
 
 
 

 

FI 

YHTEINEN TIEDONANTO 

UUDENTYYPPISET MERKIT: 
MUODOLLISTEN VAATIMUSTEN 

JA HYLKÄYSPERUSTEIDEN 
TUTKIMINEN 

HUHTIKUU 2021 

w
w

w
.e

u
ip

n
.o

rg
 



 
Uudentyyppiset merkit: muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkiminen 

  
 

 

Yhteinen tiedonanto 1 
 

 TAUSTA 

Euroopan teollisoikeuksien verkostoon kuuluvat teollisoikeusvirastot jatkavat yhteistyötään tavaramerkki- ja 

mallioikeuskäytäntöjen lähentämisessä. Ne ovat nyt sopineet tavaramerkkejä koskevasta yhteisestä 

lisäkäytännöstä, jonka tarkoituksena on antaa ohjeita uusien tavaramerkkityyppien eli äänimerkkien, liikkuvien 

merkkien, multimediamerkkien ja hologrammimerkkien muodollisten vaatimusten ja hylkäys- ja/tai 

mitätöintiperusteiden tutkimisesta sekä merkkien uusista esittämistavoista. 

Tämä yhteinen käytäntö julkaistaan tässä yhteisessä tiedonannossa, jotta avoimuutta, oikeusvarmuutta ja 

ennustettavuutta voidaan lisätä entisestään käsittelijöiden ja käyttäjien hyödyksi. 

Yhteinen käytäntö koskee uusien tavaramerkkityyppien muodollisten vaatimusten ja hylkäys- ja/tai 

mitätöintiperusteiden tutkimista, ja siinä otetaan huomioon, miten graafista esittämistapaa koskevan 

vaatimuksen poistaminen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16 päivänä 

joulukuuta 2015 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/2436 vaikuttaa 

tutkimiseen. 

Yhteisessä käytännössä ei käsitellä kysymyksiä, jotka eivät liity nimenomaisesti uusiin tavaramerkkityyppeihin 

ja/tai niiden uusiin esittämistapoihin. Nämä soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kysymykset esitetään 

yksityiskohtaisesti yhteisen käytännön asiakirjan 1.3 jaksossa. 

 YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 

Seuraavassa tekstissä esitetään yhteenveto tämän yhteisen käytännön periaatteita koskevista keskeisimmistä 

viesteistä ja tärkeimmistä toteamuksista. Yhteisen tiedonannon liitteessä 1 olevassa yhteisessä 

käytännössä esitetään teksti kokonaisuudessaan sekä yhteisiä arviointiperusteita havainnollistavat 

esimerkit. Lisäksi erityyppisten tavaramerkkien määritelmät ja esittämistavat sekä sähköisten tiedostojen 

hyväksyttävät formaatit, joista kaikki jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot ovat sopineet, esitetään Yhteisessä 

tiedonannossa uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta(1) jäljempänä ’tavaramerkkitiedonanto’). 

YHTEISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET: 

A OSA – Muodollisten vaatimusten tutkiminen(2) 

MERKKI JA SEN ELEMENTIT SELLAISINA KUIN NE ON MÄÄRITELTY YHTEISESSÄ 

TIEDONANNOSSA UUDENTYYPPISTEN TAVARAMERKKIEN KUVAUKSESTA 

Kun merkki täyttää selvästi jonkin tavaramerkkitiedonannossa annetun määritelmän ja 
esittämistapaa koskevan vaatimuksen, se on luokiteltava siinä tarkoitetuksi erityiseksi 
tavaramerkkityypiksi. 

Äänimerkit: Yhden tai useamman äänen sisältävä 

merkki riippumatta sen sisältämän äänen lajista 

(esim. äänessä havaitut sanaelementit, luonnossa 

kuuluva ääni, eläimen ääni, sävelmä) on luokiteltava 

äänimerkiksi. 

Äänimerkit 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
(1)  https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_
8/common_communication8_fi.pdf  
(2) Yhteisen käytännön A osan esimerkit esitetään vain muodollisia vaatimuksia varten. Ne eivät välttämättä täytä absoluuttisia 
hylkäysperusteita koskevia vaatimuksia. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
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Yhteinen tiedonanto 2 
 

Kun äänimerkki esitetään nuottikirjoituksella, 

esittämistavan täytyy sisältää tahteihin (tahtiviivoilla) 

jaetun nuottiviivaston, jossa esitetään erityisesti 

nuottiavain ja kaikki nuotit, jotka sävelmän 

toistamiseen tarvitaan. Sävelmän tempo tai nopeus 

sekä soittimet voidaan esittää valinnaisina 

elementteinä. 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

Liikkuvat merkit: Liikkuvat merkit eivät rajoitu 

liikettä kuvaaviin merkkeihin. Merkki voidaan katsoa 

liikkuvaksi merkiksi myös silloin, kun se pystyy 

esittämään muutoksen elementtien sijainnissa 

(esimerkiksi pysäytyskuvien sarja), värin muutoksen 

tai elementtien muutoksen siten, että yksi kuva 

vaihtuu toiseen. 

Kun liikkuva merkki esitetään liikkeen tai sijainnin 

muutoksen näyttävien peräkkäisten pysäytyskuvien 

sarjana, merkin selityksessä voidaan edellyttää 

ilmoittamaan liikkeen kesto, toistot ja nopeus. 
 

Liikkuvat merkit 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Multimediamerkit: Merkki, joka muodostuu kuvan 

ja äänen yhdistelmästä, on luokiteltava 

multimediamerkiksi. 

Multimediamerkki 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Hologrammimerkit: Merkki, joka muodostuu 

elementeistä, joilla on holografisia ominaisuuksia, on 

luokiteltava hologrammimerkiksi. Tässä yhteydessä 

hologrammilla tarkoitetaan kuvaa, jonka ulkomuoto 

muuttuu, kun sitä katsotaan eri kuvakulmista. 
 

Hologrammimerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

MÄÄRITELMÄT 

Kun uudentyyppisen tavaramerkin esittämistapaan kuuluu merkin selitys, sen on oltava 

tavaramerkin esittämistavan mukainen, eikä se saa olla ristiriidassa esittämistavan kanssa tai ylittää 

sen laajuutta. 

SANAELEMENTTIEN ILMOITTAMINEN 

Kaikkia olemassa olevia hakemuskenttiä, joissa vaaditaan ilmoittamaan tavaramerkin 

sanaelementit, käytetään vain hakua varten, eivätkä ne vaikuta koskaan tavaramerkin suojan 

laajuuteen, joka määritellään sen esittämistavassa. 

ESITTÄMISTAVAN ENSISIJAISUUS SUHTEESSA MERKKITYYPPIIN JA MERKIN SELITYKSEEN 

Kun tavaramerkin esittämistavan ja merkkityypin ja/tai merkin selityksen välillä on ristiriita tai 

eroavaisuus, tavaramerkin esittämistapa on aina ensisijainen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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Yhteinen tiedonanto 3 
 

USEAMMAN KUIN YHDEN TAVARAMERKKITYYPIN HYVÄKSYTTÄVÄT ESITTÄMISTAVAT 

Tavaramerkkihakemukset hyväksytään hakijan valitseman tavaramerkkityypin mukaan edellyttäen, 

että esittämistapa on nimenomaista merkkityyppiä koskevien lakisääteisten vaatimusten mukainen. 

Tavaramerkin suojan laajuus ja kohde vaihtelevat hyväksytyn merkkityypin mukaan. 

ETUOIKEUSVAATIMUSTEN TUTKIMINEN 

Merkin katsotaan olevan identtinen tavaramerkin kanssa vain, jos merkissä toistetaan ilman 

muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit tai kun se kokonaisuutena 

tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja 

huomaa eroja. 

SAMA SUOJAN KOHDE 

Kaksi tavaramerkkiä katsotaan 

etuoikeusvaatimusten tutkimisessa identtisiksi, jos 

suojan kohde ja tavaramerkki ovat samoja 

formaatista riippumatta. Etuoikeus voidaan myös 

hyväksyä, jos toinen hakemus koskee erityyppistä 

tavaramerkkiä mutta identtistä suojan kohdetta. 
 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Muu merkki Multimediamerkki 

ERI SUOJAN KOHDE 

Kun etuoikeusvaatimus koskee kahta 

tavaramerkkiä, joilla on eri suojan kohteet, 

tavaramerkit katsotaan erilaisiksi niiden formaatista 

tai valitun tavaramerkin tyypistä riippumatta, ja näin 

ollen etuoikeusvaatimus hylätään. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Multimediamerkki Äänimerkki 

ERI TAVALLA ESITETYT SAMANTYYPPISET TAVARAMERKIT 

ÄÄNIMERKIT 

Etuoikeusvaatimukset, joissa yksi hakemus 

esitetään nuottikirjoituksella (esim. JPEG) ja toinen 

esitetään äänitiedostona (esim. MP3), hyväksytään 

vain, jos kaikki äänitiedoston sisältämät elementit(3) 

ilmoitetaan nuottikirjoituksella. 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 
 

Jos jokin kyseisistä elementeistä puuttuu, 

tavaramerkit eivät ole identtiset ja 

etuoikeusvaatimus hylätään. 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
Toista napsauttamalla kuvaa  

Äänimerkki Äänimerkki 
 

LIIKKUVAT MERKIT 

Etuoikeusvaatimukset, joissa yksi hakemus 

esitetään pysäytyskuvien sarjana (esim. JPEG) ja 
Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
(3) Ks. yhteinen käytäntö – A osa – 1.1 jakso – Äänimerkit – Graafisesti esitetyn äänimerkin selkeyden ja täsmällisyyden takaavat elementit 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
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Yhteinen tiedonanto 4 
 

toinen videotiedostona (esim. MP4), hyväksytään 

vain, jos kaikki videotiedoston elementit ja niiden 

täydellinen liike pystytään tunnistamaan selvästi 

pysäytyskuvien sarjassa. 

Jos toinen hakemus esitetään pysäytyskuvien 
sarjana, voidaan edellyttää merkin selitystä sen 
varmistamiseksi, että suojan kohde on identtinen 
(esim. kesto, nopeus, toistot). 

 
Toista napsauttamalla kuvaa  

 

Kuvaus: liike muodostuu 
puolen sekunnin välein 
ilmestyvien pysäytyskuvien 
sisällöstä. 

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 
 

Jos jokin kyseisistä elementeistä puuttuu eikä 

liikettä pystytä kokonaisuudessaan 

tunnistamaan selvästi, merkit eivät ole identtiset ja 

etuoikeusvaatimus hylätään. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
Toista napsauttamalla kuvaa  

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 

HOLOGRAMMIMERKIT 

Etuoikeusvaatimukset, joissa yksi hakemus on 

graafisten kuvien tai valokuvien sarjana esitetty 

hologrammi (kuvatiedostot, esim. JPEG) ja toinen 

esitetään videotiedostona (esim. MP4), hyväksytään 

vain, jos kaikki videotiedoston elementit ja 

holografisen efektin eri vaiheet pystytään 

tunnistamaan selvästi graafisten kuvien tai 

valokuvien sarjassa. 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
Toista napsauttamalla kuvaa  

Hologrammimerkki Hologrammimerkki 
 

Jos jotakin kyseisistä elementeistä tai 

holografisen efektin eri vaiheita ei pystytä 

selvästi tunnistamaan, tavaramerkit eivät ole 

identtiset ja etuoikeusvaatimus hylätään. 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
Toista napsauttamalla kuvaa  

Hologrammimerkki Hologrammimerkki 
 

 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
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Yhteinen tiedonanto 5 
 

B OSA –Absoluuttisten hylkäys- ja/tai mitätöintiperusteiden 
tutkiminen 

UUDENTYYPPISTEN TAVARAMERKKIEN SELKEYDEN JA TÄSMÄLLISYYDEN ARVIOINTI – 

TAVARAMERKKIDIREKTIIVIN 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA 

Merkki katsotaan selkeäksi ja täsmälliseksi, kunhan se esitetään missä tahansa asianmukaisessa 
muodossa yleisesti saatavilla olevia tekniikoita käyttämällä edellyttäen, että merkki voidaan esittää 
myös riippumattomalla, helposti saatavilla olevalla, ymmärrettävällä, kestävällä ja objektiivisella 
tavalla riippumatta siitä, onko sillä merkityssisältö. Tämä lähestymistapa vastaa periaatetta, jonka 
mukaan merkitys ei edellytä sana- tai kuviomerkkiä eikä merkin tarvitse sisältää tunnistettavissa 
olevia kuvia, kunhan se pystyy täyttämään tavaramerkin tehtävän ja siten osoittamaan alkuperän(4). 

 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

UUDENTYYPPISILTÄ TAVARAMERKEILTÄ VAADITTU EROTTAMISKYVYN ASTE – 

TAVARAMERKKIDIREKTIIVIN 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA 

ÄÄNIMERKIT  

KULUTTAJILLE MUODOSTUVA MIELIKUVA 

Koska elinkeinotoiminnassa käytetään ääniä jatkuvasti enemmän brändin rakentamisstrategian 

osana, kuluttajat myös mieltävät ne entistä todennäköisemmin osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä. Kuluttajille muodostuvaa mielikuvaa koskevaa analyysia varten äänimerkit voidaan jakaa 

ainakin seuraavilla tavoilla: 1) tavaroiden tai palvelujen tuottamat tai niihin liittyvät äänet; 2) nuotit, nuottien 

yhdistelmät, soinnut tai sävelmät; 3) äänet, jotka ovat sanaelementtien kuultava vastine. Lisäksi on 

olemassa ääniä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin ja joilla ei ole yhteyttä tavaroihin ja/tai 

palveluihin. 

LUONTAISESTI EROTTAMISKYKYISET ÄÄNIMERKIT 

Kun äänimerkissä havaittu ääni muodostuu yhdestä 

nuotista, nuottien yhdistelmästä tai sävelmästä, 

se katsotaan luontaisesti erottamiskykyiseksi, jos 

kohderyhmä tunnistaa sen osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. 
 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 41: filmien ja 
videoiden tarjoaminen 
ajanvietetarkoituksiin 

Kun äänimerkissä havaittu ääni muodostuu 

sanaelementistä, jonka katsotaan itsessään olevan 

erottamiskykyinen, ja jos se äännetään selkeästi, 

vaikka se äännettäisiin neutraalilla tai robottimaisella 

äänellä, äänimerkin katsotaan olevan 

erottamiskykyinen. 

 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Jos äänimerkissä havaittua puhe-elementtiä ei 

pystytä ymmärtämään tai sitä ei tunnisteta 

sanaksi, se katsotaan erottamiskykyiseksi, kunhan 

kuluttaja pystyy tunnistamaan äänen osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: Autot 

 

 
(4) Nämä esimerkit katsotaan selkeiksi ja täsmällisiksi, mikä ei tarkoita, etteikö niitä voitaisi vastustaa muiden hylkäysperusteiden nojalla. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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Kun äänimerkissä havaittu ääni sisältää äänen, joka 

ei liity hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin 

ja/tai palveluihin, se katsotaan lähtökohtaisesti 

erottamiskykyiseksi, kunhan kuluttaja pystyy 

tunnistamaan sen osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä. 

 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 11: käymälät 

EROTTAMISKYVYTTÖMÄT ÄÄNIMERKIT 

Kun äänimerkki muodostuu tavaroiden ja/tai 

palvelujen tuottamasta tai niihin tai niiden 

olennaisiin ominaisuuksiin liittyvästä äänestä, 

kuluttaja mieltää sen lähtökohtaisesti ainoastaan 

toiminnalliseksi ominaisuudeksi, ja äänimerkki 

katsotaan siksi erottamiskyvyttömäksi. 

 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 33: viini 

Kun äänimerkki muodostuu nuoteista, nuottien 

yhdistelmästä, soinnuista tai sävelmistä, se 

katsotaan erottamiskyvyttömäksi, jos äänellä ei ole 

merkitystä, eikä kuluttaja tunnista sitä osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä, vaikka tavaroihin ja/tai 

palveluihin ei voida muodostaa yhteyttä. 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: Autot 

 

Kun äänimerkki muodostuu 

erottamiskyvyttömistä/kuvailevista/geneerisistä 

sanaelementeistä, jotka äännetään selkeästi ja 

joissa ei ole huomiota herättäviä tai epätavallisia 

äänielementtejä, äänimerkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi. 

Kun äänimerkissä havaittuun 

erottamiskyvyttömään/kuvailevaan/geneeriseen 

sanaelementtiin liittyy muita äänen elementtejä, 

kuten sanoitusta, tietty sävelmä, sävelkulku ja/tai 

erityinen laulutapa, jotka katsotaan itsessään 

myös erottamiskyvyttömiksi, lähtökohtaisesti 

äänimerkki katsotaan todennäköisesti 

kokonaisuutena arvioiden erottamiskyvyttömäksi. 

  

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Poikkeus: Ei voida sulkea pois, että äänten eri 

elementtien tietty järjestys, joka on epätavallinen ja 

jonka kuluttaja pystyy helposti tunnistamaan 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä, voisi riittää 

tekemään äänimerkistä kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyisen(5). 

 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet 

banaanit 

 
(5) On huomattava, että hakija ei saa yksinoikeuksia erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin sanaelementteihin. Suojan laajuus rajoittuu 
äänimerkin kokonaisvaikutelmaan. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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LIIKKUVAT MERKIT 

KULUTTAJILLE MUODOSTUVA MIELIKUVA 

Liikkuvien merkkien osalta brändin rakentamisstrategioiden osana käytetään jatkuvasti enemmän 

liikkeitä ja liikkuvia kuvia sisältäviä merkkejä, ja siksi myös kuluttajat mieltävät ne entistä 

todennäköisemmin osoituksiksi kaupallisesta alkuperästä. Kuluttajille muodostuvaa mielikuvaa 

koskevaa analyysia varten liikkuvat merkit voidaan jakaa ainakin seuraavilla tavoilla: 1) liikkeet, jotka 

voidaan mieltää itse tavaroiden tai palvelujen olennaiseksi toiminnalliseksi elementiksi tai joita käytetään 

kyseisten tavaroiden ohjaamiseen; 2) liikkeet, jotka sisältävät sanaelementtejä ja/tai kuvioelementtejä. 

LUONTAISESTI EROTTAMISKYKYISET LIIKKUVAT MERKIT 

Liikkuvat merkit katsotaan yleisesti 

erottamiskykyisiksi, jos ne sisältävät 

erottamiskykyisen sana- ja/tai kuvioelementin, 

joka liikkuu tai muuttaa sijaintiaan, väriään ja/tai 

elementtejään, vaikka liike tai sijainnin muutos ei 

itsessään ehkä ole erottamiskykyinen. 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: tietokoneet  

 

Kun liikkuvassa merkissä esitetään elementti, jota ei 

pystytä ymmärtämään tai joka on tunnistamaton, 

koska sillä ei ole merkitystä tai yhteyttä tavaroihin 

ja/tai palveluihin, se katsotaan erottamiskykyiseksi, 

kunhan kuluttaja pystyy tunnistamaan sen 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

 

EROTTAMISKYVYTTÖMÄT LIIKKUVAT MERKIT(6) 

Kun liikkuva merkki koostuu tavaroiden ja/tai 

palvelujen tuottamasta tai niihin tai niiden 

olennaisiin ominaisuuksiin liittyvästä liikkeestä, 

kuluttaja mieltää sen lähtökohtaisesti ainoastaan 

tavaroiden ja/tai palvelujen toiminnalliseksi 

elementiksi ja/tai niihin liittyväksi toiminnalliseksi 

elementiksi. Siksi liikkuva merkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi. 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 7: ketjusahat 

 

Kun liikkuva merkki koostuu 

erottamiskyvyttömästä/kuvailevasta/geneerisestä 

sana- ja/tai kuvioelementistä, joka liikkuu tai 

muuttaa sijaintiaan, väriään ja/tai elementtejään, se 

katsotaan erottamiskyvyttömäksi, ellei itse liike riitä 

kääntämään huomiota pois 

erottamiskyvyttömän/kuvailevan sana- tai 

kuvioelementin välittämästä viestistä. 

 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Poikkeus: Ei voida sulkea pois sitä, että tietty liike, 

joka itsessään on epätavallinen ja huomiota herättävä 

tai joka saa aikaan epätavallisen ja huomiota 

herättävän visuaalisen vaikutuksen, voisi riittää 

tekemään liikkuvan merkin kokonaisvaikutelmasta 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

 

 
(6) Yhteisen käytännön CP3 yhteiset periaatteet on otettava huomioon ja pidettävä mielessä, että kyseisiä periaatteita ei sovelleta 
liikkeeseen eikä sijainnin, värin ja/tai elementtien muutokseen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
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erottamiskykyisen(7). 

