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RÅDETS FÖRSTA DIREKTIV
av den 21 december 1988

om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
( 89/ 104/EEG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

att begränsa den till de nationella rättsliga bestämmelser
som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i
detta .

Direktivet fråntar inte medlemsstaterna deras rätt att

med beaktande av kommissionens förslag(l ),

fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats ge
nom användning, utan behandlar dem endast med avse
ende på förhållandet mellan dem och sådana varumärken
som förvärvats genom registrering.

i samarbete med Europaparlamentet(2 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande(3 ), och

med beaktande av följande :

Den lagstiftning om varumärken som nu gäller i med
lemsstaterna innehåller olikheter som kan komma att

hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet
av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på
den gemensamma marknaden . Med tanke på den inre
marknadens upprättande och funktion är det därför nöd
vändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra.

Medlemsstaterna förblir också fria att fastställa proce
durregler för registrering, upphävande och ogiltighet av
varumärken som förvärvats genom registrering. De kan
t.ex . bestämma sättet för varumärkesregistrering och
ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall
åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsför
farandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de till

låter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfa
randet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett
obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlems
staterna får även fortsättningsvis bestämma vilka konse
kvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av
varumärken skall få .

Detta direktiv utesluter inte att varumärken underkastas

andra rättsliga . bestämmelser än de varumärkesrättsliga

Det är viktigt att inte förbise de lösningar och fördelar
som gemenskapens varumärkessystem kan erbjuda före
tag som önskar förvärva varumärken.

Det förefaller inte nödvändigt att nu genomföra ett full
ständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om
varumärken utan det kommer att vara tillräckligt
(') EGT nr C 351 , 31.12.1980, s . 1 och
EGT nr C 351 , 31.12.1985 , s. 4 .

O EGT nr C 307, 14.11.1983 , s . 66 och
EGT nr C 309, 5.12.1988 .

(3 ) EGT nr C 310, 30.11.1981 , s . 22 .

bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex bestäm
melser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller

konsumentskydd .

För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga
bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhål
lande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke
är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. Det är
därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på
tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning
att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller
tjänster från ett annat företags . Grunderna för att vägra
registrering eller för ogiltighet av seende själva varumär
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ket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avse
ende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter
skall anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av
grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan
bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar.
Medlemsstaterna kan i sina respektive lagstiftningar bibe
hålla eller införa registreringshinder eller ögiltighetsgrun
der som är kopplade till villkor för att erhålla eller vid
makthålla ett varumärke vilka inte berörs av någon be
stämmelse om närmande, t.ex. rörande märkesinnehava
ren, förnyelse av varumärket eller avgiftsregler, eller vill
kor som har samband med bristande iakttagande av pro
cedurbestämmelser.
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yngre än hans eget och som han i vetskap därom har
tillåtit användning av under en längre tid om inte ansö
kan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond
tro .

Alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pa
riskonventionen för industriellt rättsskydd. Det är nöd
vändigt att detta direktivs bestämmelser helt överens
stämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen. De

av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av kon
ventionen berörs inte av detta direktiv. Där så är lämpligt
skall artikel 234 , andra stycket i fördraget, tillämpas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

För att minska det totala antalet registrerade och skyd
dade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet
tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varu
märken faktiskt används och att de upphävs om så inte
är fallet. Det är nödvändigt att se till att ett varumärke
inte kan ogiltigförklaras på grund av att ett äldre men
inte använt varumärke redan finns, medan medlemssta
terna har full frihet att tillämpa samma princip vid regis
trering av ett varumärke eller att säkerställa att ett varu
märke inte med framgång kan åberopas i ett mål om in
trång om det efter invändning av en part slås fast att va
rumärket kan upphävas. I alla dessa fall tillkommer det

medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedur
regler.

Artikel 1
Räckvidd

Detta direktiv skall tillämpas för varumärken avseende
varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för
registrering eller ansökan om registrering som individu
ellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kon
trollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller an

sökan om registrering hos Benelux varumärkesmyndighet
eller föremål för en internationell registrering med rätts
verkan i en medlemsstat.

För att underlätta den fria rörligheten för varor och
tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att
registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga
skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emel
lertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget be
dömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken
som är kända .

Det skydd som följer av det registrerade varumärket,
vars funktion framför allt är att garantera att varumärket
anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mel

Artikel 2

Tecken som kan utgöra ett varumärke
Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan åter

ges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer,
bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpack
ning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett före
tags varor eller tjänster från andra företags.

lan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna.
Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och teck
net och varorna eller tjänsterna . Det är nödvändigt att
tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för för

växling. Grundförutsättningen för skyddet är att det
finns en risk för förväxling och denna måste bedömas
mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad
märket är känt på marknaden, den association som det
använda eller registrerade märket framkallar, graden av
likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifråga
varande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslå
ende av risk för förväxling och framför allt bevisbördan
skall regleras av nationella procedurregler som inte be
rörs av detta direktiv.

