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BILAGA
RÄTTELSE
till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken
(Europeiska unionens officiella tidning L 78 av den 24 mars 2009)
Sidan 4, artikel 8.3
I stället för:
"3.

Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när ett

ombud eller en företrädare … medgivande om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt
handlande."
ska det stå:
"3.

Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när en agent

eller en företrädare … medgivande om agenten eller företrädaren inte kan visa fog för sitt
handlande.".
Sidan 5, artikel 11, rubriken
I stället för:
"Förbud att använda ett EU-varumärke som är registrerat i ett ombuds eller en företrädares namn"
ska det stå:
"Förbud att använda ett EU-varumärke som är registrerat i en agents eller en företrädares namn".
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Sidan 5, artikel 11
I stället för:
"När ett EU-varumärke är registrerat i ett ombuds eller en företrädares namn för den som innehar
detta varumärke, utan innehavarens tillstånd, ska denne ha rätt att invända mot att hans ombud eller
företrädare använder hans varumärke, om han inte har gett tillstånd till sådan användning, med
mindre ombudet eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande."
ska det stå:
"När ett EU-varumärke är registrerat i en agents eller en företrädares namn för den som innehar
detta varumärke, utan innehavarens tillstånd, ska denne ha rätt att invända mot att hans agent eller
företrädare använder hans varumärke, om han inte har gett tillstånd till sådan användning, med
mindre agenten eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande.".
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