Kuluttaja ei miellä liikkuvia merkkejä osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä, jos niistä ei jää 

kuluttajalle pysyvää muistijälkeä. Siksi ne 

katsotaan erottamiskyvyttömiksi. 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 39: 

matkailupalvelut 
 

MULTIMEDIAMERKIT 

KULUTTAJILLE MUODOSTUVA MIELIKUVA 

Multimediamerkkien osalta brändin rakentamisstrategioiden osana käytetään jatkuvasti enemmän 

kuvaa ja ääntä yhdistäviä merkkejä, ja siksi kuluttajat mieltävät ne entistä todennäköisemmin 

osoituksiksi kaupallisesta alkuperästä. 

LUONTAISESTI EROTTAMISKYKYISET MULTIMEDIAMERKIT 

Yleisesti ottaen, kun vähintään yksi 

multimediamerkin elementti, joko ääni tai kuva, 

katsotaan itsessään erottamiskykyiseksi, 

katsotaan tavaramerkki kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyiseksi. 

Multimediamerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: 
lemmikkieläinten 

ravintoaineet ja rehut 
 

Kun multimediamerkki sisältää elementin, jota ei 

pystytä ymmärtämään tai joka on tunnistamaton, 

koska sillä ei ole merkitystä, se katsotaan 

erottamiskykyiseksi, kunhan kuluttaja pystyy 

tunnistamaan sen. 

Multimediamerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

 

EROTTAMISKYVYTTÖMÄT MULTIMEDIAMERKIT(8) 

Multimediamerkki, jossa 

erottamiskyvyttömät/kuvailevat/geneeriset kuvat 

yhdistyvät erottamiskyvyttömiin ääniin ja 

liikkeisiin, katsotaan yleensä erottamiskyvyttömäksi. 

 

 

Multimediamerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet 

banaanit 

Kuluttaja ei miellä multimediamerkkejä osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä, jos niistä ei jää 

kuluttajalle pysyvää muistijälkeä. Siksi ne 

katsotaan erottamiskyvyttömiksi. 

 

Multimediamerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: 
tietokonelaitteet 

Poikkeus: Multimediamerkki voi täyttää olennaisen 
tehtävänsä 
erottamiskyvyttömien/kuvailevien/geneeristen 
kuvien ja äänien yhdistelmän avulla, kun sitä 
käytetään tiettyjä tavaroita ja palveluja varten. Silloin 

Multimediamerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: 
lemmikkieläinten 

ravintoaineet ja rehut 

 

 
(7) Tällaisissa tapauksissa hakija ei saa yksinoikeutta erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin sanaelementteihin. Suojan laajuus rajoittuu 
liikkuvan merkin kokonaisvaikutelmaan. 
(8) Multimediamerkkien erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhteisen käytännön CP3 yhteiset periaatteet. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
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multimediamerkki on kokonaisuutena arvioiden 
erottamiskykyinen(9). 

HOLOGRAMMIMERKIT 

KULUTTAJILLE MUODOSTUVA MIELIKUVA 

Yksinomaan sana- ja kuvioelementeistä muodostuvia hologrammimerkkejä ei yleisesti mielletä 
osoituksiksi kaupallisesta alkuperästä, jos merkin ja tavaroiden ja palvelujen välille voidaan 
muodostaa yhteys. Arviointi riippuu myös holografisesta efektistä ja siitä, onko sana- tai 
kuvioelementti merkissä selvästi tunnistettavissa kokonsa ja sijaintinsa vuoksi. 

LUONTAISESTI EROTTAMISKYKYISET HOLOGRAMMIMERKIT 

Kun hologrammimerkki koostuu itsessään 

erottamiskykyisestä sana- ja/tai 

kuvioelementistä, hologrammimerkki katsotaan 

kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyiseksi, 

vaikka kyseisiin elementteihin lisätyt holografiset 

ominaisuudet ovat erottamiskyvyttömiä. 
 

Hologrammimerkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Kun hologrammimerkissä esitetään elementti, jota ei pystytä ymmärtämään tai joka on tunnistamaton, 

koska sillä ei ole merkitystä tai se ei luo yhteyttä tavaroihin ja/tai palveluihin, se katsotaan 

erottamiskykyiseksi, kunhan kuluttaja pystyy tunnistamaan sen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. 

EROTTAMISKYVYTTÖMÄT HOLOGRAMMIMERKIT (10) 

Kun hologrammimerkki muodostuu erottamiskyvyttömästä/kuvailevasta/geneerisestä sana- ja tai 

kuvioelementistä, se katsotaan erottamiskyvyttömäksi. 

Yleisesti ottaen holografisen efektin lisääminen erottamiskyvyttömään sana- ja/tai kuvioelementtiin 

ei välttämättä riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä, koska kuluttaja mieltää sen ainoastaan 

tavanomaiseksi elementiksi tai koriste-elementiksi riippumatta siitä, liittyykö se hakemuksen kohteena 

oleviin tavaroihin ja/tai palveluihin. 

UUDENTYYPPISET TAVARAMERKIT, JOTKA VOIVAT KUVATA TAVAROITA TAI PALVELUJA TAI 
NIIDEN OMINAISUUKSIA – TAVARAMERKKIDIREKTIIVIN 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA 

KUVAILEVA 

Yleisesti ottaen, jos äänimerkin, liikkuvan merkin, 

multimedia- tai hologrammimerkin elementtien 

yhteys tavaroihin ja/tai palveluihin tai niiden 

ominaisuuksiin voidaan todeta helposti, merkki 

katsotaan kuvailevaksi. 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: eläinten 
ravintoaineet ja rehut 

 

EI-KUVAILEVA 

Yleisesti ottaen, jos äänimerkin, liikkuvan merkin, 

multimedia- tai hologrammimerkin yhteyttä 

hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja/tai 

palveluihin ei voida todeta tai jos merkissä 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 
(9) Tällaisissa tapauksissa hakija ei saa yksinoikeutta erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin sanaelementteihin. Merkin suojan laajuus rajoittuu 
multimediamerkin kokonaisvaikutelmaan. 
(10) Yhteisen käytännön CP3 yhteiset periaatteet on otettava huomioon arvioitaessa hologrammimerkin kuvio- ja tai sanaelementtien 
erottamiskykyä. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
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esitetään epätavanomainen kuvaus, joka 

poikkeaa huomattavasti kyseisten tavaroiden 

ja/tai palvelujen todenmukaisesta 

esittämistavasta, merkkiä ei katsota kuvailevaksi. 
 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 29: 
säilykesardiinit 

MERKIT, JOTKA MUODOSTUVAT YKSINOMAAN ÄÄNESTÄ, LIIKKEESTÄ JA KUVAN JA ÄÄNEN 
YHDISTELMÄSTÄ, JOKA ON TAVARALLE LUONTEENOMAINEN, JOKA VOI OLLA VÄLTTÄMÄTÖN 
TEKNISEN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI TAI JOKA VOI VAIKUTTAA OLENNAISESTI TAVARAN 

ARVOON – TAVARAMERKKIDIREKTIIVIN 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA 

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan i, ii ja iii luetelmakohtaa arvioitaessa yleisön 

näkemys ei ole huomioon otettava ratkaiseva tekijä, mutta se voi olla hyödyllinen arviointiperuste 

etenkin silloin, kun määritetään 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii ja iii luetelmakohdan nojalla 

kyseessä olevan merkin olennaisia ominaisuuksia. 

  

Äänimerkki Tavarat ja palvelut 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 7: ketjusahat 

 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 28: 
kolmiulotteiset palapelit 

 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
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C OSA –Relatiivisten hylkäys- ja/tai mitätöintiperusteiden 
tutkiminen(11) 

IDENTTISYYS 

Merkin katsotaan olevan identtinen tavaramerkin kanssa vain, jos merkissä toistetaan ilman 

muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit tai kun se kokonaisuutena 

tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja 

huomaa eroja. 

ÄÄNIMERKKIEN VERTAILU: KUULTAVIEN JA VISUAALISTEN OMINAISUUKSIEN JA 
MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Äänimerkki sisältää eri elementtejä, jotka voidaan luokitella seuraavasti: 1) lauletuista tai puhutuista 
sanaelementeistä muodostuvat äänet; 2) musiikkielementeistä (kuten sävelmä, sointu, rytmi) 
muodostuvat äänet; 3) tosielämän äänet (kuten haukkuvan koiran, ukkosen, jääkuutioiden jne. 
äänet); ja 4) muut äänet, jotka eivät kuulu mihinkään edellisiin luokkiin. 

VISUAALINEN VERTAILU 

Äänimerkkejä ei voida vertailla visuaalisesti, vaikka äänimerkki esitetään ”visuaalisesti” 

nuottikirjoituksen avulla tai nuottikirjoitus sisältää sanaelementtejä. 

KUULTAVIEN OMINAISUUKSIEN VERTAILU 

Kuultavien ominaisuuksien vertailu on äänimerkkien osalta ratkaisevaa. Äänimerkkien kuultavia 
ominaisuuksia voidaan aina verrata muiden äänimerkkien ja multimediamerkkien kanssa. 
Äänimerkkien kuultavia ominaisuuksia voidaan verrata muun tyyppisiin merkkeihin, mikäli kyseiset 
merkit muodostuvat sanaelementistä tai sisältävät sanaelementin. 

Sanaelementit: Jos huomattava osa 
kohderyhmästä katsoo erottamiskykyiset 
sanaelementit samanlaisiksi tai samankaltaisiksi, 
merkkien katsotaan lähtökohtaisesti olevan 
samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 
Vaikka sanamerkin ääntäminen määritetään 
kohderyhmän ääntämissääntöjen perusteella, 
äänimerkissä näin ei ole, vaan kuultavista 
ominaisuuksista muodostuva mielikuva määrittyy 
sen mukaan, miltä merkki kuulostaa. 

 

Aikaisempi äänimerkki 
Kiistan kohteena oleva 

äänimerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Tämän vuoksi äänimerkin ja erityyppisen merkin 

(esim. sana- tai kuviomerkin) sanaelementin 

samankaltaisuuden aste riippuu siitä, miten tarkasti 

yhteinen elementti kuuluu äänimerkissä.  

 

Aikaisempi kuviomerkki 
Kiistan kohteena oleva 

äänimerkki 

 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Musiikkielementit: Sillä, että äänimerkissä on 
erottamiskykyinen sävelmä, on huomattava vaikutus 
kohderyhmälle merkistä muodostuvaan 
mielikuvaan, ja siten se vaikuttaa huomattavasti 
kyseisen merkin vertailuun kuullun perusteella. 
Yleisenä sääntönä eri soitin, tempo tai rytmi ei estä 

 

Aikaisempi äänimerkki 
Kiistan kohteena oleva 

äänimerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
(11) Ellei toisin täsmennetä, yhteisen käytännön C osaan kuuluvat esimerkit on arvioitava ”alustaviin huomautuksiin” sisällytettyjen 
oletusten mukaisesti. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
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kahden merkin toteamista samankaltaisiksi, mikäli 
itse sävelmä on identtinen tai voidaan tunnistaa 
samaksi sävelmäksi. 

Erottamiskykyisen sävelmän samanlaisuudella tai 

samankaltaisuudella on tavallisesti huomattava 

vaikutus tavaramerkkien kuultavien ominaisuuksien 

vertailun tulokseen, vaikka yksi merkki sisältäisi 

myös sanaelementin tai molemmat sisältäisivät eri 

sanaelementin.  

Aikaisempi äänimerkki 
Kiistan kohteena oleva 

äänimerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Tosielämän äänet: Ääni- tai multimediamerkkien 

erottamiskykyisten tosielämän äänten samanlaisuus 

tai samankaltaisuus johtaa tavallisesti kuultavien 

ominaisuuksien samankaltaisuuden toteamiseen. 

 

Aikaisempi äänimerkki 
Kiistan kohteena oleva 

äänimerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Muita näkökohtia: Pelkkä samanlaisuus kahden 

tavaramerkin muissa ominaisuuksissa, kuten 

intonaatiossa, äänessä jne., vaikuttaa tavallisesti 

vähemmän tavaramerkkien kuultavien 

ominaisuuksien vertailuun. 

Aikaisempi äänimerkki 
Kiistan kohteena oleva 

äänimerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Kahden äänimerkin sekä äänimerkkien ja muun tyyppisten merkkien välinen merkityssisällön 
vertailu voidaan tehdä tapauksissa, joissa voidaan havaita merkityssisältö (joko sanaelementissä 
tai tosielämän äänessä). Vain sävelmiä sisältävillä äänimerkeillä ei todennäköisesti ole 
merkityssisältöä. 

LIIKKUVIEN MERKKIEN VERTAILU: KUULTAVIEN JA VISUAALISTEN OMINAISUUKSIEN JA 
MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Liikkuva merkki sisältää yhdistelmiä eri elementeistä, jotka voidaan luokitella seuraavasti: 1) 
sanaelementit; 2) kuvioelementit; ja 3) sana- ja/tai kuvioelementtien liike tai muutos. 

VISUAALINEN VERTAILU 

Kun verrataan kahden liikkuvan merkin ulkoasua tai liikkuvan merkin ulkoasua muun tyyppisen 
merkin ulkoasuun, on otettava huomioon tavaramerkeissä olevien elementtien (sana- ja/tai 
kuvioelementtien ja kyseisten elementtien liikkeen tai muutoksen) samanlaisuus tai 
samankaltaisuus. 

Sanaelementit: Erottamiskykyisiä sanaelementtejä 

sisältävien liikkuvien merkkien ulkoasu on 

todennäköisesti sama kuin samanlaisia tai 

samankaltaisia sanaelementtejä sisältävän toisen 

liikkuvan merkin ulkoasu. 

Liikkuvan merkin sisältämillä erottamiskykyisillä 

sanaelementeillä voi olla kuluttajaan suurempi 

vaikutus kuin muilla visuaalisilla elementeillä (eli 

 

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
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kuvioelementeillä, liikkeellä tai itse muulla 

muutoksella), mutta vertailussa on otettava 

huomioon merkit kokonaisuudessaan. 

Kuvioelementit: Ulkoasun voidaan katsoa olevan 
samankaltainen erottamiskykyisen kuvioelementin 
samanlaisuuden tai samankaltaisuuden perusteella. 
Tämä samankaltaisuus todetaan todennäköisesti 
erityisesti silloin, kun kuluttaja saa kuvioelementistä 
riittävän mielikuvan sen koon, sijainnin merkissä 
ja/tai värin perusteella, kun otetaan erityisesti 
huomioon, että se voi liikkua tai muuttua. 

 

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

Elementtien liike: Pelkkä samanlaisuus 

tavanomaisessa liikkeessä itsessään ei johda 

visuaaliseen samankaltaisuuteen. 

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

  

Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että tietty 

huomiota herättävä ja erottamiskykyinen liike voisi 

riittää tekemään liikkuvista merkeistä tietyssä määrin 

samankaltaisia visuaalisesti riippumatta siitä, että 

niissä on muita toisistaan eroavia elementtejä, kuten 

sanaelementtejä. 

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Elementtien muutos: Pelkkä samanlaisuus itse 

sijainnin tai värin muutoksessa vaikuttaa tavallisesti 

vähemmän tavaramerkkien vertailuun, eikä 

merkkien todeta sen perusteella olevan 

lähtökohtaisesti visuaalisesti samankaltaisia. 

 

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

KUULTAVIEN OMINAISUUKSIEN VERTAILU 

Kuultavia ominaisuuksia ei voida vertailla liikkuvissa merkeissä, joissa ei ole sanaelementtejä. 

Liikkuvien merkkien kuultavia ominaisuuksia ei voida myöskään verrata muuntyyppisiin 

tavaramerkkeihin, joissa ei ole sanaelementtejä esitettyinä tai lausuttuina. 

Sillä, että liikkuvassa merkissä on erottamiskykyinen 

sanaelementti, on tavallisesti huomattava vaikutus 

siihen, miten kohderyhmä mieltää liikkuvan merkin 

kuultavat ominaisuudet. 

  

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Erottamiskykyisen sanaelementin samanlaisuus tai 
samankaltaisuus vaikuttaa tavallisesti vertailun 
tulokseen, kun liikkuvien merkkien kuultavia 
ominaisuuksia verrataan muiden liikkuvien merkkien 
tai muuntyyppisten merkkien kuultavien 
ominaisuuksien kanssa. Silloin on todennäköistä,  

Aikaisempi äänimerkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
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että merkkien katsotaan olevan tietyssä määrin 
samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 

MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Kahden liikkuvan merkin sekä liikkuvien merkkien ja muun tyyppisten merkkien välinen 
merkityssisällön vertailu voidaan tehdä tapauksissa, joissa voidaan havaita merkityssisältö. 

Liikkuvan merkin elementtien liikkeellä tai 

muutoksella ei itsessään todennäköisesti ole 

merkityssisältöä. Liike voi kuitenkin vahvistaa, 

lisätä tai joissakin tapauksissa muuttaa liikkuvan 

elementin merkityssisältöä. 

Esimerkissä elementin yhdistäminen liikkeeseen 

vahvistaa alkuperäistä merkityssisältöä ”palloa 

heittävästä koripallon pelaajasta”. Merkkien 

merkityssisältö on siksi identtinen. 

Aikaisempi kuviomerkki 
Kiistan kohteena oleva 

liikkuva merkki 

 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

 
MULTIMEDIAMERKKIEN VERTAILU: KUULTAVIEN JA VISUAALISTEN OMINAISUUKSIEN JA 

MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Multimediamerkeissä on seuraavat kaksi elementtiryhmää: 1) visuaaliset elementit (graafisesti  
esitetyt sanaelementit, kuvioelementit ja sana- ja/tai kuvioelementtien liike tai muutos); ja 
äänielementit (lauletut tai puhutut sanaelementit, musiikkielementit, tosielämän äänet ja muut 
äänet). 

VISUAALINEN VERTAILU 

Multimediamerkkien ulkoasua voidaan aina verrata muihin multimediamerkkeihin sekä muun 
tyyppisiin tavaramerkkeihin äänimerkkejä lukuun ottamatta. Tällöin sovelletaan liikkuvien merkkien 
ulkoasun vertailun periaatteita. 

Graafisesti esitetyt sanaelementit: 

Lähtökohtaisesti kaksi multimediamerkkiä tai 

multimediamerkki ja muun tyyppinen merkki ovat 

jossakin määrin samankaltaisia visuaalisesti, jos 

niissä on samat tai samankaltaiset erottamiskykyiset 

graafisesti esitetyt sanaelementit. 

Aikaisempi 

multimediamerkki 

Kiistan kohteena oleva 

multimediamerkki 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 
Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Kuvioelementit: Lähtökohtaisesti kaksi 

multimediamerkkiä tai multimediamerkki ja muun 

tyyppinen merkki, joissa on samat tai samankaltaiset 

erottamiskykyiset kuvioelementit, ovat jossakin 

määrin samankaltaisia visuaalisesti. 

Aikaisempi kuviomerkki 
Kiistan kohteena oleva 

multimediamerkki 

 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

  

KUULTAVIEN OMINAISUUKSIEN VERTAILU 

Multimediamerkkien kuultavia ominaisuuksia voidaan aina verrata muihin multimediamerkkeihin ja 
äänimerkkeihin. Äänimerkkien kuultavia ominaisuuksia voidaan verrata myös muun tyyppisiin 
merkkeihin, jotka muodostuvat sanaelementistä tai sisältävät sanaelementin. 

Graafisesti esitetyt sanaelementit: 

Lähtökohtaisesti merkeissä on jossakin määrin 
Aikaisempi multimediamerkki Kiistan kohteena oleva 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2070.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
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samankaltaisuutta kuultavien ominaisuuksien 

osalta, jos multimediamerkki sisältää 

erottamiskykyisen graafisesti esitetyn 

sanaelementin (staattisen tai liikkuvan), joka on 

samanlainen tai samankaltainen kuin toisen merkin 

sanaelementti (soveltuvin osin laulettu tai puhuttu tai 

graafisesti esitetty). 

