoda skäl till att varumärket inte an
vänts.

3.
I avsaknad av de bevis som avses i punkterna 1 och 2 ska en
ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av ett äldre varumärke
avslås.

4.
Om det äldre varumärket i enlighet med artikel 16 endast har
använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat,
ska det vid prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring anses vara
registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

5.
Punkterna 1–4 i denna artikel ska även tillämpas om det äldre
varumärket är ett EU-varumärke. I ett sådant fall ska verkligt bruk av
EU-varumärket fastställas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG)
nr 207/2009.

Artikel 47
Rättsverkningar av upphävande och ogiltighet
1.
I den utsträckning som innehavarens rättigheter har förklarats upp
hävda ska ett registrerat varumärke anses ha förlorat de rättsverkningar
som anges i detta direktiv från dagen för ansökan om upphävande. På
begäran av en av parterna får det i beslutet rörande ansökan om upp
hävande fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upp
hävande inträffade.

2.
I den utsträckning som varumärket har förklarats ogiltigt ska ett
registrerat varumärke från första början anses ha saknat de rättsverk
ningar som anges i detta direktiv.
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AVSNITT 3

Varaktighet och förnyelse av registrering
Artikel 48
Registreringens giltighetstid
1.
Varumärken ska registreras för en tioårsperiod räknat från den dag
då ansökan lämnas in.
2.
Registreringen får förlängas för ytterligare tioårsperioder i enlighet
med artikel 49.

Artikel 49
Förnyelse
1.
Registreringen av ett varumärke ska förnyas på begäran av inne
havaren av varumärket eller av någon som har rätt att göra detta enligt
lag eller avtal, under förutsättning att förnyelseavgifterna har betalats.
Medlemsstaterna får föreskriva att mottagande av betalning av förnyel
seavgifterna ska anses utgöra en sådan begäran.
2.
Myndigheten ska informera innehavaren av varumärket om att
registreringsperioden är på väg att löpa ut åtminstone sex månader innan
så sker. Myndigheten ska inte hållas ansvarig om den underlåter att
lämna denna information.
3.
Begäran om förnyelse ska lämnas in och förnyelseavgifterna be
talas inom en period på minst sex månader omedelbart före utgången av
registreringen. Om så inte skett, får begäran lämnas in inom en ytterli
gare sexmånadersperiod räknat från utgången av registreringsperioden
eller den påföljande förnyelsen av denna. Förnyelseavgifterna och en
tilläggsavgift ska betalas inom denna ytterligare period.
4.
Om en begäran har getts in, eller avgifterna betalats, endast för en
del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, ska
registreringen förnyas endast för dessa varor eller tjänster.
5.
Förnyelsen ska gälla från och med den dag då den befintliga
registreringen löper ut. Förnyelsen ska registreras i registret.

AVSNITT 4

Kommunikation med myndigheten
Artikel 50
Kommunikation med myndigheten
Parterna i förfarandet eller, i förekommande fall, deras företrädare ska
utse en officiell adress, vilken ska användas för all officiell kommuni
kation med myndigheten. Medlemsstaterna ska ha rätt att kräva att en
sådan officiell adress är belägen i Europeiska ekonomiska samarbets
området.
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KAPITEL 4
ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 51
Samarbete på området registrering och förvaltning av varumärken
Myndigheterna ska ha rätt att samarbeta på ett ändamålsenligt sätt med
varandra och med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för att
främja enhetliga metoder och verktyg i samband med granskning och
registrering av varumärken.

Artikel 52
Samarbete på andra områden
Myndigheterna ska ha rätt att samarbeta på ett ändamålsenligt sätt med
varandra och med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet på alla
verksamhetsområden av betydelse för skyddet av varumärken i unionen,
utöver dem som nämns i artikel 51.

KAPITEL 5
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 53
Uppgiftsskydd
Den behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna inom
ramen för detta direktiv ska omfattas av nationell rätt för genomförande
av direktiv 95/46/EG.