Av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig
grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre
märke har, är det viktigt att säkerställa att denne inte
längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte
får motsätta sig användningen av ett varumärke som är

Artikel 3

Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder

1 . Följande tecken och varumärken får inte registreras
och om registrering har skett skall de kunna ogiltigför
klaras :

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b ) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplys
ningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde,

geografiska ursprung, tiden för deras framställande
eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
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d) Varumärken som endast består av tecken eller upplys
ningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt
branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten .
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Artikel 4

Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder
med avseende på konflikter med äldre rättigheter

e) Tecken som endast består av

— en form som följer av varans art, eller

— en form på en vara som krävs för att uppnå ett
tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande värde.

f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller
mot allmänna moralbegrepp.

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten
t ex med avseende på varans eller tjänstens art, kvali
tet eller geografiska ursprung.

1 . Ett varumärke skall inte registreras eller om det är
registrerat skall det kunna ogiltigförklaras
a) om 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,
b ) om 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 före
ligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegri

pet risken för att varumärket associeras med det äldre
varumärket .

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses
h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myn
digheter och som skall vägras registrering eller ogil
tigförklaras i enlighet med artikel 6b i Pariskonven
tionen för industriellt rättsskydd, i fortsättningen kal
lad "Pariskonventionen".

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan
om registrering gjorts tidigare än ansökan om regis
trering av varumärket ifråga, med vederbörlig hänsyn
tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt
för dessa varumärken :

2.

En medlemsstat kan bestämma att ett varumärke inte

skall registreras eller, om det redan är registrerat, att det
skall kunna förklaras ogiltigt i följande fall :

a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med
stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens el

ler gemenskapens varumärkeslagstiftning.
b) Om varumärket omfattar ett tecken av högt symbol
värde, särskilt en religiös symbol.
c) Om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller
vapen än de som nämns i artikel 6b, Pariskonventio
nen, och som är av allmänt intresse, under förutsätt

ning att vederbörande myndigheter inte givit tillstånd
till dess registrering i enlighet med medlemsstatens
lagstiftning.
d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i
ont uppsåt av den sökande.
3 . Ett varumärke skall inte vägras registrering eller
ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det
före tidpunkten för registreringsansökan och som en
följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat sär
skiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta
att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljnings
förmågan har förvärvats efter tidpunkten för registre
ringsansökan eller tidpunkten för registreringen.
4. En medlemsstat kan med avsteg från punkterna 1 , 2
och 3 bestämma att registreringshinder eller grunder för
ogiltighetsförklaring gällande i den staten före ikraftträ
dandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall
gälla för ansökan om varumärke som gjorts före den tid
punkten.

i ) EG-varumärken,

ii ) varumärken som har registrerats i medlemsstat el
ler, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederlän
derna, hos Benelux varumärkesmyndighet,
iii) varumärken som blivit föremål för en internatio
nell registrering med rättsverkan i medlemsstaten
ifråga,

b ) EG-varumärken som i enlighet med förordningen om
EG-varumärken gör befogat anspråk på anciennitet
gentemot ett varumärke i a ii och a iii även om det
senare varumärket inte har vidmakthållits eller inne

havaren inte förnyat registreringen,
c) ansökan om varumärken nämnda i a och b under för

utsättning av deras registrering,
d ) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om re
gistrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten
för begäran om företrädesrätt med avseende på ansö
kan om registrering av varumärket, är välkända i en
medlemsstat, i den betydelse som ges ordet "välkänt"
i artikel 6a i Pariskonventionen .

3 . Ett varumärke skall inte heller registreras eller, om
det är registrerat, skall det kunna ogiltigförklaras om det
är identiskt med, eller liknar ett äldre EG-varumärke en

ligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har
registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem
för vilka det äldre EG-varumärket är registrerat, om det
äldre EG-varumärket är känt i gemenskapen och an
vändningen av det yngre varumärket utan skälig anled

ning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång
för det äldre EG-varumärkets särskiljningsförmåga eller
renommé .
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En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke

inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall
kunna ogiltigförklaras i följande fall :
a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre
nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli

181

6. En medlemsstat kan med avvikelse från punkterna
1—5 bestämma att de registreringshinder eller ogiltig
hetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet
av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för
varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten .

registrerat för eller redan har registrerats för varor
och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre
varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är
känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det

Artikel 5

yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra
otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre
varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé .

Rättigheter som är knutna till ett varumärke

b ) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett
annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvär

vats före tidpunkten för ansökan om registrering av
det yngre märket eller före tidpunkten för den före
trädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om re
gistrering av det yngre märket och om det oregistre
rade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att
förbjuda användningen av det yngre varumärket.
c) Om användningen av ett varumärke kan förbjudas
med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter
som sägs i punkterna 2 och 4 b och särskilt

1 . Det registrerade varumärket ger innehavaren en en
samrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man,
som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet an
vända

a) tecken som är identiska med varumärket med avse

ende på de varor och tjänster som är identiska med
dem för vilka varumärket är registrerat,
b ) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med
varumärket och identiteten eller likheten hos de varor

och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan

leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken
för association mellan tecknet och varumärket.

i ) rätten till ett namn,

ii ) rätten till egen bild ,

2.

En medlemsstat kan också besluta att innehavaren

skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans

iii) en upphovsrätt,

tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken

iv) en industriell rättighet.

ende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka
varumärket är registrerat, om detta är känt i den med
lemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig
anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång
för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

som är identiskt med eller liknar varumärket med avse

d) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre
koilektivmärke till vilket var knutet en rätt som gått

ut högst tre år före tidpunkten för ansökan .
e) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre
garanti- eller kontrollmärke til! vilket var knutet en
rätt som gått ut inom en tid som fastställts av med
lemsstaten ifråga före tidpunkten för ansökan.
f) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre
varumärke som registrerats lör identiska eller lik
nande varor och tjänster och till vilka var knutna en
rätt som på grund av bristande förnyelse har upphört
högst två år före ansökan , förutsatt att innehavaren
av det äldre varumärket inte gett sitt tillstånd till re
gistreringen av det yngre varumärket eller inte använt
sitt varumärke .

3 . Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1
och 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.

g) Om varumärket kan förväxlas med ett märke som an
vändes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som
fortfarande används där, under förutsättning att sö
kande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt.
5 . Medlemsstaterna kan om det är lämpligt tillåta att
varumärket inte skall vägras registrering eller ogiltigför
klaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den

äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av
det yngre varamärket.

d ) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.
4 . Om en medlemsstats bestämmelser inte gör det, möj
ligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad
som nämns i punkterna 1 b eller 2 före ikraftträdandet av
detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsatta
användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de
rättigheter som är knutna till varumärket.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
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5.

Punkterna 1—4 skall inte beröra en medlemsstats be

stämmelser om skydd mot användning av ett tecken för
annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om
användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar
otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets
särskiljningsförmåga eller renommé .
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2 . Innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till va
rumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare
som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avse

ende på licensens giltighetstid, den av registreringen
skyddade formen under vilket varumärket får användas,
arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfär
dad, området inom vilket varumärket får användas eller

Artikel 6

kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller
tillhandahållna tjänsterna.

Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan

Artikel 9

1 . Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra
tredje man att i näringsverksamhet använda

Begränsningar till följd av passivitet

a) sitt eget namn eller adress,

b ) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ur
sprung, tidpunkten för framställandet eller andra
egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en va
ras eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbe
hör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i

enlighet med god affärssed.
2 . Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda
tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rät
tighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt om
råde om rättigheten erkänns av den ifrågavarande med
lemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för
det territorium i vilket den är erkänd .

Artikel 7

1.

Om innehavaren av ett i artikel 4.2 nämnt äldre va

rumärke har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är
registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten
under fem år i följd och han har varit medveten om det,
har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre
varumärket begära att det yngre varumärket skall ogiltig

förklaras eller motsätta sig att det används med avseende
på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förut
satt att ansökan om registrering av det yngre varumärket
inte har gjorts i ond tro.
2 . En medlemsstat kan bestämma att punkt 1 skall gälla
mutatis mutandis för innehavaren av ett i artikel 4.4 a

nämnt äldre varumärke eller annan äldre rättighet som
nämns i artikel 4.4 b eller c.

3 . I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har inneha
varen 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 va
rumärket.

Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varu

Artikel 10

märke

Bruk av varumärken

1 . Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda
användningen av varumärket för varor som av innehava
ren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden
under varumärket inom gemenskapen.
2 . Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig
grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av va
rorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats

eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.
Artikel 8

Licens

1 . Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller
alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat
samt för hela eller del av medlemsstatens territorium . En
licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

1.

Om innehavaren av varumärket inte inom fem år ef

ter det att registreringsförfarandet 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 fem år i följd, skall varumärket bli
föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv,

under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att
varumärket inte använts .

2. Även det följande utgör bruk enligt punkt 1 :
a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i
detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande
egenskaper så som det registrerats .

b ) Anbringandet i medlemsstaten ifråga av varumärket
på varor eller deras emballage endast för exportända
mål .
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3 . Varje användning av ett varumärke med tillstånd av
innehavaren eller en person som är behörig att använda
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke skall anses utgöra
bruk av innehavaren .