 

multimediamerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Lauletut tai puhutut sanaelementit: 

Lähtökohtaisesti merkit ovat kuultavien 

ominaisuuksien osalta jossakin määrin 

samankaltaisia myös, jos multimediamerkin laulettu 

tai puhuttu sanaelementti on sama tai 

samankaltainen kuin toisen merkin muu havaittu 

sanaelementti (soveltuvin osin laulettu tai puhuttu tai 

graafisesti esitetty). 

 

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

multimediamerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Graafisesti esitettyjen ja laulettujen tai 

puhuttujen sanaelementtien yhdistelmä: Jos 

graafisesti esitettyyn sanaelementtiin kuuluu laulettu 

tai puhuttu sanaelementti, laulettu tai puhuttu 

sanaelementti voi vaikuttaa graafisesti  esitetyn 

sanaelementin ääntämiseen. (12) 

 

Aikaisempi sanamerkki 
Kiistan kohteena oleva  

multimediamerkki 

GERIVAN  

Toista napsauttamalla kuvaa 

Musiikkielementit ja tosielämän äänet: Sävelmä 

tai  tosielämän äänet voivat olla samanlaisia vain 

multimedia- ja äänimerkkien kanssa, koska ne ovat 

tavaramerkeistä ainoita, jotka voivat sisältää 

kyseisiä ääniä. 

 

Aikaisempi äänimerkki 
Kiistan kohteena oleva 

multimediamerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Multimediamerkkien merkityssisältöä voidaan vertailla, jos merkityssisältö välittyy. 

HOLOGRAMMIMERKKIEN VERTAILU: KUULTAVIEN JA VISUAALISTEN OMINAISUUKSIEN JA 
MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Hologrammimerkeissä voidaan määrittää kolme elementtiluokkaa: 1) sanaelementit; 2) 
kuvioelementit; ja 3) holografinen efekti. 

VISUAALINEN VERTAILU 

Hologrammimerkissä liikettä tai muutosta merkin esittämistavassa käytetään vain näyttämään 
holografinen efekti, ja vain viimeksi mainittu on otettava huomioon visuaalisessa vertailussa. 

Holografinen efekti: Identtinen tai samankaltainen 

holografinen efekti ei lähtökohtaisesti itsessään 

tarkoita, että merkit ovat visuaalisesti 

samankaltaisia, ellei vertailtavien merkkien sana- tai 

kuvioelementeissä voida havaita samankaltaisuutta. 

Kaksi merkkiä voivat olla visuaalisesti 

samankaltaisia, koska erottamiskykyiset sana- tai 

Aikaisempi liikkuva merkki 
Kiistan kohteena oleva 

hologrammimerkki 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

 
(12) Tietyssä tapauksessa ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että multimediamerkin graafisesti esitetty sanaelementti lausutaan edelleen 
vastaavan kohderyhmän ääntämissääntöjen mukaan. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
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kuvioelementit ovat samoja tai samankaltaisia, 

vaikka holografinen efekti on erilainen. 

KUULTAVIEN OMINAISUUKSIEN VERTAILU 

Hologrammimerkkejä, joissa ei ole sanallisia elementtejä, ei voida vertailla kuultavien 
ominaisuuksien osalta. 

Kun hologrammimerkeissä on sanaelementtejä, 

niiden kuultavia ominaisuuksia voidaan verrata 

saman- tai muuntyyppisten merkkien kanssa, joiden 

foneettisia ominaisuuksia voidaan arvioida. 

 

Aikaisempi kuviomerkki 
Kiistankohteena oleva 

hologrammimerkki 

 
 

Toista napsauttamalla kuvaa 

MERKITYSSISÄLLÖN VERTAILU 

Kahden hologrammimerkin sekä hologrammimerkin ja muun tyyppisten merkkien välinen 

merkityssisällön vertailu voidaan tehdä tapauksissa, joissa voidaan havaita merkityssisältö. 

 TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kuten aiemmissa tapauksissa tämä yhteinen käytäntö tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua tämän 

yhteisen tiedonannon julkaisupäivästä. Seuraavassa taulukossa on lisätietoa yhteisen käytännön 

täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanevat virastot voivat päättää lisätietojen julkaisemisesta verkkosivustoillaan. 

3.1 TÄYTÄNTÖÖNPANEVAT VIRASTOT 

Luettelo täytäntöönpanevista virastoista, täytäntöönpanopäivämäärästä ja täytäntöönpanokäytännöstä: 

Linkki taulukkoon 

(*) Jos yhteisen tiedonannon ja yhteisen käytännön asiakirjojen mille tahansa Euroopan unionin viralliselle 

kielelle tehdyn käännöksen ja englannin välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_Overview_table_of_Implementations.pdf
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
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 JOHDANTO 

1.1 Asiakirjan tarkoitus 

Tämän yhteisen käytännön asiakirjan tarkoituksena on määrittää yleisiä periaatteita uusien 

tavaramerkkityyppien eli äänimerkkien, liikkuvien merkkien, multimediamerkkien ja hologrammimerkkien 

muodollisten vaatimusten ja hylkäys- ja/tai mitätöintiperusteiden tutkimisesta sekä merkkien uusista 

esittämistavoista. Se toimii viitteenä EUIPO:lle, Benelux-maiden teollisoikeusvirastolle ja jäsenvaltioiden 

teollisoikeusvirastoille (jäljempänä yhteisesti ’jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot’), käyttäjäyhdistyksille, 

hakijoille ja edustajille yhteiseen käytäntöön CP11. 

Asiakirja annetaan laajasti saataville, siihen voi tutustua helposti ja siitä saa selkeän ja kattavan selityksen 

periaatteista, joihin uusi yhteinen käytäntö perustuu. Näitä periaatteita on tarkoitus soveltaa yleisesti, ja 

niiden tarkoituksena on kattaa suurin osa tapauksista. Vaikka uudentyyppisten tavaramerkkien 

muodolliset vaatimukset ja hylkäysperusteet tutkitaan aina tapauskohtaisesti, periaatteita käytetään 

ohjeina varmistamaan, että eri jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot päätyvät samankaltaiseen ja 

ennakoitavissa olevaan lopputulokseen. 

Lisäksi tämän asiakirjan esimerkeillä pyritään havainnollistamaan yhteisen käytännön periaatteita. 

Esimerkkejä olisi tarkasteltava kunkin asiaankuuluvan hylkäysperusteen/periaatteen yhteydessä ja niiden 

perustana olevien oletusten perusteella. 

1.2 Tausta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2015 EU-tavaramerkkiä koskevan 

uudistuspaketin. Pakettiin sisältyi kaksi säädöstä, asetus (EU) 2017/1001 (EU-tavaramerkkiasetus) ja 

direktiivi (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi), joilla pyritään lähentämään edelleen jäsenvaltioiden 

tavaramerkkilainsäädäntöä. Sisällöllisiä ja menettelyllisiä kysymyksiä koskevien uusien säännösten lisäksi 

teksteillä luotiin vahvempi oikeusperusta yhteistyölle. EU-tavaramerkkiasetuksen 151 artiklan mukaisesti 

käytäntöjen ja välineiden lähentämisen edistämisestä tavaramerkkien ja mallioikeuksien alalla tuli EUIPO:n 

ydintehtävä. Asetuksen 152 artiklassa todetaan yksiselitteisesti, että tähän yhteistyöhön tulisi sisältyä 

yhteisten tutkintastandardien kehittäminen ja yhteisten käytäntöjen käyttöönotto. 

Tämän lainsäädäntökehyksen perusteella EUIPO:n hallintoneuvosto sopi kesäkuussa 2016 

eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden hyväksymisestä. Hankkeet, jotka perustuvat EU-

tavaramerkkiasetuksessa säädettyihin eri toimiin, kehitettiin aiempien onnistumisten pohjalta siten, että 

samalla parannetaan prosesseja ja laajennetaan yhteistyön ulottuvuutta. 

Lähentymisalaan kuului hanke, jonka tarkoituksena oli nimenomaisesti yksilöidä ja analysoida mahdollisia 

uusia yhdenmukaistamisaloitteita. Hankkeessa analysoitiin jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen 

tavaramerkki- ja mallioikeuskäytäntöjä eroavuuksien havaitsemiseksi arvioimalla todennäköiset 

vaikutukset, mahdollisen soveltamisalan laajuus, nykyiset oikeudelliset rajoitteet, käyttäjien mielenkiinnon 

taso ja käytännöllisyys teollisoikeusvirastojen kannalta sen määrittämiseksi, millä alueilla yhteisestä 

käytännöstä olisi eniten hyötyä sidosryhmien verkostolle. Analyysi tehtiin jaksoissa, ja jokaisesta jaksosta 

saatiin suositus uuden lähentymishankkeen käynnistämistä varten. 

Tässä asiakirjassa esitettävä yhteinen käytäntö liittyy neljänteen hallintoneuvoston käynnistämään 

lähentymishankkeeseen ja kaikkiaan 11. hankkeeseen. Yhteinen käytäntö CP11 oli toinen kahdesta 

hankkeesta, joita suositeltiin käynnistettäviksi lähentymisanalyysin kolmannen vaiheen tuloksena, jossa 

keskityttiin lainsäädäntöuudistukseen ja EU:n tavaramerkkidirektiivin esittelemien uusien säännösten 

vaikutukseen. 

CP11: Uudentyyppiset merkit: muodollisten vaatimusten sekä hylkäys- ja/tai mitätöintiperusteiden 

tutkiminen 
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Projekti on peräisin aloitteesta, jossa annetaan teknistä ja oikeudellista tukea prosessille, jossa direktiivi 

saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoissa ja helpotetaan uusien 

säännösten yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa. 

Seurauksena hankkeesta, jossa tuetaan direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 

yhteisenä lähtökohtana epäyhdenmukaisuuksien estämiseksi sekä oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja 

käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot sopivat kesäkuussa 2017 

Yhteisestä tiedonannosta uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta (1). Tämä asiakirja perustuu 

jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen väliseen sopimukseen 1) tavaramerkkityypeistä, jotka virastot 

aikovat hyväksyä; 2) uudentyyppisten tavaramerkkien määritelmistä ja esittämistavoista; ja 3) sähköisten 

tiedostojen hyväksyttävistä formaateista äänimerkeille, liikkuville merkeille, multimediamerkeille ja 

hologrammimerkeille. 

Lisäksi annettiin suositus kehittää projekti äänimerkkeihin, liikkuviin merkkeihin, multimedia- ja 

hologrammimerkkeihin vaikuttavien muodollisten vaatimusten ja hylkäys- tai mitätöintiperusteiden 

tutkimisen yhdenmukaistamisesta. Lähentymisanalyysia käsittelevä työryhmä hyväksyi ehdotuksen 

lokakuussa 2017, ja hallintoneuvosto hyväksyi sen lopullisesti kesäkuussa 2018. 

Projektityöryhmä jaettiin kahteen eri työryhmään: 

a) Ensimmäisessä työryhmässä keskityttiin muodollisten vaatimusten sekä absoluuttisten hylkäys- tai 

mitätöintiperusteiden tutkimiseen. 

b) Toisessa työryhmässä keskityttiin relatiivisten hylkäys- tai mitätöintiperusteiden tutkimiseen. 

Molemmissa työryhmissä oli jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoista, EUIPO:sta ja käyttäjäyhdistyksistä 

edustajia, jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä laatiakseen ja sopiakseen periaatteista, jotka perustuvat 

rajalliseen määrään vakiintunutta oikeuskäytäntöä uusista tavaramerkkityypeistä ja odotettavissa oleviin 

tuleviin käytäntöihin. 

1.3 Käytännön soveltamisala 

Tässä yhteisessä käytännössä esitetään joukko periaatteita ja havainnollistavia esimerkkejä 

uudentyyppisten tavaramerkkien muodollisten vaatimusten sekä hylkäys- tai mitätöintiperusteiden 

tutkimisesta. Käytännössä käsitellään myös sitä, miten graafista esittämistapaa koskevan vaatimuksen 

poistaminen uudessa tavaramerkkidirektiivissä vaikuttaa tutkimiseen. 

Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistaman yleisen periaatteen mukaisesti hylkäys- tai 

mitätöintiperusteiden tutkimuskriteerien on oltava samat kaikentyyppisille tavaramerkeille. Kyseistä 

periaatetta kunnioittaen CP11-projektin työryhmien soveltamisalaan kuuluvat myös seuraavat 

äänimerkeille, liikkuville merkeille, multimediamerkeille ja hologrammimerkeille ominaiset kysymykset: 

a) Seuraavat kysymykset kuuluvat muodollisten vaatimusten ja ehdottomien hylkäys- tai 

mitätöintiperusteiden tutkimiseen liittyvän CP11:n ensimmäisen  työryhmän soveltamisalaan: Ne 

koskevat erityisesti seuraavia: 

- Sieckmannin kriteerien soveltaminen uusiin tavaramerkkityyppeihin(2) 

- merkin esittämistavan, merkkityypin ja merkin selityksen väliset erot 

- etuoikeusvaatimusten tutkiminen, kun vähintään yksi merkeistä on uutta tyyppiä. 

- uudentyyppisten tavaramerkkien luontainen erottamiskyky 

- uudentyyppisten tavaramerkkien kuvailevuus 

 
(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_fi.pdf  
(2) Ks. 12.12.2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, 55 kohta. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
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- ominaisuudet, jotka johtuvat tavaroiden luonteesta tai ovat välttämättömiä teknisen tuloksen 

saavuttamiseksi tai jotka vaikuttavat tavaroiden arvoon olennaisesti. 

CP11:n ensimmäisessä työryhmässä ei käsitellä seuraavia kysymyksiä, jotka eivät liity nimenomaisesti 

uusiin tavaramerkkityyppeihin ja/tai niiden uusiin esittämistapoihin: 

- Äänimerkkien ja liikkuvien merkkien tavanomainen esittämistapa. 

- Menettelyasiat ja sisäiset hallinnolliset menettelyt, jotka liittyvät siihen, miten ja millä keinoin hakijaa 

pyydetään selventämään epäilyksiä tai korjaamaan puutteita. 

- Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan d, f, g, h, i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja ehdottomia 

hylkäysperusteita ei katsottu erityisen merkityksellisiksi uudentyyppisille tavaramerkeille, koska niitä 

voidaan soveltaa tutkittavana olevan tavaramerkin tyypistä riippumatta. 

- Äänimerkkien, liikkuvien merkkien, multimediamerkkien tai hologrammimerkkien uusien 

esittämistapojen ei pitäisi lähtökohtaisesti vaikuttaa sellaisten merkkien arviointiin, jotka ovat yleisen 

järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia tai harhaanjohtavia, jotka sisältävät valtioiden lippuja tai 

tunnuksia tai jotka ovat ristiriidassa muiden suojeltujen oikeuksien (SAN, SMM, APT – viinejä ja viinoja 

koskeva nimisuoja, kasvinjalostajanoikeus) kanssa. 

- Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan osalta sovittiin, että se jätetään yhteisen 

käytännön soveltamisalan ulkopuolelle, koska sen toteaminen, että merkistä on tullut ”tavanomainen”, 

edellyttää aiempaa prosessia johonkin tottumisesta, mikä tarkoittaa, että tavanomaiseksi tuleminen 

tarkoittaa myös kuvailevaksi tulemista. Koska kuvailevuuteen sovellettavia sääntöjä voidaan soveltaa 

myös tähän perusteeseen, tätä aihetta ei ole tarvetta käsitellä nimenomaisesti äänimerkkien, liikkuvien 

merkkien, multimediamerkkien ja hologrammimerkkien osalta. 

- Kielikysymykset: Yhteisen käytännön vuoksi katsottiin, että merkit, jotka sisältävät sanaelementtejä, 

jotka ovat täysin kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä englanniksi, katsotaan kuvaileviksi tai 

erottamiskyvyttömiksi kaikissa kielissä, joita kansallisissa virastoissa ymmärretään. 

b) Seuraavat kysymykset kuuluvat suhteellisten hylkäys- tai mitätöintiperusteiden tutkimiseen liittyvän 

CP11:n toisen työryhmän (C osa) soveltamisalaan. Ne koskevat etenkin perusteita, joiden nojalla 

verrataan merkkejä, joihin kuuluu äänimerkkejä, liikkuvia merkkejä, multimediamerkkejä ja 

hologrammimerkkejä. Erityisesti niissä otetaan huomioon 

- uudentyyppisten tavaramerkkien välinen vertailu 

- muun tyyppisten tavaramerkkien ja uudentyyppisten tavaramerkkien välinen vertailu. 

CP11:n toisessa työryhmässä ei käsitellä seuraavia kysymyksiä, jotka eivät liity nimenomaisesti uusiin 

tavaramerkkityyppeihin: 

- Lisääntyneen erottamiskyvyn ja/tai käytön ja/tai tunnettuuden kautta hankitun erottamiskyvyn arviointi: 

tässä yhteydessä käytännössä oletetaan, että ei ole olemassa näyttöä ja/tai vaatimusta ja/tai 

aikaisempaa tietämystä siitä, että millään merkillä tiedetään olevan tai on käytön kautta hankittu 

lisääntynyt erottamiskyky. 

- Kohderyhmän määrittäminen tai määrittely ja tarkkaavaisuuden taso relatiivisten perusteiden 

arvioinnissa. 

- Sekaannusvaaran arviointi. 

- Yhteisymmärrys tekijöistä, jotka otetaan huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa. Vaikka 

sekaannusvaaran yleiseen arviointiin voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten kohderyhmän 

tarkkaavaisuuden taso, riippuvuussuhde, rinnakkaiselo, markkinatilanne, tavaramerkkiperhe jne., 

yhteisen käytännön tavoitteena ei ole näiden tekijöiden määrittäminen. 

- Yhteisymmärrys erottamiskyvyn arvioinnin ja niiden kaikkien muiden tekijöiden välisistä 

riippuvuussuhteista, jotka otetaan huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa. 

- Yhteisen käytännön tarkoituksena ei myöskään ole määrittää tai yhdenmukaistaa ”merkin 

erottamiskykyisten ja hallitsevien elementtien” käsitteitä, vaikka asiakirjassa voidaan tarvittaessa 
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viitata kyseisiin käsitteisiin, jotta merkkien samankaltaisuutta visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien 

tai merkityssisällön osalta voitaisiin arvioida asianmukaisesti kohderyhmän näkökulmasta. 

 

 YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 

A. MUODOLLISTEN VAATIMUSTEN TUTKIMINEN: YLEISET PERIAATTEET 

Tässä yhteisen käytännön osassa esitetään periaatteet ja annetaan suosituksia seuraavista aiheista: 

- merkki ja sen elementit sellaisina kuin ne on määritelty yhteisessä tiedonannossa uudentyyppisten 

tavaramerkkien kuvauksesta  

- yleiset näkökohdat: merkin selitys, sanaelementtien ilmoittaminen, eroavaisuudet esittämistavan, 

tavaramerkin tyypin ja merkin selityksen välillä sekä useamman kuin yhden tavaramerkkityypin 

hyväksyttävä esittämistapa 

- etuoikeusvaatimuksen tutkiminen, kun vähintään yksi merkeistä on uutta tyyppiä. 

 Merkki ja sen elementit sellaisina kuin ne on määritelty uudentyyppisten 
tavaramerkkien kuvauksesta annetussa yhteisessä tiedonannossa 

Uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetulla yhteisellä tiedonannolla helpotetaan merkkien 

luokittelua tekemällä yhteenveto kunkin eri tavaramerkkien tyyppien määritelmistä ja esittämistavoista(3). 

Sen perustana käytetään täytäntöönpanoasetuksen(4) 3 artiklassa esitettyjä määritelmiä ja esittämistapoja. 

Neljä viimeistä ovat uusia tavaramerkkityyppejä, joihin sovelletaan yhteistä käytäntöä CP11 (äänimerkki, 

liikkuva merkki, multimedia- ja hologrammimerkki). 

Tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 3 artiklan mukaan merkki voidaan myös esittää rekisterissä tavalla, joka 

mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan 

selkeän ja täsmällisen kohteen. Tämän osalta on olennaisen tärkeää, että merkki rekisteröidään 

asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevia tekniikoita käyttämällä edellyttäen, että merkki 

voidaan esittää selkeällä, tarkalla, riippumattomalla, helposti saatavilla olevalla, ymmärrettävällä, kestävällä 

ja objektiivisella tavalla. 

