MERKBESCHERMING IN EUROPA - DE EUROPESE MERKREGISTRATIE
Voor de meeste merkhouders in de Benelux begint merkbescherming in het buitenland in Europa.
Het Europese merk geeft sinds 1996 de mogelijkheid om middels één registratie merkbescherming
te krijgen in alle landen van de Europese Unie. Thans zijn dat er 27 namelijk:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland,
Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

DE PROCEDURE
De registratie procedure bestaat in feite uit 2 fases, namelijk de indienings/goedkeuringsfase en
vervolgens de publicatie/registratiefase.
I.

Indieningsfase/goedkeuringsfase

In deze fase worden alle formaliteiten gecontroleerd met betrekking tot de juiste te naamstelling
van het merk en de juiste classificatie van de aangevraagde waren en diensten. Ook wordt bepaald
door de Europese merkenautoriteiten of het aangevraagde merk voldoende onderscheidend is.
Voordat wij de merkaanvraag indienen kunnen wij voor u hierover op basis van onze ervaring
uiteraard een inschatting maken.
II.

Publicatiefase/registratiefase

Na de eerste acceptatie en voltooiing van fase I volgt publicatie in het Europese merkenblad.
Hierbij kunnen houders van oudere merken bezwaar maken tegen uw merk indien zij vinden dat de
merken op elkaar lijken. Indien tegen uw merk oppositie wordt ingesteld treden wij hierover met u
in overleg voordat wij tot behandeling hiervan overgaan. Na voltooiing van deze fase (ook na een
eventuele oppositieprocedure) volgt registratie. U verkrijgt dan voor 10 jaar een merkrecht voor
alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie.
BENODIGDE GEGEVENS VOOR DEPONERING
De volgende gegevens hebben wij nodig indien u tot aanvraag van een merkregistratie wenst over
te gaan:
1.
2.
3.

De naam van het merk, bij een (woord)beeldmerk een digitale afbeelding (.jpg)
Een opgave van de waren en/of diensten waarvoor u het merk wenst vast te leggen.
Gegevens van de aanvrager, firmanaam of persoonlijke naam, adres en woonplaats.

Deze procedure is relatief voordelig gelet op het aantal landen dat is aangesloten bij de Europese
Unie. Het voordelige aanvraagtarief van JMTC omvat het opstellen van de volledige classificatie van
de waren en diensten.