4 . Om ett varumärke registrerats före tidpunkten för
ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser
i medlemsstaten ifråga gäller följande :
a) Om en bestämmelse som gäller före tidpunkten ifråga
föreskriver sanktioner mot ett varumärke som inte an

vänts under en sammanhängande period skall den i
punkt 1 nämnda femårsperioden anses ha börjat löpa
vid samma tid som den redan påbörjade perioden un
der vilken varumärket inte använts .

b) Om ingen bestämmelse om användning trätt i kraft
före tidpunkten ifråga, skall de i punkt 1 nämnda
femårsperioderna anses börja löpa tidigast från den
tidpunkten .
Artikel 11

Rättsliga eller administrativa sanktioner vid bristande
användning av ett varumärke

183

ingen kräva att varumärket skall upphävas om varumär
ket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits
under tiden mellan utgången av femårsperioden och an
sökan om upphävande. Om bruket av varumärket påbör
jas eller återupptas inom en tremånadersperiod före an
sökan om upphävande , och denna tremånadersperiod in
leds tidigast vid utgången av den sammanhängande fem
årsperiod under vilken märket inte använts , skall emel
lertid användningen lämnas utan avseende om förbere
delserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först
efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansö

kan om upphävande kunde komma att göras .
2.

Ett varumärke skall också kunna bli föremål för

upphävande om det, efter den dag då det registrerades,
a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller pas
sivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för
en vara eller tjänst för vilket det är registrerat,
b ) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av va
rumärket eller den användning till vilken innehavaren
gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjäns
terna för vilka det är registrerat, kan komma att vilse
leda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller
tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.

1 . Ett varumärke får inte ogiltigförklaras med åbero
pande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke
om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i

Artikel 13

artikel 10.1—10.3 eller, i förekommande fall, i artikel

Registreringshinder eller grunder för upphävande eller
ogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorna
eller tjänsterna

10.4 .

2 . En medlemsstat får bestämma att registrering av ett
varumärke inte får vägras med åberopande av att det står
i konflikt med ett äldre varumärke, om det sistnämnda

inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1 —- 10.3
eller, i förekommande fall, i artikel 10.4.

I de fall då registreringshinder eller grunder för upphä
vande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en
del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har
ansökts eller registrerats, skall vägran att registrera , upp

häva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa
3 . Om ett genkäromål om upphävande av registrering
görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av till
lämpningen av artikel 12 , att ett varumärke inte med
framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter
invändning från en part slås fast att varumärket kan hä
vas i enlighet med artikel 12.1 .

varor eller tjänster.
Artikel 14

Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upp
hävande av ett varumärke

4.

Om det äldre varumärket har använts endast för en

del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats,
skall det vid tillämpning av punkterna 1 , 2 och 3 anses
vara registrerat endast för den delen av varorna eller
tjänsterna.

Om anciennitet för ett äldre varumärke som inte har vid

makthållits eller som inte förnyats åberopas för ett EG
varumärke, kan det i efterhand beslutas om ogiltighets
förklaring eller upphävande av det äldre varumärket.

Artikel 12
Artikel 1 5

Grunder för upphävande
Särskilda bestämmelser för kollektivmärken , garantimär

1 . Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en
sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har
tagits i verkligt bruk i medlemsstaten ifråga för de varor
eller tjänster för vilka det registrerats. Emellertid kan

ken och kontrollmärken

1.

Utan hinder av artikel 4 kan medlemsstater, vilkas

bestämmelser tillåter registrering av kollektivmärken, ga
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ranti- eller kontrollmärken, bestämma att sådana märken

direktiv senast den 28 december 1991 . De skall genast

inte skall registreras, eller att de skall upphävas eller
ogiltigförklaras, med stöd av ytterligare grunder än de

underrätta kommissionen om detta .

som nämns i artiklarna 3 och 12 i de fall dessa märkens
funktion kräver det.
2.

Oberoende av artikel 3.1 c kan en medlemsstat be

stämma att tecken eller upplysningar, som i handeln kan
ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, får
utgöra kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Ett så
dant märke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje
man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller
upplysningar, förutsatt att han brukar dem i överens
stämmelse med god affärssed . I synnerhet får ett sådant
märke inte åberopas gentemot en tredje man som har
rätt att använda ett geografiskt namn .

2 . På förslag av kommissionen kan rådet med kvalifice
rad majoritet besluta att skjuta upp tidpunkten i punkt 1
till senast den 31 december 1992 .

3.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta
direktiv.

Artikel 17

Mottagare

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Artikel 16

Nationella bestämmelser som skall antas för att följa
detta direktiv

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och an
dra författningar som är nödvändiga för att följa detta

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1988 .
På rådets vägnar
V. PAPANDREOU

Ordförande