Kun merkki täyttää selvästi uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetun yhteisen tiedonannon 

jonkin määritelmän ja esittämistapavaatimuksen, se on luokiteltava siinä tarkoitetuksi nimenomaiseksi 

tavaramerkkityypiksi. Merkki luokitellaan näin ollen äänimerkiksi, liikkuvaksi merkiksi, multimediamerkiksi 

tai hologrammimerkiksi, kun sen esittämistapa on seuraavissa jaksoissa selitettyjen ominaisuuksien ja 

määritelmän mukainen ja toimitettu formaatti on asianmukainen kunkin nimenomaisen tavaramerkin osalta. 

On huomattava, että annettavat esimerkit on tarkoitettu vain havainnollistamaan sitä, minkälainen 

äänimerkin, liikkuvan merkin, multimediamerkin ja hologrammimerkin hakemus voi olla. Ne esitetään 

muodollisia vaatimuksia varten, mutta ne eivät välttämättä täytä absoluuttisia perusteita koskevia 

vaatimuksia. 

1.1 Äänimerkit 

Yhteisessä tiedonannossa uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetun määritelmän mukaan 

äänimerkki on tavaramerkki, joka koostuu yksinomaan äänestä tai äänien yhdistelmästä, ja se esitetään 

toimittamalla äänen toistava äänitiedosto tai äänen täsmällinen esitys nuottikirjoituksella. 

 
(3) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/Annex_1_fi.pdf  
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=FI  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_fi.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=FI
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Edellä kerrotun perusteella kukin äänitiedostossa esitetty yhden tai useamman äänen sisältävä merkki 

riippumatta sen sisältämän äänen lajista (esim. äänessä havaitut sanalliset elementit,  luontoääni, eläimen 

ääni, sävelmä) on luokiteltava äänimerkiksi. 

Esimerkkejä 

Äänimerkit 

 

ÄÄNIMERKKI 1 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

ÄÄNIMERKKI 2 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

ÄÄNIMERKKI 3 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

ÄÄNIMERKKI 4 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

ÄÄNIMERKKI 5 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Euroopan unionin tuomioistuimen äänen tarkkaa esittämistä nuottikirjoituksessa koskevassa asiassa C-

283/01, Shield Mark, EU:C:2003:641, 27. marraskuuta 2003 antamassa tuomiossa todetaan, että  

äänten sarjaa, jonka rekisteröintiä on haettu, voidaan kuvata nuottiviivastolla, joka on jaettu 

tahteihin ja jolla on muun muassa nuottiavain, nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muoto 

ilmaisee äänten suhteellisen keston, ja tarvittaessa korotus- ja alennusmerkkejä, eli tämän 

nuottikirjoituksen kokonaisuus määrittää sävelkorkeuden ja äänten keston. Tämä äänten 

graafisen esityksen tapa vastaa tuomioistuimen siitä oikeuskäytännöstä johtuvia edellytyksiä, 

jonka mukaan tämän esityksen on oltava selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti 

saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. 

”Tarkalla nuottikirjoituksella” tarkoitetaan siis, että esittämistavan on sisällettävä kaikki ne elementit, jotka 

ovat tarpeen selkeän ja täsmällisen suojan kohteen määrittämiseksi. Nämä vaatimukset täytetään, kun 

merkki esitetään tahteihin (tahtiviivoilla) jaetulla nuottiviivastolla, jossa esitetään erityisesti nuottiavain ja 

kaikki nuotit, jotka sävelmän toistamiseen tarvitaan. 

Sävelmän tempon tai nopeuden sekä soitinten esittäminen on valinnaista. Jos näitä elementtejä ei ilmoiteta, 

etuoikeusvaatimus kuitenkin hylätään, kun hakemusten tiedostoformaatit eivät ole samanlaiset (tämän 

asiakirjan 3.3.1 jakso – Etuoikeusvaatimusten tutkiminen). Se voi myös vaikuttaa relatiivisten hylkäys- ja 

mitätöintiperusteiden arviointiin, kun kohteen samanlaisuuden arviointiin tai vertailuun kuuluu graafisesti 

esitettyjä äänimerkkejä. 

1.2 Liikkuvat merkit 

Yhteisessä tiedonannossa uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetun vahvistetun määritelmän 

mukaan liikkuva merkki on tavaramerkki, joka koostuu liikkeestä tai merkin elementtien sijainnin 

muutoksesta tai kattaa sellaisen, ja se esitetään toimittamalla videotiedosto tai yksittäisten kuvien sarja, 

joista liike tai sijainnin muutos käy ilmi. 

Tämä määritelmä ei rajoita liikkuvia merkkejä liikettä kuvaaviin merkkeihin. Merkki voidaan katsoa 

liikkuvaksi merkiksi myös silloin, kun se pystyy esittämään muutoksen elementtien sijainnissa (esimerkiksi 

pysäytyskuvien sarja), värin muutoksen tai elementtien muutoksen siten, että yksi kuva vaihtuu toiseen. 

Liikkuvaksi merkiksi on luokiteltava myös videotiedosto, joka muodostuu kuvasta tai kuvista, joissa ei ole 

ääntä, jos liike, muutos merkin elementtien sijainnissa, värin muutos tai elementtien muutos voidaan 

havaita. 

Kun liikkuvaa merkkiä kuvataan liikkeen tai sijainnin muutoksen esittävien peräkkäisten pysäytyskuvien 

sarjalla, merkin selityksessä voidaan edellyttää ilmoittamaan liikkeen kesto, toistot ja nopeus. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%204.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
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Siksi etuoikeusvaatimus voidaan hylätä, jos siinä ei ole kyseisiä elementtejä selittävää merkin selitystä, kun 

hakemusten tiedostoformaatit eivät ole samanlaisia. Jos etuoikeusvaatimuksessa toinen hakemus 

kuitenkin esitetään pysäytyskuvien sarjana, voidaan edellyttää merkin selitystä sen varmistamiseksi, että 

molempien hakemusten suojan kohde on identtinen (esim. kesto, nopeus, toistot) (tämän asiakirjan 3.3.2 

jakso – Etuoikeusvaatimusten tutkiminen). Se voi myös vaikuttaa relatiivisten hylkäys- ja 

mitätöintiperusteiden arviointiin, kun suojan kohteen identtisyyden arviointiin tai vertailuun kuuluu 

graafisesti esitettyjä liikkuvia merkkejä. 

Esimerkkejä 

Liikkuvat merkit 

 
LIIKKUVA MERKKI 1 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 2 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 3 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 4 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 5 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

LIIKKUVA MERKKI 6 

Toista napsauttamalla kuvaa 

1.3 Multimediamerkit 

Yhteisessä tiedonannossa uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetun määritelmän mukaan 

multimediamerkki on tavaramerkki, joka koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä tai siihen kuuluu kuvan ja 

äänen yhdistelmä. Multimediamerkit esitetään toimittamalla audiovisuaalinen tiedosto. 

Näin ollen kuvan ja äänen yhdistelmästä muodostuva audiovisuaalinen tiedosto on luokiteltava 

multimediamerkiksi. 

Se, että tiedostossa on yhdistetty ääneen musta tai valkoinen näyttö, ei estä merkin luokittelua 

multimediamerkiksi, eikä myöskään se, että kuvaan ei ole osittain yhdistetty ääntä. 

Esimerkkejä 

Multimediamerkit 

 
MULTIMEDIAMERKKI 1 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 2 

Toista napsauttamalla kuvaa 

1.4 Hologrammimerkit 

Yhteisessä tiedonannossa uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetun määritelmän mukaan 

hologrammimerkki on tavaramerkki, joka koostuu elementeistä, joilla on holografisia ominaisuuksia. 

Hologrammilla tarkoitetaan siis kuvaa, jonka ulkomuoto muuttuu, kun sitä katsotaan eri kuvakulmista. 

Esimerkiksi: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
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1. Hologrammi voi olla fyysinen litteä rakenne, jossa luodaan visuaalisia kuvia valon taittumisen avulla. 

Oikeassa valaistuksessa sen litteä pinta näyttää sisältävän kolmiulotteisen kuvan tai muita visuaalisia 

efektejä. Tässä tapauksessa kolmiulotteinen efekti on oikeasti kaksiulotteinen visuaalinen efekti, jonka 

ihmisaivot mieltävät kolmiulotteiseksi. 

2. Hologrammi voi olla kohteen digitaalinen heijastuma tai visualisointi, joka esitetään valokentän 

näytöillä. Niiden avulla kolmiulotteiset kohteet ja kohteiden yhdistelmät voidaan visualisoida ja esittää 

sellaisinaan. Tällaiset todentuntuiset kuvat ovat nähtävissä, mutta niitä ei voi koskea. 

Hologrammimerkeissä esitetään myös muita visuaalisia efektejä, joihin muun tyyppiset tavaramerkit eivät 

kykene. Tämän osalta holografisiin ominaisuuksiin voi kuulua seuraavia piirteitä: 

• kuvanvaihtoefekti, kuvien yhdistämisefekti 

• kolmiulotteinen tilavuusefekti, kuva esimerkiksi näyttää tulevan esiin 

• kolmiulotteinen syvyysefekti, jossa esimerkiksi näyttää siltä, että kuvassa on syvyyttä 

• kolmiulotteisten elementtien kierto ja/tai liike digitaalisissa hologrammeissa 

• digitaalisesti visualisoidut efektit esimerkiksi LED-näytöissä. 

Hologrammimerkit esitetään toimittamalla videotiedosto (esim. MP4) tai graafinen esitys tai valokuva, joka 

sisältää eri näkökulmista kaikki näkymät, jotka ovat tarpeen holografisen efektin yksilöimiseksi 

kokonaisuudessaan riittävällä tavalla. 

Kun hologrammimerkki esitetään graafisena esityksenä tai valokuvana, kuvissa on esitettävä eri 

näkökulmista kaikki näkymät, jotka ovat tarpeen holografisen efektin yksilöimiseksi kokonaisuudessaan 

riittävällä tavalla, erityisesti kolmiulotteisen kuvan korkeus, leveys, syvyys ja/tai yhdistämisefektit. 

Esimerkkejä 

Hologrammimerkit  

 
HOLOGRAMMIMERKKI 1 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 2 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 Yleiset näkökohdat 

2.1 Kuvaus 

Tavaramerkin esittämistä voidaan täydentää merkin selityksellä asianmukaisissa tapauksessa. Siten 

voidaan selkeyttää hakemuksen kohteena olevan merkin suojan kohdetta ja suojan laajuutta(5). Kun 

uudentyyppisen tavaramerkin (äänimerkin, liikkuvan merkin, multimediamerkin ja hologrammimerkin) 

esittämistapaan kuuluu merkin selitys, sen on oltava tavaramerkin esittämistavan mukainen, eikä se saa 

olla ristiriidassa esittämistavan kanssa tai ylittää sen laajuutta. 

Uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetussa yhteisessä tiedonannossa todetaan, että 

äänimerkkien, sijaintimerkkien, toistuvan kuvion ja värimerkkien ja muun merkkityypin esittämiseen voi 

kuulua  merkin selitys(6). Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta siihen, että jotkin virastot voivat 

myös hyväksyä muun tyyppisiin tavaramerkkeihin kuuluvat merkin selitykset. 

 
(5) Ks. 27.3.2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, 39 kohta; 27.11.2003, C-283/01, Shield Mark, EU:C:2003:641, 59 kohta; ja 
esimerkiksi 24.6.2004 annettu tuomio asiassa, C 49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, 34 kohta. 
(6) Ks. Yhteisessä tiedonannossa uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annettujen erityyppisten tavaramerkkien määritelmät 
ja esitystavat.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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2.2 Tavaramerkin sanaelementtien ilmoittaminen  

Liikkuvan merkin tai hologrammimerkin sanaelementit voidaan kuvata visuaalisesti, tai nämä sanaelementit 

voivat sisältyä äänimerkkeihin. Äänimerkeissä tärkeää on sanan kuultavista ominaisuuksista saatava 

vaikutelma. Multimediamerkeissä sanaelementit voivat koskea sekä kuultavia ominaisuuksia että 

visuaalisia ominaisuuksia. 

Siksi kaikkia olemassa olevia hakemuskenttiä, joissa edellytetään ilmoittamaan tavaramerkin 

sanaelementit, käytetään vain hakua varten, eivätkä ne vaikuta koskaan tavaramerkin suojan laajuuteen, 

jonka sen esittämistapa määrittää. 

2.3 Esittämistavan ensisijaisuus suhteessa merkkityyppiin ja merkin selitykseen 

Jos tavaramerkin esittämistapaa täydennetään osoituksella merkkityypistä ja/tai merkin selityksellä, niiden 

on oltava yhdenmukaisia tavaramerkin esittämistavan kanssa. 

 

Kun siis tavaramerkin esittämistavan ja sen merkkityypin ja/tai merkin selityksen välillä on ristiriita tai 

eroavaisuus, tavaramerkin esittämistapa on ensisijainen. 

2.3.1 Esittämistavan ja merkin selityksen väliset eroavaisuudet 

Jos tavaramerkin selityksen ja esittämistavan välillä on erovaisuus, hakijan valitsemalla merkkityypillä on 

tärkeä rooli. Jos taas merkkityyppi on esittämistavan kanssa yhdenmukainen, merkin selitys on poistettava 

tai sitä on muutettava, ja sen on oltava yhdenmukainen esittämistavan kanssa. 

Esimerkki 

Valittu tavaramerkkityyppi: liikkuva merkki Perustelut 

Merkin esittämistapa: 

 
EROAVAISUUS 1 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Merkin selityksessä on haukkuva 

koira ja merkin esittämistapa on 

videotiedosto, jossa lehmä liikuttaa 

suuta äänettömästi. Nämä ovat 

ristiriitaisia. Hakijan valitsema 

tavaramerkkityyppi ja merkin 

esittämistapa ovat kuitenkin 

yhdenmukaisia. Tämän vuoksi 

tavaramerkin tyyppi on ensisijainen 

merkin selitykseen nähden, ja siksi 

merkki hyväksyttäisin liikkuvaksi 

merkiksi, ja hakijan on poistettava tai 

oikaistava väärä merkin selitys ja 

yhdenmukaistettava se merkin 

esittämistavan kanssa. 

Merkin selitys: haukkuva koira 

Hyväksyttävä merkkityyppi: liikkuva merkki 

2.3.2 Esittämistavan ja merkkityypin väliset eroavaisuudet 

Silloin, kun tavaramerkin tyypin ja esittämistavan välillä on eroavaisuus, merkin esittämistapa on myös 

ensisijainen edellyttäen, että sen formaatti hyväksytään kyseiselle merkkityypille. 

Lisäksi 27. maaliskuuta 2019 asiassa C-578/17, EU: C:2019:261 annetussa tuomiossa todetaan, että 

tilanteessa, jossa tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa on ristiriita merkin, jolle haetaan 

suojaa kuviomuotoisena, ja hakijan ilmoittaman tavaramerkin luokittelun välillä, minkä vuoksi 

on mahdotonta määrittää täsmällisesti tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohdetta 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%201.mp4
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ja laajuutta, toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä kyseisen tavaramerkin rekisteröinti sillä 

perusteella, että tavaramerkkihakemus ei ole selvä ja täsmällinen(7). 

Esimerkki 

Valittu tavaramerkkityyppi: multimediamerkki Perustelut 

Merkin esittämistapa: 

 
EROAVAISUUS 2 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Valitun tavaramerkkityypin, 

multimediamerkki, ja liikkuvan koiran 

esittämistavan välillä on ristiriita. 

Koska kyse on liikkuvien merkkien 

täsmällisestä esittämistavasta, 

merkki hyväksyttäisiin liikkuvaksi 

merkiksi. 

Hyväksyttävä merkkityyppi: liikkuva merkki 

2.3.3 Merkin selityksen ja merkkityypin väliset eroavaisuudet 

Silloin, kun merkin selityksen ja hakemuksessa valitun tavaramerkkityypin välillä on eroavaisuus, merkin 

selitys on ensisijainen, kunhan se on yhdenmukainen tavaramerkin esittämistavan kanssa. 

Esimerkki 

Valittu tavaramerkkityyppi: multimediamerkki Perustelut 

Merkin esittämistapa: 

 
EROAVAISUUS 3 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Harmaan nuolen sijainnin muutosta 

kuvaavan merkin selitys ja valittu 

tavaramerkkityyppi, 

multimediamerkki, ovat ristiriidassa. 

Merkin selitys ja esittämistapa ovat 

kuitenkin yhdenmukaiset, sillä 

molemmat muodostuvat liikkuvasta 

harmaasta nuolesta. Tämän vuoksi 

merkin selitys on ensisijainen 

valittuun tyyppiin nähden, ja merkki 

hyväksyttäisiin liikkuvaksi merkiksi. 

Kuvaus: harmaa nuoli liikkuu ja vaihtaa sijaintiaan asteittain alhaalta 

vasemmalta ylös oikealle, ja koko liike kestää neljä sekuntia. 

Hyväksyttävä merkkityyppi: liikkuva merkki 

2.4 Useamman kuin yhden tavaramerkkityypin hyväksyttävät esittämistavat 

Uusia tiedostoformaatteja (sähköiset ääni- tai videotiedostot) ei pidä käyttää perinteisten merkkien (8) 

esittämiseen rekisterissä (esim. videotiedostoa ei hyväksyttäisi sanamerkkihakemusta varten, vaikka 

tiedosto sisältäisi vain itse sanan staattisen esityksen). 

Uusia tiedostoformaatteja voidaan kuitenkin hyväksyä useammalle kuin yhdelle uudentyyppiselle 

tavaramerkille. Tämä koskee esimerkiksi sähköisiä videotiedostoja, jotka voidaan hyväksyä liikkuvien 

merkkien, multimediamerkkien ja hologrammimerkkien esittämiseen, tai kuvatiedostoja, jotka soveltuvat 

ääni- ja kuviomerkkejä varten. Tässä yhteydessä tavaramerkkihakemukset hyväksytään hakijan valitseman 

tavaramerkkityypin mukaan edellyttäen, että esittämistapa on nimenomaista tyyppiä koskevien 

 
(7) Ks. 27.3.2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, 40 kohta 
(8) Tässä asiakirjassa ”perinteisillä tavaramerkeillä” tarkoitetaan vain sanamerkkejä, kuviomerkkejä ja yhdistelmämerkkejä (sana- ja 
kuvioelementtien yhdistelmä). 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%203.mp4
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lakisääteisten vaatimusten mukainen, ja tavaramerkin suojan laajuus ja suojan kohde vaihtelevat 

hyväksytyn tyypin mukaan. 

Siksi graafisesti esitetty äänimerkki (esim. nuottikirjoitus kuvatiedostossa) voidaan hyväksyä kuviomerkiksi, 

jos se on hakijan valitsema merkkityyppi, eikä mistään muista tiedoista käy ilmi, että aikomuksena oli hakea 

muun tyyppistä tavaramerkkiä. Tässä tilanteessa rekisteröinnin tarjoama suoja ei kata itse ääntä vaan 

merkin sisältämät kuviomerkit. 

Esimerkkejä 

Valittu tavaramerkkityyppi: äänimerkit 

Merkin esittämistapa: 

 

Merkin esittämistapa: 

 

Hyväksyttävät merkkityypit: äänimerkit 

 

Valittu tavaramerkkityyppi: kuviomerkit 

Merkin esittämistapa: 

 

Merkin esittämistapa: 

 

Hyväksyttävät merkkityypit: kuviomerkit 

Vastaavasti graafisesti esitetty liikkuva merkki (esim. valokuvien sarja) voidaan hyväksyä kuviomerkiksi, 

jos hakija on valinnut kyseisen tavaramerkkityypin eikä muista tiedoista ilmene, että aikomuksena oli hakea 

muun tyyppistä merkkiä. 

Esimerkkejä 

Valittu tavaramerkkityyppi: liikkuva merkki 

Merkin esittämistapa: 
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Hyväksyttävä merkkityyppi: liikkuva merkki 

 

Valittu tavaramerkkityyppi: kuviomerkki 

Merkin esittämistapa: 

 

Hyväksyttävä merkkityyppi: kuviomerkki 

 Etuoikeusvaatimusten tutkiminen 

Uudentyyppisiin tavaramerkkeihin sovelletaan etuoikeusvaatimusten tutkimisen osalta samoja periaatteita 

kuin perinteisiin merkkeihin sekä tiettyjä erityisominaisuuksia, joita käsitellään seuraavissa jaksoissa. 

Merkin katsotaan lisäksi olevan identtinen tavaramerkin kanssa vain, jos merkissä toistetaan ilman 

muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit tai kun se kokonaisuutena tarkasteltuna 

poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja huomaa eroja merkkien 

välillä(9). Tämän osalta on huomattava, että kahden merkin välisellä vähäisellä poikkeamisella tarkoitetaan 

eroa, jonka kohtuullisen tarkkaavainen kuluttaja havaitsee vain tutkimalla merkkejä rinnakkain. 

