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Служба на ЕС за интелектуална собственост — ново 

наименование на най-голямата агенция на ЕС за 

интелектуална собственост 

Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНІМ) ще бъде 
преименувана на Служба на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) 
съгласно нов законодателен акт на ЕС, публикуван днес. 
 
Считано от 23.3.2016 г., 90 дни след като публикуваният днес законодателен 
акт влезе в сила, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския 
съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO), а марката на Общността ще бъде 
преименувана на марка на Европейския съюз. 
 
Всички съществуващи МО ще станат автоматично марки на Европейския съюз 
и заявки за марки на Европейския съюз на 23.3.2016 г. 
 
В Регламента за изменение се преразглеждат също таксите, дължими на 
Службата, включително общо намаление на размерите им, по-конкретно в 
случая с таксите за подновяване на марки. На 23.3.2016 г онлайн формулярите 
за заявки на Службата и калкулаторът на таксите ще бъдат автоматично 
актуализирани, за да отразят новата система. 
 
От своето седалище в Аликанте, Испания, ОНІМ е обработила от 1996 г. досега 
повече от 1,3 милиона заявки за марки на Общността на 23 езика на ЕС от 
почти всяка държава и регион на света. 
 
ЗА OHIM 
 
ОНІМ е най-голямата децентрализирана агенция на ЕС. Тя се финансира 
изцяло със собствени приходи и не получава никакви средства от бюджета на 
ЕС. Освен че управлява марката на Общността и регистрирания дизайн на 
Общността, тя работи в сътрудничество на европейско, национално и 
регионално равнище със своите партньорски служби за ИС за изграждане на 
по-силна система за ИС в целия ЕС в полза на потребителите. 
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