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OBVESTILO ZA MEDIJE št. 73/06  

13. september 2006 

Sodba Sodišča prve stopnje v zadevi T-191/04 

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG / Uradu za usklajevanje na 
notranjem trgu (UUNT)  

SODIŠČE PRVE STOPNJE RAZVELJAVLJA ODLOČBO UUNT O ZAVRNITVI 
REGISTRACIJE KOT ZNAMKE SKUPNOSTI FIGURATIVNEGA ZNAKA 

„METRO“ 

Pri odsotnosti soobstoja ne more priti do spora med prijavljeno znamko in prejšnjo 
nacionalno znamko. 

Dne 20. marca 1998 je družba MIP Metro na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu 
(UUNT) zahtevala registracijo kot znamke Skupnosti figurativnega znaka „METRO“. 
Družba Tesco Stores je proti tej registraciji vložila ugovor na podlagi prejšnje nacionalne 
besedne znamke, katere veljavnost je potekla 27. julija 2000. 

Dne 13. junija 2000 je UUNT obvestil družbo Tesco Stores, naj  v roku štirih mesecev 
predloži potrdilo o podaljšanju prejšnje znamke. Rok je bil nato podaljšan in je dokončno 
potekel 13. marca 2003. Dokaz o podaljšanju pa v navedenem roku ni bil predložen. 

Dne 12. junija 2003 je oddelek za ugovore UUNT zavrnil ugovor iz razloga, ker družba 
Tesco Stores ni priskrbela dokaza, da je njena prejšnja pravica še vedno veljala. Družba 
Tesco Stores je vložila pritožbo proti tej zavrnitvi pri odboru za pritožbe UUNT. Zadnji je 
razveljavil odločbo oddelka za ugovore, potem ko je ugotovil, da je bila na dan vložitve 
ugovora in zahteve glede podaljšanja prejšnja pravica še vedno veljavna in torej družba 
Tesco Stores ni bila dolžna dokazati podaljšanja svoje znamke. MIP Metro je proti tej 
odločbi vložil tožbo na Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti. 

Sodišče prve stopnje najprej navaja, da je namen pravil o razlogih za zavrnitev in postopku z 
ugovorom zagotoviti, da prejšnja znamka ohrani nalogo označbe izvora, s tem ko 
predvidevajo možnost zavrnitve registracije nove znamke, ki nasprotuje prejšnji zaradi 



verjetnosti zmede v zvezi z njima. V zvezi s tem ugotavlja, da ne more priti do zmede v zvezi 
s prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, ki je potekla med postopkom z ugovorom, saj se 
prijavljena znamka lahko registrira šele po postopku z ugovorom. Soobstoj dveh znamk je s 
tem izključen. 

Sodišče prve stopnje zato meni, da varstvo, ki ga je podelil odbor za pritožbe prejšnji znamki, 
ni upravičeno s potrebo po varstvu naloge označevanja izvora znamke. 

V teh okoliščinah je Sodišče prve stopnje razveljavilo odločbo odbora za pritožbe UUNT. 

OPOZORILO: Zoper odločbo Sodišča prve stopnje se v roku dveh mesecev po 
opravljeni vročitvi odločbe lahko vloži pritožba na Sodišče Evropskih skupnosti. 
Pritožba mora biti omejena na pravna vprašanja. 

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča prve stopnje. 

Razpoložljive jezikovne različice: FR, CS, DE, EN, HU, PL, SK, SL 

Celotno besedilo sodbe je na voljo tudi na spletni strani Sodišča. 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SL&Submit=rechercher&numaff=T-

191/04 
Običajno je na voljo po 12. uri po srednjeevropskem času na dan razglasitve. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na Kolowca Ireneusz 
Tel. (00352) 4303 2878, faks (00352) 4303 2053  
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