3.1 Sama suojan kohde 

Kaksi tavaramerkkiä katsotaan etuoikeusvaatimusten tutkimisessa identtisiksi, jos suojan kohde ja 

tavaramerkki ovat samoja formaatista riippumatta. Etuoikeus voidaan myös hyväksyä, jos toinen hakemus 

koskee erityyppistä tavaramerkkiä mutta identtistä kohdetta. 

Esimerkki 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
MUU MERKKI 1 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 3 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Muu merkki Multimediamerkki 

Perustelut: etuoikeusvaatimus hyväksytään, koska molemmissa hakemuksissa on sama suojan kohde 

eri merkkityypeistä huolimatta. 

3.2 Eri suojan kohde 

Kun etuoikeusvaatimus koskee kahta tavaramerkkiä, joilla on eri suojan kohteet (esimerkiksi yhdessä 

hakemuksessa on elementtejä, joita ei ole toisessa hakemuksessa), niiden formaatista tai valitun 

 
(9) Ks. 20.3.2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, 54 kohta. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4


 
Uudentyyppiset merkit: muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkiminen 

  
 

 

Yhteinen käytäntö 12 
 

tavaramerkin tyypistä riippumatta tavaramerkit katsotaan erilaisiksi, ja näin ollen etuoikeusvaatimus 

hylätään. 

Merkkityyppikohtaisia esimerkkejä 

a) Äänimerkit 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
ÄÄNIMERKKI 6 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 7 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: etuoikeusvaatimus hylätään, koska sävelmä soitetaan eri soittimilla, ja näin ollen hakemusten 

suojan kohteet ovat erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
ÄÄNIMERKKI 8 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 9 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska sävelmän tempo on ensimmäisessä hakemuksessa 

paljon hitaampi kuin sävelmän tempo toisessa hakemuksessa. Hakemusten suojan kohteet ovat siis 

erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
ÄÄNIMERKKI 10 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 11 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska toisen hakemuksen rytmi ei ole sama kuin ensimmäisen 

hakemuksen rytmi. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
ÄÄNIMERKKI 12 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 13 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska ensimmäinen hakemus muodostuu kolmesta 

piippausäänestä, kun taas toisessa hakemuksessa on kuusi piippausääntä. Hakemusten suojan kohteet 

ovat siis erilaiset. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%206.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%207.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%208.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%209.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2010.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2011.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2012.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2013.mp3
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b) Liikkuvat merkit 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
 

 MULTIMEDIAMERKKI 4 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Liikkuva merkki Multimediamerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska toinen hakemus sisältää äänen, jota ei ole ensimmäisessä 

hakemuksessa. Ensimmäisessä hakemuksessa ei myöskään esitetä kokonaisuudessaan toisen 

hakemuksen taputusliikettä eli 11:tä toistuvaa taputusta. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
LIIKKUVA MERKKI 7 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 8 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska ensimmäisen hakemuksen taputusten nopeus ja toistot 

poikkeavat toisesta hakemuksesta. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
LIIKKUVA MERKKI 9 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 10 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska ensimmäinen hakemus muodostuu yhdestä kulmasta 

lähtevästä ja ruudun keskelle pysähtyvästä nuolesta, kun taas toinen hakemus muodostuu ruudun toisesta 

nurkasta toiseen liikkuvasta nuolesta. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
 

LIIKKUVA MERKKI 11 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Kuviomerkki Liikkuva merkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska molemmat hakemukset muodostuvat samasta lehmän 

kuvasta, mutta toiseen hakemukseen sisältyy lehmän suun liike, jota ei sisälly ensimmäiseen 

hakemukseen. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2010.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2011.mp4
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c) Multimediamerkit 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
MULTIMEDIAMERKKI 5 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 14 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Multimediamerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska ensimmäinen hakemus muodostuu kuvasta ja äänestä, 

kun taas toinen hakemus sisältää saman äänen mutta ei kuvaa. Hakemusten suojan kohteet ovat siis 

erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
MULTIMEDIAMERKKI 6 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 7 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Multimediamerkki Multimediamerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska molemmat hakemukset sisältävät saman kuvan mutta eri 

äänen ja liikkeen. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
MULTIMEDIAMERKKI 8 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 9 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Multimediamerkki Multimediamerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska molemmissa hakemuksissa on sama ääni, mutta toinen 

hakemus ei sisällä kaikkia ensimmäisessä hakemuksessa olevia elementtejä eli sanaelementtiä ”Gerivan”. 

Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

d) Hologrammimerkit 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 3 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

HOLOGRAMMIMERKKI 4 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Hologrammimerkki Hologrammimerkki  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%204.mp4
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Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska toisen hakemuksen holografisen efektin syvyys ei ole 

sama kuin syvyys ensimmäisessä hakemuksessa. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

3.3 Eri tavalla esitetyt samantyyppiset tavaramerkit(10) 

3.3.1 Äänimerkit 

Etuoikeusvaatimukset hyväksytään vain, jos kaikki ensimmäisen hakemuksen sisältämät elementit ovat 

toisessa hakemuksessa. 

Siksi etuoikeusvaatimukset, joissa yksi hakemuksista esitetään nuottikirjoituksella (esim. JPEG) ja toinen 

esitetään äänitiedostona (esim. MP3), hyväksytään vain, jos kaikki äänitiedoston sisältämät elementit(11) 

osoitetaan nuottikirjoituksella. 

Jos jokin kyseisistä elementeistä puuttuu, tavaramerkit eivät ole identtiset ja etuoikeusvaatimus hylätään. 

Esimerkkejä 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
ÄÄNIMERKKI 15 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hyväksytään, koska MP3-tiedoston sävelmä vastaa nuottikirjoituksen 

sävelmää ja kaikki nuottikirjoituksessa esitetyt elementit eli tahdit, nuottiavain, nuotit ja taukomerkit, joiden 

muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus – eli tämän nuottikirjoituksen kokonaisuudella määritellään 

sävelten korkeus ja kesto – sekä soitin eli piano, ja sävelmän tempo, sisältyvät äänitiedostoon.  

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
ÄÄNIMERKKI 16 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hyväksytään, koska nuottikirjoituksen sävelmä vastaa MP3-tiedoston 

sävelmää ja kaikki nuottikirjoituksessa esitetyt elementit eli tahdit, nuottiavain, nuotit ja taukomerkit, joiden 

muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus – eli tämän nuottikirjoituksen kokonaisuudella määritellään 

sävelten korkeus ja kesto – sekä soitin eli piano ja sävelmän tempo sisältyvät äänitiedostoon.  

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
(10) Kun etuoikeutta vaaditaan silloin, kun molemmat äänimerkit esitetään eri tavalla, on tutustuttava uudentyyppisten tavaramerkkien 
kuvauksesta annetun yhteisen tiedonannon liitteeseen, jossa esitetään kussakin teollisoikeusvirastossa hyväksyttävät 
tiedostoformaatit.  
(11) Ks. A osa – 1.1 jakso – Äänimerkit – Graafisesti esitetyn äänimerkin selkeyden ja täsmällisyyden takaavat elementit. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2016.mp3
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ÄÄNIMERKKI 17 

Toista napsauttamalla kuvaa  

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska toinen hakemus ei sisällä kaikkia äänitiedoston sisältämiä 

elementtejä eli soitinta. Hakemusten kohteet eivät siis ole identtiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
ÄÄNIMERKKI 18 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska toisen hakemuksen sävelmä sisältää haukkuvan koiran 

äänen, jota ei ole ensimmäisessä hakemuksessa. Hakemusten suojan kohteet eivät siis ole identtiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
ÄÄNIMERKKI 19 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska toisen hakemuksen sävelmä sisältää äänen, joka sanoo 

”Gerivan”, jota ei ole ensimmäisessä hakemuksessa. Hakemusten suojan kohteet eivät siis ole identtiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
ÄÄNIMERKKI 20 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska kaikkia äänitiedoston elementtejä ei esitetä 

nuottikirjoituksessa, eli soitinta, jolla sävelmä soitetaan, joka on tässä tapauksessa piano, ja ensimmäinen 

hakemus on vain osittainen esitys lisänuotteja sisältävästä toisesta hakemuksesta. Hakemusten suojan 

kohteet ovat siis erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
ÄÄNIMERKKI 21 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2018.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2019.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2020.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2021.mp3
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Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska kaikkia äänitiedoston elementtejä ei esitetä 

nuottikirjoituksessa, eli soitinta, jolla sävelmä soitetaan, joka on tässä tapauksessa näppäillen soitettava 

viulu. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
ÄÄNIMERKKI 22 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Äänimerkki Äänimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska kaikkia äänitiedoston elementtejä ei esitetä 

nuottikirjoituksessa, eli sävelmän tempoa tai nopeutta. Hakemusten suojan kohteet ovat siis erilaiset. 

3.3.2 Liikkuvat merkit 

Etuoikeusvaatimukset, joissa yksi hakemus esitetään pysäytyskuvien sarjana (esim. JPEG) ja toinen 

videotiedostona (esim. MP4), hyväksytään vain, jos kaikki videotiedoston elementit ja niiden täydellinen 

liike pystytään tunnistamaan selvästi pysäytyskuvien sarjassa. Jos toinen hakemus esitetään 

pysäytyskuvien sarjana, voidaan edellyttää merkin selitystä sen varmistamiseksi, että suojan kohde on 

identtinen (esim. kesto, nopeus, toistot). 

Jos jokin kyseisistä elementeistä puuttuu eikä täydellistä liikettä pystytä selvästi tunnistamaan, tavaramerkit 

eivät ole identtiset ja etuoikeusvaatimus hylätään. 

Esimerkkejä 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
 

LIIKKUVA MERKKI 12 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

 
Kuvaus: Tämä liike muodostuu puolen sekunnin 

välein ilmestyvien pysäytyskuvien sisällöstä. 

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hyväksytään, koska ensimmäisen hakemuksen videotiedoston sisältämä 

liikkuvan merkin täydellinen liike osoitetaan selkeästi toisen hakemuksen pysäytyskuvien sarjassa, jossa 

esitetään täsmällisesti videotiedostossa esiintyvät samat kuusi kuvaa. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2022.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
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LIIKKUVA MERKKI 13 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Kuvaus: liike muodostuu puolen sekunnin välein 

ilmestyvien pysäytyskuvien sisällöstä. 

 

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hyväksytään, koska ensimmäisessä hakemuksessa täydellinen liike, joka 

muodostuu kuuden pysäytyskuvan sarjasta, on selkeästi havaittavissa videotiedostossa. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
LIIKKUVA MERKKI 14 

Toista napsauttamalla kuvaa  

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska toisessa hakemuksessa ei esitetä taputtavien käsien 

täydellistä liikettä eli 18:aa toistuvaa taputusta, taputusten nopeus ja videotiedoston kesto eivät sisälly 

toiseen hakemukseen eikä täydellistä liikettä ilmaisevaa merkin selitystä ole. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 15 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Liikkuva merkki Liikkuva merkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska ensimmäisessä hakemuksessa näytetään vain nuoli 

kahdessa paikassa, ja nuolen liikettä, joka voidaan nähdä toisen hakemuksen videotiedostossa, ei näytetä 

kokonaisuudessaan ensimmäisen hakemuksen pysäytyskuvien sarjassa. 

3.3.3 Hologrammimerkit 

Etuoikeusvaatimukset, joissa yksi hakemus on graafisten kuvien tai valokuvien sarjana esitetty hologrammi 

(kuvatiedostot, esim. JPEG) ja toinen esitetään videotiedostona (esim. MP4), hyväksytään vain, jos kaikki 

videotiedoston elementit ja holografisen efektin eri vaiheet pystytään tunnistamaan selvästi graafisten 

kuvien tai valokuvien sarjassa. 

Jos jotakin kyseisistä elementeistä tai holografisen vaikutuksen eri vaiheita ei pystytä selvästi 

tunnistamaan, tavaramerkit eivät ole identtiset ja etuoikeusvaatimus hylätään. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2013.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2015.mp4
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Esimerkkejä 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 5 

Toista napsauttamalla kuvaa  

Hologrammimerkki Hologrammimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hyväksytään, koska kaikki holografisen efektin elementit ja eri vaiheet, 

erityisesti rakenteen syvyys ja videotiedoston sisältämä esiin nouseva sanaelementti, havaitaan selkeästi 

toisen hakemuksen valokuvasarjassa. 

 

Ensimmäinen hakemus Toinen hakemus 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 6 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Hologrammimerkki Hologrammimerkki 

Perustelut: Etuoikeusvaatimus hylätään, koska kaikkia holografisen efektin eri vaiheita, eli kolmiulotteisen 

rakenteen syvyyttä ja videotiedoston sisältämää esiin nousevaa sanaelementtiä, ei havaita toisen 

hakemuksen valokuvasarjassa. 

B. ABSOLUUTTISTEN HYLKÄYS- JA/TAI MITÄTÖINTIPERUSTEIDEN 
TUTKIMINEN: YLEISET PERIAATTEET 

Tässä yhteisen käytännön osassa esitetään periaatteet ja annetaan suosituksia äänimerkkejä, liikkuvia 

merkkejä, multimediamerkkejä ja hologrammimerkkejä koskevien absoluuttisten hylkäys- ja/tai 

mitätöintiperusteiden tutkimisesta ja erityisesti 

- uudentyyppisten tavaramerkkien selkeyden ja täsmällisyyden arvioinnista – tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 1 kohdan a alakohta 

- uudentyyppisiltä tavaramerkeiltä vaaditusta erottamiskyvyn asteesta – tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 1 kohdan b alakohta 

- uudentyyppisistä tavaramerkeistä, jotka voivat kuvata tavaroita tai palveluja tai niiden ominaisuuksia 

– tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohta 

- merkeistä, jotka muodostuvat yksinomaan äänestä, liikkeestä ja kuvan ja äänen yhdistelmästä, joka 

on tavaralle luonteenomainen, joka voi olla välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai joka voi 

vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon – tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan f alakohta. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
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 Yleiset huomautukset 

Yksi keskeisimmistä uuden tavaramerkkidirektiivin mukanaan tuomista muutoksista oli graafista 

esittämistapaa koskevan vaatimuksen poistaminen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa annetusta 

’tavaramerkin’ määritelmästä. 

Poistamisen myötä voidaan hyväksyä tavaramerkkejä, jotka esitetään formaateissa, joista ei ole aiemmin 

säädetty kansallisissa tai alueellisissa järjestelmissä. Se teki myös joidenkin jo aiemmin hyväksyttyjen 

tavaramerkkityyppien esittämisestä aiempaa helpompaa ja täsmällisempää. Jäsenvaltioiden 

teollisoikeusvirastot sopivat siten uudentyyppisiä tavaramerkkejä koskevan yhden formaatin 

lähestymistavan hyväksymisestä siten, että lisäformaattien hyväksymistä ei suljettu pois. Ne kaikki 

esitetään uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta annetussa yhteisessä tiedonannossa(12). 

Huolimatta siitä, että nämä uudentyyppiset tavaramerkit voidaan esittää eri formaateissa, absoluuttisten 

hylkäysperusteiden arvioinnin tuloksen on kuitenkin pysyttävä samana. 

 Uudentyyppisten tavaramerkkien selkeyden ja täsmällisyyden arviointi – 
tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta 

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan merkkejä, ”jotka eivät voi olla 

tavaramerkkeinä”, ”ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi”. 

Tämä artikla perustuu jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen velvollisuuteen hylätä merkit, jotka eivät täytä 

tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan vaatimuksia. Siksi hakemuksen on täytettävät seuraavat kolme ehtoa, 

jotta se voi muodostaa tavaramerkin: 

- sen on oltava merkki 

- sillä on pystyttävä erottamaan yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista 

- se on voitava esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja 

yleisö voivat määrittää suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. 

Tämä artikla perustuu jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen velvollisuuteen hylätä merkit, kun niitä ei ole 

esitetty selkeästi ja täsmällisesti. Näin ollen uudentyyppisten tavaramerkkien esittämistapaa on arvioitava 

sen selvittämiseksi, voivatko toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö määrittää suojan selkeän ja täsmällisen 

kohteen ja voivatko ne siten muodostaa tavaramerkin. 

Tämä tarkoittaa, että merkki katsotaan selkeäksi ja täsmälliseksi, kunhan se esitetään missä tahansa 

asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevia tekniikoita käyttäen edellyttäen, että merkki voidaan 

esittää myös riippumattomalla, helposti saatavilla olevalla, ymmärrettävällä, kestävällä ja objektiivisella 

tavalla riippumatta siitä, onko sillä merkityssisältöä. Tämä lähestymistapa vastaa periaatetta, jonka mukaan 

sana- tai kuviomerkkiltä ei edellytetä merkitystä eikä merkin tarvitse sisältää tunnistettavissa olevia kuvia, 

kunhan se pystyy täyttämään tavaramerkin tehtävän ja siten osoittamaan sen kaupallisen alkuperän. 

Tavaramerkkihakemusta tutkittaessa on otettava lisäksi huomioon oikeudelliset seuraukset tavaramerkin 

hylkäämisestä tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 4 kohdassa todetaan, että ”tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä 1 kohdan b, c tai d alakohdan 

mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut 

erottamiskykyiseksi”. Jos siis hakemus hylätään a alakohdan perusteella, muita absoluuttisia 

hylkäysperusteita ei tutkita, eikä hylkäystä voida kumota merkin käytön kautta saadun erottamiskyvyn 

perusteella. 

 
(12)https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_fi.pdf – ks. taulukko 2 ja 6. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf
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Seuraavat äänimerkkejä, liikkuvia merkkejä ja multimediamerkkejä koskevat esimerkit esitetään selkeyden 

ja täsmällisyyden arvioimiseksi tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Samat 

näkökohdat koskevat hologrammimerkkejä. Näitä esimerkkejä ei välttämättä voida katsoa 

erottamiskykyisiksi tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. 

a) Äänimerkit 

Selkeät ja täsmälliset äänimerkit 

Äänimerkit Perustelut 

 
ÄÄNIMERKKI 23 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Vaikka äänessä havaitulla sanaelementillä ei ole 

merkitystä, toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö 

pystyvät äänimerkin esittämistavan perusteella 

määrittämään selkeän ja täsmällisen suojan 

kohteen.  

 
ÄÄNIMERKKI 24 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Huolimatta siitä, että tiedostossa on yhtä aikaa 

monia erilaisia ääniä, toimivaltaiset viranomaiset ja 

yleisö pystyvät äänimerkin esittämistavan 

perusteella määrittämään selkeän ja täsmällisen 

suojan kohteen.  

b) Liikkuvat merkit 

Selkeät ja täsmälliset liikkuvat merkit 

Liikkuvat merkit Perustelut  

 
LIIKKUVA MERKKI 16 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Vaikka liikkuvan merkin esittämistapa muodostuu 

epäselvästä kuvasta, toimivaltaiset viranomaiset ja 

yleisö pystyvät sen perusteella määrittämään 

selkeän ja täsmällisen suojan kohteen.  

 
LIIKKUVA MERKKI 17 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Vaikka liikkuvan merkin esittämistapa sisältää 

tunnistamattomia kuvia, toimivaltaiset viranomaiset 

ja yleisö pystyvät sen perusteella määrittämään 

selkeän ja täsmällisen suojan kohteen. 

c) Multimediamerkit 

Selkeät ja täsmälliset multimediamerkit 

Multimediamerkki Perustelut  

 
MULTIMEDIAMERKKI 10 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Vaikka multimediamerkin esittämistapa muodostuu 

epäselvästä kuvasta ja vaikka äänessä havaitulla 

sanaelementillä ei ole merkitystä, toimivaltaiset 

viranomaiset ja yleisö pystyvät multimediamerkin 

esittämistavan perusteella määrittämään selkeän ja 

täsmällisen suojan kohteen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2023.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2016.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
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 Uudentyyppisiltä tavaramerkeiltä vaadittu erottamiskyvyn aste – 
tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta 

3.1 Yleiset näkökohdat 

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu 

erottamiskyky, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. 