Artikel 54
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 3–6, 8–14,
16, 17, 18, 22–39, ►C1 41, 43, 44 och 46–50 ◄ senast den 14 januari
2019. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 45 senast
den 14 januari 2023. De ska genast överlämna texten till dessa bestäm
melser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hän
visning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i
befintliga lagar och andra författningar till det direktiv som upphävs
genom detta direktiv ska anses som hänvisningar till detta direktiv.
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur upp
giften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.
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2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 55
Upphävande
Direktiv 2008/95/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med
den 15 januari 2019, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldighe
ter vad gäller den tidsfrist för införlivande med nationell lagstiftning av
direktiv 89/104/EEG som anges i del B i bilaga I till direktiv
2008/95/EG.
Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar
till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i
bilagan.
Artikel 56
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
▼C1
Artiklarna 1, 7, 15, 19, 20 och 21 ska tillämpas från och med den
15 januari 2019.
▼B
Artikel 57
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
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BILAGA
Jämförelsetabell
Direktiv 2008/95/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

—

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1 a–h

Artikel 4.1 a–h

—

Artikel 4.1 i–l

Artikel 3.2 a–c

Artikel 4.3 a–c

Artikel 3.2 d

Artikel 4.2

Artikel 3.3 första meningen

Artikel 4.4 första meningen

—

Artikel 4.4 andra meningen

Artikel 3.3 andra meningen

Artikel 4.5

Artikel 3.4

—

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 5.1 och 5.2

Artikel 4.3 och 4.4 a

Artikel 5.3 a

—

Artikel 5.3 b

—

Artikel 5.3 c

Artikel 4.4 b och c

Artikel 5.4 a och b

Artikel 4.4 d–f

—

Artikel 4.4 g

Artikel 5.4 c

Artikel 4.5 och 4.6

Artikel 5.5 och 5.6

—

Artikel 8

Artikel 5.1 första meningen

Artikel 10.1

Artikel 5.1 andra meningen inledningen

Artikel 10.2 inledningen av meningen

Artikel 5.1 a och b

Artikel 10.2 a och b

Artikel 5.2

Artikel 10.2 c

Artikel 5.3 a–c

Artikel 10.3 a–c

—

Artikel 10.3 d

Artikel 5.3 d

Artikel 10.3 e

—

Artikel 10.3 f

—

Artikel 10.4

Artikel 5.4 och 5.5

Artikel 10.5 och 10.6

—

Artikel 11

—

Artikel 12

—

Artikel 13
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Direktiv 2008/95/EG

Detta direktiv

Artikel 6.1 a–c

Artikel 14.1 a–c, och 14.2

Artikel 6.2

Artikel 14.3

Artikel 7

Artikel 15

Artikel 8.1 och 8.2

Artikel 25.1 och 25.2

—

Artikel 25.3–25.5

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10.1 första stycket

Artikel 16.1

—

Artikel 16.2–16.4

Artikel 10.1 andra stycket

Artikel 16.5

Artikel 10.2

Artikel 16.6

Artikel 10.3

—

Artikel 11.1

Artikel 46.1–46.3

Artikel 11.2

Artikel 44.1

Artikel 11.3

Artikel 17

Artikel 11.4

Artiklarna 17, 44.2 och 46.4

—

Artikel 18

Artikel 12.1 första stycket

Artikel 19.1

Artikel 12.1 andra stycket

Artikel 19.2

Artikel 12.1 tredje stycket

Artikel 19.3

Artikel 12.2

Artikel 20

Artikel 13

Artiklarna 7 och 21

Artikel 14

Artikel 6

—

Artiklarna 22–24

—

Artikel 26

—

Artikel 27

Artikel 15.1

Artikel 28.1 och 28.3

Artikel 15.2

Artikel 28.4

—

Artikel 28.2 och 28.5

—

Artiklarna 29–54.1

Artikel 16

Artikel 54.2

Artikel 17

Artikel 55

Artikel 18

Artikel 56

Artikel 19

Artikel 57