Artiklan sisällön perusteella minkä tahansa tavaramerkkityypin hyväksyttävyyden on riiputtava siitä, 

katsotaanko merkki itsessään erottamiskykyisiksi. Tämän osalta on syytä korostaa, että perinteisten 

tavaramerkkityyppien erottamiskyvyn arvioinnin yleisiä perusteita on sovellettava myös arvioitaessa 

uudentyyppisten tavaramerkkien vaadittua erottamiskyvyn tasoa. 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti erottamiskyky tarkoittaa, että merkin on pystyttävä täyttämään 

tavaramerkin keskeinen tehtävä. Merkillä on siis voitava tunnistaa tuote ja/tai palvelut, joita varten 

rekisteröintiä on haettu, antamalla kuluttajalle tilaisuus erottaa kyseinen tavara tai palvelu muiden yritysten 

tavaroista ja palveluista(13). Tällaista erottamiskykyä voidaan arvioida vain ensinnäkin suhteessa niihin 

tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi siihen, miten kohderyhmä mieltää 

tavaramerkin (14). 

Vaikka erottamiskyvyn arviointiperusteet ovatkin samat eri tavaramerkkityypeille, kyseisiä perusteita 

sovellettaessa voi käydä ilmi, että kohderyhmä ei välttämättä miellä tavaramerkkiä samalla tavalla kussakin 

kyseisessä tyypissä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan siihen, millä tavoin tavaramerkki ymmärretään 

kohderyhmässä, vaikuttaa myös kohderyhmän tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden 

tai palvelujen tyypin mukaan. 

On huomattava, että uudentyyppisiä tavaramerkkejä ei välttämättä kiinnitetä tavaroihin ja/tai palveluihin tai 

käytetä niiden yhteydessä samalla tavalla kuin perinteisiä tavaramerkkejä. Kuluttaja voi kohdata 

uudentyyppisiä merkkejä esimerkiksi myynninedistämistoimien yhteydessä. Tällainen käyttö ei välttämättä 

heikennä merkin erottamiskykyä. 

Vaikka kukin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan hylkäysperusteista on riippumaton ja ne on 

tutkittava erikseen, tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa esitetyt hylkäysperusteet 

ovat selkeästi päällekkäisiä. Oikeuskäytännöstä käy erityisesti selkeästi ilmi, että merkiltä, jonka katsotaan 

kuvailevan tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu tämän takia väistämättä erottamiskyky kyseisten tavaroiden tai 

palvelujen osalta direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkityksessä. Merkiltä voi kuitenkin puuttua 

erottamiskyky muistakin syistä kuin mahdollisen kuvailevuuden vuoksi. Siten kuvailevalta merkiltä puuttuu 

väistämättä erottamiskyky, mutta tavaramerkin mahdollinen erottamiskyvyttömyys voi johtua muista syistä 

kuin kuvailevuudesta(15). 

3.2 Äänimerkit 

Kuten jo mainittiinkin tämän asiakirjan muodollisia vaatimuksia käsittelevässä A osan 1.1 jaksossa 

Äänimerkit, äänimerkki voi olla mikä tahansa äänitiedostossa esitetty yhden tai useamman äänen sisältävä 

merkki riippumatta sen sisältämän äänen lajista. 

 
(13) Ks. 29.9.1998, C-39/97, Canon EU:C:1998:442, 28 kohta, ja 27.2.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, 26 kohta. 
(14) Ks. 8.4.2003, C-53/01, C 54/01 & C 55/01 Linde, EU:C:2003:206, 41 kohta; 12.2.2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, 34 
kohta, ja yhdistetyt asiat 29.4.2004, C-468/01 P – C-472/01- P, Tabletit (3D), EU:C:2004:259, 33 kohta. 
(15) Ks. 12.6.2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, 39 kohta; 8.7.2004, T-289/02 Telepharmacy Solutions EU:T:2004:227, 
24 kohta. 
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3.2.1 Kuluttajille muodostuva mielikuva – äänimerkit 

Se, miten yleisö mieltää äänimerkkien erottamiskyvyn, liittyy erottamattomasti tasoon, jolla merkki liittyy 

hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin. Kuluttaja mieltää merkin todennäköisemmin 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä, jos merkin ja tavaroiden ja palvelujen välille ei voi muodostaa 

yhteyttä. Kuluttajat ovat tottuneet mieltämään tavanomaiset tavaramerkkityypit, kuten sana- ja kuviomerkit, 

osoituksiksi kaupallisesta alkuperästä. Koska ääniä kuitenkin käytetään liiketoiminnassa jatkuvasti 

enemmän brändin rakentamisstrategian osana, kuluttajat myös mieltävät ne entistä todennäköisemmin 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. 

Kuluttajille muodostuvaa mielikuvaa koskevaa analyysia varten äänimerkit voidaan jakaa ainakin kolmella 

seuraavalla tavalla: 

- tavaroiden tai palvelujen tuottamat tai niihin liittyvät äänet 

- nuotit, nuottien yhdistelmät, soinnut tai sävelmät 

- äänet, jotka ovat sanaelementtien kuultava vastine. 

Lisäksi on olemassa ääniä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin, ja joilla ei ole yhteyttä tavaroihin 

ja/tai palveluihin. 

Ensimmäinen ryhmä – tavaroiden tai palvelujen tuottamat tai niihin liittyvät äänet – vastaa usein kyseisten 

tavaroiden luonnetta tai tehtävää tai liittyy tiiviisti palveluihin. Jos näin on, yleisö ei tavallisesti miellä ääntä 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä vaan esimerkiksi toiminnalliseksi elementiksi. 

Toisella ryhmällä – nuotit, nuottien yhdistelmät, soinnut tai sävelmät – ei todennäköisesti ole yhteyttä 

tavaroihin tai palveluihin. Yleisö mieltää ne tavallisesti samalla tavalla nuottisarjaksi tai mainoslauluksi, joka 

voi olla erottamiskykyinen tai -kyvytön sen erityisominaisuuksien mukaan. 

Kuluttajien mielikuva kolmannesta ryhmästä – sanaelementeistä muodostuvista äänimerkeistä – voi 

muuttua sen mukaan, mikä itse sanaelementin merkitys on kielessä ja/tai millä tavalla se äännetään. Jos 

äänimerkki muodostuu sanan tavallisesta ääntämyksestä, se arvioidaan tavallisesti samalla tavalla kuin 

saman sanaelementin sisältävä sanamerkki. 

Kuluttaja mieltää äänet, jotka eivät liity tavaroihin ja/tai palveluihin ja jotka eivät kuulu edellisiin ryhmiin, 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä vain, jos niillä on tietty merkitys (16), jonka perusteella kuluttaja 

katsoo äänimerkin sillä tavoin tunnistamiskykyiseksi, että se voidaan tunnistaa tavaramerkiksi. 

Se, millä tavalla kuluttaja mieltää tavaramerkin, joka muodostuu eri ryhmien yhdistelmästä, riippuu itse 

merkistä, edellyttäen, että se voidaan tunnistaa tavaramerkiksi, eikä äänen ja tavaroiden ja palvelujen välille 

voida muodostaa yhteyttä. 

3.2.2 Äänimerkit, jotka ovat luontaisesti erottamiskykyisiä 

Kun äänimerkissä havaittu ääni muodostuu yhdestä nuotista, nuottien yhdistelmästä tai sävelmästä, se 

katsotaan luontaisesti erottamiskykyiseksi, jos kohderyhmä pystyy havaitsemaan sen osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. 

Luontaisesti erottamiskykyinen sävelmä 

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 

Luokka 41: filmien ja videoiden 

tarjoaminen ajanvietetarkoituksiin 

Nuottisarjan pituus ja 

monimutkaisuus tuo tiettyä 

merkitystä, jonka perusteella se voi 

 
(16) Ks. 13.9.2016, T-408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (äänimerkki), EU:T:2016:468, 45 kohta. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
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ÄÄNIMERKKI 25 

Toista napsauttamalla kuvaa 

toimia osoituksena kaupallisesta 

alkuperästä. Sävelmä katsotaan 

siksi erottamiskykyiseksi 

hakemuksen kohteena olevien 

palvelujen osalta. 

 
ÄÄNIMERKKI 26 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 41: filmien ja videoiden 

tarjoaminen ajanvietetarkoituksiin 

Vihelletyn nuottisarjan pituus ja 

monimutkaisuus tuo tiettyä 

merkitystä, jonka perusteella se voi 

toimia osoituksena kaupallisesta 

alkuperästä. Sävelmä katsotaan 

siksi erottamiskykyiseksi 

hakemuksen kohteena olevien 

palvelujen osalta. 

 
ÄÄNIMERKKI 27 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: tietokoneet 

Sointusarjan pituus ja 

monimutkaisuus tuo tiettyä 

merkitystä, jonka perusteella se voi 

toimia osoituksena kaupallisesta 

alkuperästä. Sävelmä katsotaan 

siksi erottamiskykyiseksi 

hakemuksen kohteena olevien 

tavaroiden osalta. 

 
ÄÄNIMERKKI 28 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Sävelmä sisältää sointusarjan, 

joka tuo tiettyä merkitystä, jonka 

perusteella se voi toimia 

osoituksena kaupallisesta 

alkuperästä. Sävelmä katsotaan 

siksi erottamiskykyiseksi 

hakemuksen kohteena olevien 

tavaroiden osalta. 

Kun äänimerkissä havaittu ääni muodostuu sanaelementistä, jonka katsotaan itsessään olevan 

erottamiskykyinen, ja jos se äännetään selkeästi, vaikka se äännettäisiin neutraalilla tai robottimaisella 

äänellä, äänimerkin katsotaan olevan erottamiskykyinen. 

Erottamiskyky 

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
 

ÄÄNIMERKKI 29 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

Luokka 12: autot 

Äänimerkissä havaittu 

erottamiskykyinen sanaelementti 

”Gerivan” äännetään selkeästi ja 

ymmärrettävästi, ja siksi 

äänimerkki katsotaan 

erottamiskykyiseksi. 

 
ÄÄNIMERKKI 30 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

Luokka 12: autot 

Äänimerkissä havaittu 

erottamiskykyinen sanaelementti 

”Gerivan” äännetään selkeästi ja 

ymmärrettävästi, ja siksi 

äänimerkki katsotaan 

erottamiskykyiseksi. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2026.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2027.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2028.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2029.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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Lisäksi, jos äänimerkissä havaittua puhe-elementtiä ei pystytä ymmärtämään tai sitä ei tunnisteta sanaksi, 

se katsotaan erottamiskykyiseksi, kunhan kuluttaja pystyy tunnistamaan äänen osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä. 

Erottamiskyky 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut Perustelut 

 
ÄÄNIMERKKI 31 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Tämä ääni mielletään keksityksi 

ääneksi, jolla ei ole merkitystä. Se 

on mieleenpainuva, ja siksi se 

voidaan tunnistaa osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. 

Kun äänimerkissä havaittu ääni sisältää äänen, joka ei liity hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja/tai 

palveluihin, se katsotaan lähtökohtaisesti erottamiskykyiseksi, kunhan kuluttaja pystyy tunnistamaan sen 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. 

Erottamiskyky  

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 32 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 11: käymälät 

Merkissä havaitulla äänellä ei ole 

yhteyttä hakemuksen kohteena 

oleviin tavaroihin, ja siinä on 

riittävästi merkitystä, jotta kuluttaja 

voi tunnistaa sen osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. Se 

katsotaan siksi 

erottamiskykyiseksi. 

 
ÄÄNIMERKKI 33 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: lemmikkieläinten 

ravintoaineet ja rehut 

Merkissä havaitulla äänellä ei ole 

yhteyttä hakemuksen kohteena 

oleviin tavaroihin, ja siinä on 

riittävästi merkitystä, jotta kuluttaja 

voi tunnistaa sen osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. Se 

katsotaan siksi 

erottamiskykyiseksi. 

3.2.3 Erottamiskyvyttömät äänimerkit 

Kun äänimerkki muodostuu tavaroiden ja/tai palvelujen tuottamasta tai niihin tai niiden muihin olennaisiin 

ominaisuuksiin liittyvästä äänestä, kuluttaja mieltää sen lähtökohtaisesti ainoastaan toiminnalliseksi 

ominaisuudeksi, ja äänimerkki katsotaan siksi erottamiskyvyttömäksi. 

Erottamiskyvyttömyys 

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

  
ÄÄNIMERKKI 34 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 33: viini 

Kuluttaja ei miellä tätä ääntä 

tavaramerkiksi vaan pelkästään 

tavaroihin liittyväksi ääneksi. Se 

katsotaan siksi 

erottamiskyvyttömäksi. 

 

Luokka 9: ovikellot 

Merkissä havaittu ääni voidaan 

helposti yhdistää hakemuksen 

kohteena oleviin tavaroihin. Siksi 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2033.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2035.mp3


 
Uudentyyppiset merkit: muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkiminen 

  
 

 

Yhteinen käytäntö 26 
 

ÄÄNIMERKKI 35 

Toista napsauttamalla kuvaa 

merkki katsottaisiin 

erottamiskyvyttömäksi. 

Kun äänimerkki muodostuu nuoteista, nuottien yhdistelmästä, soinnuista tai sävelmistä, se katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi, jos äänellä ei ole merkitystä, eikä kuluttaja tunnista sitä osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä, vaikka tavaroihin ja/tai palveluihin ei voida muodostaa yhteyttä. 

Erottamiskyvyttömyys 

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 36 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Tällä yhdestä nuotista 

muodostuvalla äänellä ei ole 

merkitystä, eikä kuluttaja 

tunnistaisi sitä osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. Siksi 

äänimerkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi. 

Kun äänimerkki muodostuu erottamiskyvyttömistä/kuvailevista/geneerisistä sanaelementeistä, jotka 

äännetään selkeästi, ja joissa ei ole huomiota herättäviä tai epätavallisia äänielementtejä, äänimerkki 

katsotaan erottamiskyvyttömäksi. 

Erottamiskyvyttömyys  

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 37 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Luokka 3: pesujauhe 

Äänimerkissä  havaittu 

erottamiskyvytön/kuvaileva 

sanaelementti ”Premium” 

äännetään selkeästi ja ilman 

huomiota herättäviä tai 

epätavallisia äänielementtejä. 

Siksi äänimerkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi. 

 
ÄÄNIMERKKI 38 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Äänimerkissä havaittu 

erottamiskyvytön/kuvaileva 

sanaelementti ”Premium Quality” 

äännetään selkeästi ja ilman 

huomiota herättäviä tai 

epätavallisia äänielementtejä. 

Siksi äänimerkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi. 

Äänimerkin määritelmän mukaan merkkiin voi kuitenkin sisältyä ja siinä voidaan havaita muita äänien 

elementtejä, kuten sanoitusta, tietty sävelmä, sävelkulku ja/tai erityinen laulutapa. Kun siis äänimerkissä 

havaittuun erottamiskyvyttömään/kuvailevaan/geneeriseen sanaelementtiin liittyy muita äänen 

elementtejä, jotka katsotaan itsessään myös erottamiskyvyttömiksi, lähtökohtaisesti äänimerkki katsotaan 

todennäköisesti kokonaisuutena arvioiden erottamiskyvyttömäksi. 

Erottamiskyvyttömyys 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut Perustelut  

 

Luokka 3: pesujauhe 

Äänimerkissä  havaitut 

sanaelementit ”Premium quality” 

katsotaan 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2038.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
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ÄÄNIMERKKI 39 

Toista napsauttamalla kuvaa 

erottamiskyvyttömiksi/kuvaileviksi. 

Lauluäänen lisääminen ei riitä 

tekemään merkistä  

kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyistä. 

 
ÄÄNIMERKKI 40 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Se, että äänimerkissä  havaittuihin 

sanaelementteihin ”Premium 

quality”, jotka itsessään katsotaan 

erottamiskyvyttömiksi/kuvaileviksi, 

lisätään erityinen lausuntatapa, ei 

riitä tekemään merkistä 

kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyistä. 

 
ÄÄNIMERKKI 41 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 Luokka 3: pesujauhe 

Se, että äänimerkissä  havaittuihin 

sanaelementteihin ”Premium 

quality”, jotka itsessään katsotaan 

erottamiskyvyttömiksi/kuvaileviksi, 

lisätään lauluääni ja erityinen 

mainossävel, ei riitä tekemään 

merkistä  kokonaisuutena 

arvioiden erottamiskykyistä. 

Ei voida sulkea pois sitä, että äänten eri elementtien tietty järjestys, joka on epätavallinen ja jonka kuluttaja 

pystyy helposti tunnistamaan osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä, voisi riittää tekemään äänimerkistä 

kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyisen. On huomattava, että hakija ei saa yksinoikeuksia 

erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin sanaelementteihin ja suojan laajuus rajoittuu äänimerkin 

kokonaisvaikutelmaan. 

Erottamiskyky 

Äänimerkki  Tavarat ja palvelut  Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 42 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet banaanit 

Sanaelementin, joka 

lähtökohtaisesti voidaan katsoa 

itsessään 

erottamiskyvyttömäksi/kuvailevaksi, 

ei katsota olevan selvästi 

ymmärrettävä. Yhdistelmä 

sävelmän kanssa ja tapa, jolla sana 

lauletaan, riittävät, jotta se voidaan 

tunnistaa osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä ja tekemään 

äänimerkistä kokonaisuutena 

arvioiden erottamiskykyisen. 

3.3 Liikkuvat merkit 

Kuten tämän asiakirjan muodollisia vaatimuksia käsittelevässä osassa A osa, 1.2 jakso – Liikkuvat merkit, 

on jo mainittu, liikkuvien merkkien määritelmä ei rajoitu vain liikettä kuvaaviin merkkeihin. Liikkuvaksi 

merkiksi voidaan siis luokitella merkki, joka näyttää muutoksen elementtien sijainnissa, värin muutoksen tai 

merkin sisältämien elementtien muutoksen. 

3.3.1 Kuluttajille muodostuva mielikuva – liikkuvat merkit 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2040.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2041.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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Se, miten yleisö mieltää liikkuvien merkkien erottamiskyvyn, liittyy erottamattomasti tasoon, jolla merkki 

liittyy tavaroihin ja palveluihin. Kuluttaja mieltää merkin todennäköisemmin osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä, jos merkin ja tavaroiden ja palvelujen välille ei voi muodostaa yhteyttä. Kuluttajat ovat tottuneet 

mieltämään tavanomaiset tavaramerkkityypit, kuten sana- ja kuviomerkit, osoituksiksi kaupallisesta 

alkuperästä. Brändin rakentamisstrategioiden osana käytetään kuitenkin jatkuvasti enemmän liikkeitä ja 

liikkuvia kuvia sisältäviä merkkejä, ja siksi myös kuluttajat mieltävät ne entistä todennäköisemmin 

osoituksiksi kaupallisesta alkuperästä. 

Kuluttajille muodostuvaa mielikuvaa koskevaa analyysia varten liikkuvat merkit voidaan jakaa ainakin 

kolmella seuraavalla tavalla: 

- liikkeet, jotka voidaan mieltää itse tavaroiden tai palvelujen olennaiseksi toiminnalliseksi elementiksi 

tai joita käytetään kyseisten tavaroiden ohjaamiseen; 

- sana- ja/tai kuvioelementtejä sisältävät liikkeet. 

Kuluttajat eivät tavallisesti miellä liikkuvia merkkejä, jotka katsotaan tavaroiden tai palvelujen itsensä 

olennaisiksi toiminnallisiksi elementeiksi tai joita käytetään kyseisten tavaroiden ohjaamiseen, osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä, vaan pelkästään toiminnallisiksi ominaisuuksiksi 

Liikkeet, jotka eivät liity tavaroihin tai palveluihin, voitaisiin mieltää osoituksiksi kaupallisesta alkuperästä, 

jos liikkeet eivät ole itse tavaroiden tai palvelujen toimintoja tai eivät liity niihin. Tämä edellyttää, että ne 

luovat tietyn vaikutelman, jonka perusteella kuluttaja katsoo liikkuvan merkin sillä tavoin 

tunnistamiskykyiseksi, että se voidaan tunnistaa tavaramerkiksi. 

Se, miten yleisö mieltää sana- tai kuvioelementtejä sisältävät liikkuvat merkit, riippuu liikkeen lisäämisestä 

ja siitä, onko sana- tai kuvioelementti selvästi tunnistettavissa merkissä kokonsa ja sijaintinsa vuoksi. Jos 

mikään merkin elementti ei käännä kuluttajan huomiota pois sana- tai kuvioelementistä, mielleyhtymä on 

tavallisesti sama kuin sana- tai kuviomerkistä, jossa on sama elementti. Jos merkin ja tavaroiden ja 

palvelujen välille voidaan muodostaa yhteys, kyseisiä merkkejä ei mielletä osoituksiksi kaupallisesta 

alkuperästä. 

Se, millä tavalla kuluttaja mieltää merkin, joka muodostuu eri ryhmien yhdistelmästä, riippuu itse merkistä 

ja kaikista sen ja tavaroiden ja palvelujen välisistä yhteyksistä. 

3.3.2 Liikkuvat merkit, jotka ovat luontaisesti erottamiskykyisiä 

Kun arvioidaan tällaisten tavaramerkkityyppien erottamiskykyä, ne katsotaan yleisesti erottamiskykyisiksi, 

jos ne sisältävät erottamiskykyisen sana- ja/tai kuvioelementin, joka liikkuu tai muuttaa sijaintiaan, väriään 

ja/tai elementtejään, vaikka liike tai sijainnin muutos ei itsessään ehkä ole erottamiskykyinen. 

Erottamiskyky  

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
LIIKKUVA MERKKI 18 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: tietokoneet 

Koska liikkuva merkki sisältää 

sanaelementin ”Gerivan”, joka 

katsotaan itsessään 

erottamiskykyiseksi, ja vaikka itse 

liike katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi, liikkuva 

merkki on erottamiskykyinen. 

 
LIIKKUVA MERKKI 19 

Luokka 9: tietokoneet 

Koska liikkuva merkki sisältää 

sanaelementin ”Gerivan”, joka 

katsotaan itsessään 

erottamiskykyiseksi, ja vaikka itse 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2018.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2019.mp4
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Toista napsauttamalla kuvaa liike katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi, liikkuva 

merkki on erottamiskykyinen. 

 

LIIKKUVA MERKKI 20 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: tietokoneet 

Liikkuvan merkin kuvioelementti 

katsotaan itsessään 

erottamiskykyiseksi. Yhdistettynä 

värien muuttumiseen kuluttaja 

mieltää sen osoitukseksi 

hakemuksen kohteena olevien 

tavaroiden kaupallisesta 

alkuperästä. 

 
LIIKKUVA MERKKI 21 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 41: filmien ja videoiden 

tarjoaminen ajanvietetarkoituksiin  

Liikkuvassa merkissä liikkuva 

kuvioelementti katsotaan 

itsessään erottamiskykyiseksi, ja 

kuluttaja mieltää sen osoitukseksi 

hakemuksen kohteena olevien 

palvelujen kaupallisesta 

alkuperästä. 

 
LIIKKUVA MERKKI 22 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 41: filmien ja videoiden 

tarjoaminen ajanvietetarkoituksiin 

Liikkuvassa merkissä esiintyvät eri 

elementit katsotaan itsessään 

erottamiskykyisiksi, ja kuluttaja 

mieltää kokonaisuuden 

osoitukseksi hakemuksen 

kohteena olevien palvelujen 

kaupallisesta alkuperästä.  

Kun liikkuvassa merkissä esitetään elementti, jota ei pystytä ymmärtämään tai joka on tunnistamaton, 

koska, sillä ei ole merkitystä tai yhteyttä tavaroihin ja/tai palveluihin, se katsotaan erottamiskykyiseksi, 

kunhan kuluttaja pystyy tunnistamaan sen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. 

Erottamiskyky 

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
LIIKKUVA MERKKI 23 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Tämä liikkuva merkki sisältää 

abstraktin liikkuvan kuvan, jonka 

kuluttaja pystyy tunnistamaan 

osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä ja joka voi siten toimia 

tavaramerkkinä. 

 
LIIKKUVA MERKKI 24 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 36: rahoituspalvelut 

Tämä liikkuva merkki sisältää 

muotoaan ja väriään muuttavan 

abstraktin kuvan, jonka kuluttaja 

pystyy tunnistamaan osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä ja joka 

voi siten toimia tavaramerkkinä. 

3.3.3 Erottamiskyvyttömät liikkuvat merkit 

Kun liikkuva merkki muodostuu tavaroiden ja/tai palvelujen tuottamasta tai niihin tai niiden olennaisiin 

ominaisuuksiin liittyvästä liikkeestä, kuluttaja mieltää sen lähtökohtaisesti ainoastaan tavaroiden ja/tai 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2020.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2022.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2024.mp4
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palvelujen toiminnalliseksi elementiksi ja/tai niihin liittyväksi toiminnalliseksi elementiksi. Siksi liikkuva 

merkki katsotaan erottamiskyvyttömäksi. 

Erottamiskyvyttömyys 

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
LIIKKUVA MERKKI 25 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 7: ketjusahat 

Kuluttaja ei miellä tätä liikettä 

tavaramerkiksi vaan pelkästään 

tavaran tuottamaksi liikkeeksi. Se 

katsotaan siksi 

erottamiskyvyttömäksi. 

Kun liikkuva merkki muodostuu erottamiskyvyttömästä/kuvailevasta/geneerisestä sana- ja/tai 

kuvioelementistä, joka liikkuu tai muuttaa sijaintiaan, väriään ja/tai elementtejään, se katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi, ellei itse liike riitä kääntämään huomiota pois erottamiskyvyttömän/kuvailevan 

sana- tai kuvioelementin välittämästä viestistä. Tällaisissa tapauksissa on otettava huomioon yhteisen 

käytännön CP3(17) periaatteet ja pidettävä mielessä, että kyseisiä periaatteita ei sovelleta liikkeeseen eikä 

sijainnin, värin ja/tai elementtien muutokseen. 

Kuten jäljempänä erottamiskykyiseksi merkityssä esimerkissä, ei voida kuitenkaan sulkea pois, että tietty 

liike, joka itsessään on epätavallinen ja huomiota herättävä tai joka saa aikaan epätavallisen ja huomiota 

herättävän visuaalisen vaikutuksen, voisi riittää tekemään liikkuvan merkin kokonaisvaikutelmasta 

erottamiskykyisen. Lisäksi on huomattava, että hakija ei saa yksinoikeuksia 

erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin sanaelementteihin ja suojan laajuus rajoittuu liikkuvan merkin 

kokonaisvaikutelmaan. 

Erottamiskyvyttömyys  

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
LIIKKUVA MERKKI 26 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Koska 

erottamiskyvyttömän/kuvailevan 

sanaelementin ”Premium” liike ei 

ole epätavallinen eikä huomiota 

herättävä, kuluttaja ei pysty 

tunnistamaan merkkiä 

osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä. Siksi liikkuva merkki 

katsotaan erottamiskyvyttömäksi. 

 
LIIKKUVA MERKKI 27 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Liikkeen lisääminen ei riitä 

kääntämään huomiota pois 

erottamiskyvyttömän/kuvailevan 

sanaelementin ”Organic” 

välittämästä merkityksestä, ja siksi 

liikkuva merkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi. 

 
LIIKKUVA MERKKI 28 

Luokka 3: pesujauhe 

Koska 

erottamiskyvyttömän/kuvailevan 

sanaelementin ”Premium” liike ei 

ole epätavallinen eikä huomiota 

herättävä, kuluttaja ei pysty 

tunnistamaan merkkiä 

 
(17) https://www.tmdn.org/network/documents/10181/97a98e10-5bb5-431c-bf41-a294491a2430  

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/97a98e10-5bb5-431c-bf41-a294491a2430
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2026.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2028.mp4
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Toista napsauttamalla kuvaa osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä. Siksi liikkuva merkki 

katsotaan erottamiskyvyttömäksi. 

 
LIIKKUVA MERKKI 29 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Liikkeen lisääminen ei riitä 

kääntämään huomiota pois 

erottamiskyvyttömän/kuvailevan 

sanaelementin ”Premium” 

välittämästä merkityksestä, ja siksi 

liikkuva merkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi. 

 
Erottamiskyky 

Liikkuva merkki Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
LIIKKUVA MERKKI 30 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe  

Tietyn liikkeen lisääminen 

erottamiskyvyttömään/kuvailevaan 

sanaelementtiin ”Eco” saa aikaan 

epätavallisen ja huomiota 

herättävän visuaalisen efektin, 

joka riittää tekemään merkistä 

kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyisen. 

Kuluttaja ei myöskään mieltäisi liikkuvia merkkejä osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä, jos niistä ei jää 

kuluttajaan pysyvää muistijälkeä. Siksi ne katsottaisiin erottamiskyvyttömiksi. 

Erottamiskyvyttömyys 

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
LIIKKUVA MERKKI 31 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 39: matkailupalvelut 

Liikkeessä on liikaa elementtejä, 
jotta se jättäisi kuluttajaan pysyvän 
muistijäljen. Se ei siis ole  
luontaisesti erottamiskykyinen, 
eikä sitä katsota osoitukseksi 
kaupallisesta alkuperästä. 

 
LIIKKUVA MERKKI 32 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: tietokonelaitteet 

Liikkeessä on liikaa elementtejä, 
jotta se jättäisi kuluttajaan pysyvän 
muistijäljen. Se ei siis ole 
luontaisesti erottamiskykyinen, 
eikä sitä katsota osoitukseksi 
kaupallisesta alkuperästä. 

 
LIIKKUVA MERKKI 33 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Tämän liikkeen elementin 
tavanomaisuus yhdistettynä 
videotiedostossa vain lyhyesti 
esiintyvään kuvaan ei jätä 
kuluttajaan pysyvää muistijälkeä. 
Se ei siis ole luontaisesti 
erottamiskykyinen, eikä sitä 
katsota osoitukseksi kaupallisesta 
alkuperästä. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2029.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2032.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2033.mp4
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3.4 Multimediamerkit 

Kuten tämän asiakirjan muodollisia vaatimuksia käsittelevässä osassa A osa, 1.3 jakso – Multimediamerkit, 

on jo mainittu, multimediamerkki on tavaramerkki, joka koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä tai siihen 

kuuluu kuvan ja äänen yhdistelmä, ja kaikkia äänimerkkeihin ja liikkuviin merkkeihin sovellettavia 

periaatteita sovelletaan myös tämäntyyppisiin tavaramerkkeihin. 

3.4.1 Kuluttajille muodostuva mielikuva – multimediamerkit 

Se, miten yleisö mieltää multimediamerkkien erottamiskyvyn, liittyy erottamattomasti tasoon, jolla merkki 

liittyy tavaroihin ja palveluihin. Kuluttaja mieltää merkin todennäköisemmin osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä, jos merkin ja tavaroiden ja palvelujen välille ei voi muodostaa yhteyttä. Kuluttajat ovat tottuneet 

mieltämään tavanomaiset tavaramerkkityypit, kuten sana- ja kuviomerkit, osoituksiksi kaupallisesta 

alkuperästä. Brändin rakentamisstrategioiden osana käytetään kuitenkin jatkuvasti enemmän kuvaa ja 

ääntä yhdistäviä merkkejä, ja siksi kuluttajat mieltävät ne entistä todennäköisemmin osoituksiksi 

kaupallisesta alkuperästä. 

Multimediamerkit koostuvat sekä ääni- että kuvaelementeistä, ja ne voivat olla joko sana- tai 

kuvioelementtejä ja ne voivat liikkua tai olla liikkumatta. Kuluttaja mieltää merkin todennäköisesti 

osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä, jos kummallakaan näistä elementeistä ei ole yhteyttä hakemuksen 

kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin. 

Jos multimediamerkki sisältää sana-, kuvio- tai äänielementin ja kuluttaja voi muodostaa yhteyden näiden 

elementtien ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välille, mielleyhtymä on tavallisesti 

sama kuin äänimerkissä tai liikkuvassa merkissä, jossa on samat elementit. Se, miten multimediamerkin 

ääni- ja kuvaelementit mielletään, voi vaihdella niiden yksittäisten osatekijöiden (sanat, kuviot ja äänet) 

mukaan. Se, miten kuluttaja mieltää merkin, riippuu osatekijöiden kokonaisvaikutelmasta ja kaikista niiden 

ja tavaroiden ja palvelujen välisistä yhteyksistä. 

3.4.2 Luontaisesti erottamiskykyiset multimediamerkit 

Yleisesti ottaen, kun vähintään yksi multimediamerkin elementti, joko ääni tai kuva, katsotaan itsessään 

erottamiskykyiseksi, tavaramerkki katsotaan kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyiseksi. Lisäksi on 

huomattava, että kun multimediamerkki koostuu erottamiskykyisestä ja 

erottamiskyvyttömästä/kuvailevasta/geneerisestä elementistä, merkin suojan laajuus rajoittuu 

multimediamerkin kokonaisvaikutelmaan eikä erottamiskyvyttömille/kuvaileville elementeille itsessään 

anneta yksinoikeuksia. 

Erottamiskyky  

Multimediamerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
MULTIMEDIAMERKKI 11 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Sekä kuva että ääni katsotaan 

itsessään erottamiskykyiseksi ja 

siksi multimediamerkki on 

erottamiskykyinen. 

 
MULTIMEDIAMERKKI 12 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: lemmikkieläinten 

ravintoaineet ja rehut 

Väriä muuttavan tyylitellyn kissan 

yhdistäminen erottamiskykyiseen 

sanaelementtiin ”Gerivan” tekee 

merkistä erottamiskykyisen.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2011.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
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MULTIMEDIAMERKKI 13 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet banaanit 

Vaikka kuva katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi/kuvailevaksi 

hakemuksen kohteena olevien 

tavaroiden osalta, sen 

yhdistäminen erottamiskykyiseen 

sanaelementtiin, joka havaitaan 

multimediamerkissä, tekee 

merkistä erottamiskykyisen.  

 
MULTIMEDIAMERKKI 14 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Vaikka multimediamerkissä 

havaittu ääni ”Premium” katsotaan 

itsessään 

erottamiskyvyttömäksi/kuvailevaksi 

hakemuksen kohteena olevien 

tavaroiden osalta, sen 

yhdistäminen erottamiskykyiseen 

elementtiin, joka koostuu näytölle 

sanan ”Gerivan” muodostavista 

kirjaimista, tekee merkistä 

kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyisen. 

 
MULTIMEDIAMERKKI 15 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Vaikka multimediamerkissä 

havaittu sävel katsotaan itsessään 

erottamiskyvyttömäksi 

hakemuksen kohteena olevien 

tavaroiden osalta, sen 

yhdistäminen erottamiskykyiseen 

kuvaan tekee merkistä 

kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyisen. 

 
MULTIMEDIAMERKKI 16 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 29: sardiinit 

Vaikka kuva katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi/kuvailevaksi 

hakemuksen kohteena olevien 

tavaroiden osalta, sen 

yhdistäminen erottamiskykyiseen 

sanaelementtiin tekee merkistä 

erottamiskykyisen. 

Kun multimediamerkki sisältää elementin, jota ei pystytä ymmärtämään tai joka on tunnistamaton, koska 

sillä ei ole merkitystä, se katsotaan erottamiskykyiseksi, kunhan kuluttaja pystyy tunnistamaan sen. 

Erottamiskyky 

Multimediamerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
MULTIMEDIAMERKKI 17 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Kuluttaja pystyy tunnistamaan 

sävelen ja muotoaan ja väriään 

muuttavan abstraktin kuvan 

yhdistelmän osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2013.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2014.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2015.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2016.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
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MULTIMEDIAMERKKI 18 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Kun muotoaan ja sijaintiaan 

muuttava abstrakti kuva 

yhdistetään keksityn 

sanaelementin sisältävään 

ääneen, kuluttaja pystyy 

tunnistamaan merkin osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä.  

3.4.3 Erottamiskyvyttömät multimediamerkit 

Samalla tavalla äänimerkkeihin ja liikkuviin merkkeihin sovellettavien periaatteiden mukaisesti 

multimediamerkki, jossa erottamiskyvyttömät/kuvailevat/geneeriset kuvat yhdistyvät erottamiskyvyttömiin 

ääniin ja liikkeisiin, katsotaan yleisesti erottamiskyvyttömäksi. 

Arvioitaessa multimediamerkkien erottamiskykyä on lisäksi otettava huomioon yhteisen käytännön CP3 

periaatteet nimittäin silloin, kun merkki sisältää erottamiskyvyttömän käsitteen, johon kuuluu kuvio-

ominaisuuksia. On huomattava, että hakija ei saa yksinoikeuksia erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin 

sanaelementteihin ja suojan laajuus rajoittuu multimediamerkin kokonaisvaikutelmaan. 

Erottamiskyvyttömyys 

Multimediamerkit Tavarat ja palvelut Perustelut 

 
MULTIMEDIAMERKKI 19 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet banaanit 

Multimediamerkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi/kuvailevaksi, 

koska siinä yhdistetään 

erottamiskyvytön liikkuva kuva 

erottamiskyvyttömään ääneen, jota 

käytetään myös kuvaamaan 

tavaroiden laatua. 

 
MULTIMEDIAMERKKI 20 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 29: sardiinit 

Multimediamerkki katsotaan 

erottamiskyvyttömäksi/kuvailevaksi, 

koska siinä yhdistetään 

erottamiskyvytön kuva 

erottamiskyvyttömään ääneen, jota 

käytetään myös kuvaamaan itse 

kuvaa. 

Kuluttaja ei myöskään mieltäisi multimediamerkkejä osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä, jos niistä ei jää 

häneen pysyvää muistijälkeä. Siksi ne katsottaisiin erottamiskyvyttömiksi. 

Erottamiskyvyttömyys 

Multimediamerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
MULTIMEDIAMERKKI 21 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 39: matkailupalvelut 

Multimediamerkin visuaalisissa 

ominaisuuksissa ja äänessä on 

liikaa elementtejä jättääkseen 

pysyvän muistijäljen kuluttajaan. 

Se ei siis ole luontaisesti 

erottamiskykyinen, eikä sitä 

katsota osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2018.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2020.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2021.mp4
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MULTIMEDIAMERKKI 22 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: Tietokonelaitteet 

Multimediamerkin visuaalisissa 

ominaisuuksissa ja äänessä on 

liikaa elementtejä jättääkseen 

pysyvän muistijäljen kuluttajaan. 

Se ei siis ole luontaisesti 

erottamiskykyinen, eikä sitä 

katsota osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä.  

 
MULTIMEDIAMERKKI 23 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 3: pesujauhe 

Tämän merkin kuvan ja äänen 

tavanomaisuus yhdistettynä 

videon lyhyyteen ei jätä pysyvää 

muistijälkeä kuluttajaan. Se ei siis 

ole luontaisesti erottamiskykyinen, 

eikä sitä katsota osoitukseksi 

kaupallisesta alkuperästä.  

Huolimatta siitä, että multimediamerkissä on erottamiskyvyttömiä/kuvailevia/geneerisiä kuvia ja/tai ääniä, 

se voidaan kuitenkin hyväksyä absoluuttisten perusteiden nojalla, jos merkissä on muita elementtejä, jotka 

voivat tehdä merkistä kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyisen. 

Tässä yhteydessä multimediamerkissä, joka sisältää sekä erottamiskyvyttömiä/kuvailevia/geneerisiä kuvia 

ja ääniä, ei voida turvautua pelkästään näihin erillään käsiteltäviin elementteihin. Multimediamerkki voisi 

tällaisen yhdistelmän avulla täyttää olennaisen tehtävänsä, kun sitä käytetään tiettyjä tavaroita ja palveluja 

varten. Silloin multimediamerkki on kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen. Lisäksi on huomattava, 

että hakija ei saa yksinoikeutta erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin sanaelementteihin ja merkin suojan laajuus 

rajoittuu multimediamerkin kokonaisvaikutelmaan. 

Erottamiskyky 

Multimediamerkki Tavarat ja palvelut Perustelut 

 
 

MULTIMEDIAMERKKI 24 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: lemmikkieläinten 

ravintoaineet ja rehut 

Kuvan ja äänen epätavanomainen 

yhdistelmä saa aikaan 

kokonaisvaikutelman, joka on 

kokonaisuutena arvioiden riittävän 

erottamiskykyinen.  

3.5 Hologrammimerkit 

Kuten tämän asiakirjan muodollisia vaatimuksia käsittelevässä kohdassa A osa, 1.4 jakso – 

Hologrammimerkit, on jo mainittu, hologrammimerkki on tavaramerkki, joka koostuu elementeistä, joilla on 

holografisia ominaisuuksia. 

3.5.1 Kuluttajille muodostuva mielikuva – hologrammimerkit 

Se, miten yleisö mieltää hologrammimerkkien erottamiskyvyn, liittyy erottamattomasti tasoon, jolla merkki 

liittyy tavaroihin ja palveluihin. Kuluttaja mieltää merkin todennäköisemmin osoitukseksi kaupallisesta 

alkuperästä, jos merkin ja tavaroiden ja palvelujen välille ei voi muodostaa yhteyttä. On kuitenkin otettava 

huomioon, että kuluttajat ovat todennäköisesti tottuneet mieltämään tavanomaiset tavaramerkkityypit, 

kuten sana- ja kuviomerkit, osoituksiksi kaupallisesta alkuperästä. 

Yksinomaan sana- ja kuvioelementeistä muodostuvia hologrammimerkkejä ei yleisesti mielletä osoituksiksi 

kaupallisesta alkuperästä, jos merkin ja tavaroiden ja palvelujen välille voidaan muodostaa yhteys. Arviointi 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4
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riippuu myös holografisesta efektistä ja siitä, onko sana- tai kuvioelementti merkissä selvästi 

tunnistettavissa kokonsa ja sijaintinsa vuoksi. 

Se, miten kuluttaja mieltää merkin, riippuu osatekijöiden yleisestä yhdistelmästä ja kaikista niiden ja 

tavaroiden ja palvelujen välisistä yhteyksistä. 

3.5.2 Luontaisesti erottamiskykyiset hologrammimerkit 

Kun hologrammimerkki koostuu itsessään erottamiskykyisestä sana- ja/tai kuvioelementistä, vaikka 

kyseisiin elementteihin lisätyt holografiset ominaisuudet ovat erottamiskyvyttömiä, hologrammimerkki 

katsotaan kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyiseksi, ja merkin suojan laajuus rajoittuu 

hologrammimerkin kokonaisvaikutelmaan. 

Erottamiskyky 

Hologrammimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
HOLOGRAMMIMERKKI 7 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Erottamiskykyisten sana- ja 

kuvioelementtien yhdistelmä 

hologrammimerkissä tekee 

merkistä kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyisen.  

 
HOLOGRAMMIMERKKI 8 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 12: autot 

Erottamiskykyisten sana- ja 

kuvioelementtien yhdistelmä 

hologrammimerkissä tekee 

merkistä kokonaisuutena arvioiden 

erottamiskykyisen. 

Kun hologrammimerkissä esitetään elementti, jota ei pystytä ymmärtämään tai joka on tunnistamaton, 

koska, sillä ei ole merkitystä tai se ei luo yhteyttä tavaroihin ja/tai palveluihin, se katsotaan 

erottamiskykyiseksi, kunhan kuluttaja pystyy tunnistamaan sen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. 

3.5.3 Erottamiskyvyttömät hologrammimerkit 

Kun hologrammimerkki muodostuu erottamiskyvyttömästä/kuvailevasta/geneerisestä sana- ja tai 

kuvioelementistä, se katsotaan erottamiskyvyttömäksi. 

Yleisesti ottaen holografisen efektin lisääminen erottamiskyvyttömään sana- ja/tai kuvioelementtiin ei 

välttämättä riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä, koska kuluttaja mieltää sen ainoastaan 

tavanomaiseksi elementiksi tai koriste-elementiksi riippumatta siitä, liittyykö se hakemuksen kohteena 

oleviin tavaroihin ja/tai palveluihin. 

Yhteisen käytännön CP3 periaatteet on otettava huomioon arvioitaessa hologrammimerkin kuvio- ja tai 

sanaelementtien erottamiskykyä. Näitä periaatteita ei kuitenkaan välttämättä sovelleta itse holografiseen 

efektiin. Siksi kuluttajan on tunnistettava erottamiskyvyttömät/kuvailevat elementit, joissa on holografisia 

efektejä, osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä, jotta hologrammimerkki voidaan katsoa kokonaisuutena 

arvioiden erottamiskykyiseksi. On myös huomattava, että merkin suojan laajuus rajoittuu 

hologrammimerkin kokonaisvaikutelmaan. 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%208.mp4
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Erottamiskyvyttömyys 

Esimerkki hologrammin  

esittämistavasta(18) 
Tavarat ja palvelut Perustelut  

MP4-tiedostossa esitettävä 

hologrammi, joka muodostuu 

kirjaintyypiltään yksinkertaisesta 

sanaelementistä ”Premium”, joka 

kasvaa ja jonka kirjaintyyppi 

muuttuu, kun se liikkuu 

asianmukaiseen valoon.  

Luokka 3: pesujauhe 

Holografisen efektin lisääminen 

erottamiskyvyttömään/kuvailevaan 

sanaelementtiin ”Premium” ei riitä 

kääntämään huomiota pois 

sanaelementin välittämästä 

merkityksestä. Kuluttaja mieltää 

koon ja kirjaintyypin yksinkertaisen 

muutoksen pelkästään 

tavanomaiseksi koriste-

elementiksi. Hologrammimerkki on 

siksi erottamiskyvytön. 

 Uudentyyppiset tavaramerkit, jotka voivat kuvata tavaroita tai palveluja tai 
niiden ominaisuuksia – tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohta 

4.1 Yleiset näkökohdat 

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan 

yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat 

elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, 

arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen 

suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei saa rekisteröidä 

tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. 

Samalla tavoin kuin perinteisen tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia koskevia yleisiä  kriteereitä 

sovelletaan uudentyyppisiin tavaramerkkeihin, on sovellettava perinteisten merkkien tai niiden 

osatekijöiden kuvailevuuden arvioinnin vakiintuneita periaatteita, kun arvioidaan uudentyyppisen 

tavaramerkkien sisältämien sana- ja/tai kuvioelementtien kuvailevuutta. 

Sen lisäksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tuomioistuimen määrittämän keskeisen tehtävänsä, 

tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan tausta-ajatuksena olevan yleisen edun mukaan on 

varmistettava, että tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä haetaan, ominaisuuksiin liittyvät 

kuvailevat merkit tai ilmaisut ovat kaikkien kyseisiä tavaroita ja/tai palveluja tarjoavien 

elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä. Tällä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää 

tällaisia merkkejä tai ilmaisuja sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tämän osalta 

tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki sillä varustetut tavarat tai palvelut ovat peräisin yhdestä ja 

samasta, niiden laadusta vastaavasta yrityksestä (19). 

Edellä esitetty huomioon ottaen ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaramerkit, jotka 

muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai 

palvelun ominaisuuksia tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ovat 

vapaasti jokaisen käytettävissä ja niitä ei voida rekisteröidä (20). 

 
(18) Tämä taulukko ja hologrammitaulukot jäljempänä (sivu 41) ovat vain havainnollistamista varten, ja niiden esittäminen ei rajoita 
hologrammimerkkejä koskevia esittämisvaatimuksia, jotka on esitetty Yhteisessä tiedonannossa uudentyyppisten tavaramerkkien 
kuvauksesta. 
(19) Ks. 18.6.2002, C-299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377, 30 kohta; 16.9.2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, 23 kohta; 
yhdistetyt asiat, 15.3.2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, 31 kohta; 8.4.2003, C-53/01, C-54/01 
& C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, 73 kohta, ja 6.5.2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, 52 kohta; 12.2.2004, C 363/99, 
Postkantoor, EU:C:2004:86, 54 kohta, yhdistetyt asiat, 4.5.1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, 25 kohta. 
(20) Ks. 8.4.2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, 74 kohta. 
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Siksi kuvailevuutta arvioitaessa merkin ja haettujen tavaroiden ja palvelujen välisellä yhteydellä tai suhteella 

on merkittävä rooli. 

Lisäksi kuvailevuutta arvioitaessa on otettava huomioon tämän asiakirjan B osan 3 jaksossa tarkoitettu 

yleisön näkemys kunkin uuden merkkityypin osalta. 

Seuraavissa alajaksoissa esitetään erilaisia kuvailevia ja ei-kuvailevia esimerkkejä merkkien suhteesta 

tavaroihin ja/tai palveluihin. On huomattava, että joidenkin esimerkkien katsominen ei-kuvaileviksi ei 

tarkoita, että vastalausetta ei voitaisi esittää tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan muun perusteen 

nojalla. 

4.2 Äänimerkit 

Yleisesti ottaen, jos merkissä havaittujen äänien yhteys hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja/tai 

palveluihin tai niiden ominaisuuksiin voidaan todeta helposti, merkki katsotaan kuvailevaksi. 

Kuvaileva  

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 43 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: eläinten ravintoaineet 

ja rehut 

Äänen ja hakemuksen kohteena 

olevan tavaran välinen yhteys 

voidaan todeta helposti, ja siksi 

äänimerkin katsotaan kuvailevan 

hakemuksen kohteena olevaa 

tavaraa.  

Toisin kuin edellä, kun on selvää, että merkissä havaitun äänen ja tavaroiden ja/tai palvelujen tai niiden 

ominaisuuksien välillä ei ole yhteyttä, äänimerkkiä ei yleisesti katsota kuvailevaksi. 

Ei katsota kuvailevaksi  

Äänimerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 44 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 11: käymälät 

On selvää, että lehmän ammunnan 

ääni ei liity millään tavalla 

hakemuksen kohteena oleviin 

tavaroihin, ja siksi äänen ei katsota 

kuvailevan tavaroiden 

ominaisuuksia. 

 
ÄÄNIMERKKI 45 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 25: vaatteet 

On selvää, että äänellä ei ole 

yhteyttä hakemuksen kohteena 

oleviin tavaroihin, ja siksi äänen ei 

katsota kuvailevan tavaroiden 

ominaisuuksia. 

 
ÄÄNIMERKKI 46 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 39: kuljetuspalvelut 

On selvää, että äänellä ei ole 

yhteyttä hakemuksen kohteena 

oleviin palveluihin, ja siksi äänen ei 

katsota kuvailevan palveluiden 

ominaisuuksia. 

4.3 Liikkuvat merkit 

Yleisesti ottaen, kun liikkuvan merkin elementit esittävät realistisen kuvauksen hakemuksen kohteena 

olevista tavaroista ja/tai palveluista tai niihin liittyvästä prosessista tai jos yhteys hakemuksen kohteena 

oleviin tavaroihin ja/tai palveluihin tai niiden ominaisuuksiin voidaan todeta helposti, liikkuva merkki 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2044.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2045.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2046.mp3
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katsotaan kuvailevaksi. Tämä pätee erityisesti silloin, kun liikkeessä olevat elementit eivät eroa kyseisten 

tavaroiden ja/tai palvelujen todenmukaisesti esittämistavasta. 

Kuvaileva 

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
 

LIIKKUVA MERKKI 34 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 41: DJ-palvelut 

Koska liikkuvan merkin 

elementeissä kuvataan 

realistisesti hakemuksen kohteena 

olevat palvelut, merkin katsotaan 

kuvailevan kyseisiä palveluja. 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 35 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet banaanit 

Koska liikkuvan merkin 

elementeissä kuvataan 

realistisesti hakemuksen kohteena 

olevat tavarat, merkin katsotaan 

kuvailevan kyseisiä tavaroita. 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 36 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet banaanit 
Liike ei lisää kuvailevan 

sanaelementin erottamiskykyä. 

Kuitenkin yleisesti ottaen, kun liikkuvan merkin elementit esittävät epätavanomaisen kuvauksen 

hakemuksen kohteena olevista tavaroista ja/tai palveluista tai niihin liittyvästä prosessista, jotka eroavat 

huomattavasti kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen todenmukaisesta esittämistavasta, tai jos yhteyttä 

tavaroihin ja/tai palveluihin ei voida todeta helposti, liikkuvaa merkkiä ei katsota kuvailevaksi. 

Ei katsota kuvailevaksi 

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 

LIIKKUVA MERKKI 37 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 29: säilykesardiinit 

Liikkuvan merkin ei katsota 

kuvailevan tavaran lajia, koska 

vaikka sardiinia esittävä  

kuvioelementti on tavanomainen, 

se lentää avaruudessa, ja siten 

kokonaisuutena se eroaa 

huomattavasti hakemuksen 

kohteena olevien tavaroiden 

todenmukaisesta esittämistavasta. 

 
LIIKKUVA MERKKI 38 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 29: säilykesardiinit 

Liikkuvan merkin ei katsota 

kuvailevan tavaran lajia, koska 

sardiinia esittävä kuvioelementti 

eroaa huomattavasti hakemuksen 

kohteena olevien tavaroiden 

todenmukaisesta esittämistavasta. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2034.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2035.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2036.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2038.mp4
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4.4 Multimediamerkit 

Yleisesti ottaen, kun multimediamerkin kuva- ja äänielementit esittävät realistisen kuvauksen hakemuksen 

kohteena olevista tavaroista ja/tai palveluista tai niihin liittyvästä prosessista tai jos yhteys tavaroihin ja/tai 

palveluihin, joita varten suojaa haetaan, tai niiden ominaisuuksiin voidaan todeta helposti, 

multimediamerkki katsotaan kuvailevaksi. Tämä pätee erityisesti silloin, kun multimediamerkin elementit 

eivät eroa kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen todenmukaisesti esittämistavasta. 

Kuvaileva 

Multimediamerkit Tavarat ja palvelut Perustelut  

 
MULTIMEDIAMERKKI 25 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 41: DJ-palvelut 

Merkki koostuu kuvailevasta 

äänestä ja palvelujen realistisesta 

kuvauksesta. Siksi 

multimediamerkin katsotaan 

kuvailevan kyseisiä palveluja. 

 
MULTIMEDIAMERKKI 26 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 31: tuoreet banaanit 

Merkki koostuu kuvailevasta 

äänestä ja tavaroiden realistisesta 

kuvauksesta liikkuvassa kuvassa. 

Siksi multimediamerkin katsotaan 

kuvailevan kyseisiä tavaroita. 

Edellä esitetystä poiketen yleisesti ottaen, kun multimediamerkin kuvien ja äänien kohde esittää 

epätavanomaisen kuvauksen hakemuksen kohteena olevista tavaroista ja/tai palveluista tai niihin liittyvästä 

prosessista tai jos yhteyttä tavaroihin ja/tai palveluihin, joita varten suojaa haetaan, tai niiden 

ominaisuuksiin ei voida todeta helposti, multimediamerkkiä ei katsota kuvailevaksi. 

Ei katsota kuvailevaksi 

Multimediamerkit Tavarat ja palvelut Perustelut 

 
 

 

MULTIMEDIAMERKKI 27 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 29: säilykesardiinit 

Multimediamerkin ei katsota 

kuvailevan tavaran lajia, koska 

vaikka sardiinia esittävä  

kuvioelementti on tavanomainen, 

se lentää avaruudessa, ja siten 

kokonaisuutena se eroaa 

huomattavasti hakemuksen 

kohteena olevien tavaroiden 

todenmukaisesta esittämistavasta. 

 
MULTIMEDIAMERKKI 28 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 29: säilykesardiinit 

Multimediamerkin ei katsota 

kuvailevan tavaran lajia, koska 

sardiinia esittävä kuvioelementti 

eroaa huomattavasti hakemuksen 

kohteena olevien tavaroiden 

todenmukaisesta esityksestä. 

 
 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2026.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2028.mp4
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4.5 Hologrammimerkit 

Yleisesti ottaen, kun hologrammimerkin elementit esittävät realistisen kuvauksen hakemuksen kohteena 

olevista tavaroista ja/tai palveluista tai jos yhteys hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja/tai palveluihin 

tai niiden ominaisuuksiin voidaan todeta helposti, hologrammimerkki katsotaan kuvailevaksi. 

Tämä pätee erityisesti silloin, kun elementit, joilla on holografisia ominaisuuksia, eivät eroa kyseisten 

tavaroiden ja/tai palvelujen todenmukaisesti esittämistavasta. 

Kuvaileva 

Esimerkki hologrammin  

esittämistavasta 
Tavarat ja palvelut Perustelut  

MP4-tiedostossa esitettävässä 
hologrammissa on tavallinen 
suljettu viinipullo, ja kun 
hologrammia liikutetaan, se 
näyttää toisessa asennossa 
kuvan, jossa saman viinipullon 
korkki on avattu.  

Luokka 33: Viini 

 

Merkki koostuu kuvailevasta 

kuvioelementistä, jolla on 

holografisia ominaisuuksia, jotka 

kuvaavat realistisesti hakemuksen 

kohteena olevaa tavaraa. Siksi 

hologrammimerkin katsotaan 

kuvailevan kyseisiä tavaroita. 

Kuitenkin yleisesti ottaen, kun hologrammimerkin elementit esittävät hakemuksen kohteena olevista 

tavaroista ja/tai palveluista epätavanomaisen kuvauksen, joka eroaa huomattavasti kyseisten tavaroiden 

ja/tai palvelujen todenmukaisesta esittämistavasta, tai jos tavaroihin ja/tai palveluihin ei ole yhteyttä, 

hologrammimerkkiä ei katsota kuvailevaksi. 

Ei katsota kuvailevaksi 

Esimerkki hologrammin  

esittämistavasta 
Tavarat ja palvelut Perustelut  

MP4-tiedostossa esitettävä 

hologrammi, jossa sardiini 

näyttää asianmukaisessa 

valaistuksessa liikkuvan 

avaruudessa. 

Luokka 29: säilykesardiinit 

 

Hologrammimerkin ei katsota 

kuvailevan tavaran lajia, koska 

vaikka sardiinin kuvaus on 

tavanomainen, se näyttää 

liikkuvan avaruudessa, ja tämä 

eroaa huomattavasti hakemuksen 

kohteena olevien tavaroiden 

todenmukaisesta esittämistavasta. 

 Merkit, jotka muodostuvat yksinomaan äänestä, liikkeestä ja kuvan ja äänen 
yhdistelmästä, joka on tavaralle luonteenomainen, joka voi olla välttämätön 
teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai joka voi vaikuttaa olennaisesti tavaran 
arvoon – tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan f 

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan ”seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä 

tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi: merkit, jotka muodostuvat yksinomaan 

(i) tavaran luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä; 

(ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaroiden muodosta tai muusta 

ominaispiirteestä; 

(iii) tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä”. 

Tämän artiklan päätarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle 

annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joiden kuluttaja saattaisi 
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haluta löytyvän kilpailijoiden tavaroista(21). Tämän artiklan pitäisi siis estää se tilanne, että tavaramerkistä 

johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin muiden teollisoikeuksien jatkamiseen toistaiseksi, kuten 

patenttien ja mallioikeuksien, joiden suojalle on asetettu määräajat (22). 

Ei voida sulkea pois sitä, että merkki, joka muodostuu hakemuksen kohteena olevien tavaroiden muodosta 

tai muista ominaisuuksista, voidaan hylätä tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdan 

perusteella. Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan olisi kuitenkin oltava hylkäyksen 

perustana, jos muoto tai muut ominaisuudet ovat tavaralle luonteenomaisia, jos ne ovat välttämättömiä 

teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai jos ne voivat vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon. Tämä on tärkeää, 

koska jos tavaramerkkiä vastustetaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, 

vastalausetta ei voi kumota osoittamalla, että se on tullut käytössä erottamiskykyiseksi. 

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan i, ii ja iii luetelmakohtaa arvioitaessa yleisölle 

muodostuva mielikuva ei ole huomioon otettava ratkaiseva tekijä, mutta se voi olla hyödyllinen 

arviointiperuste etenkin silloin, kun määritetään 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii ja iii luetelmakohdan 

nojalla kyseessä olevan merkin olennaisia ominaisuuksia(23). Siksi tämän asiakirjan B osan 3 jaksoon 

kuuluvat havainnot, jotka koskevat kuluttajan mielikuvaa äänimerkeistä, liikkuvista merkeistä ja 

multimediamerkeistä, voivat myös olla tärkeitä tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan i, ii 

ja iii luetelmakohdan tutkimisessa. On kuitenkin syytä korostaa, että tässä yhteisen käytännön CP11 

osassa ei analysoida tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkintaa ja soveltamista, 

koska tämä tulkinta ei koske ainoastaan uudentyyppisiä tavaramerkkejä. 

Siksi tässä asiakirjassa annetaan vain joitakin esimerkkejä äänistä, liikkeistä ja niiden yhdistelmistä, joita 

voidaan vastustaa tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan eri perusteiden nojalla: 

a) äänimerkit 

Hylkäys tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan i luetelmakohdan perusteella 

Äänimerkit Tavarat ja palvelut  Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 47 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 7: ketjusahat 

Tämä ääni on hakemuksen 

kohteena olevalle tavaralle 

luonteenomainen, minkä vuoksi se 

hylätään tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 1 kohdan e alakohdan 

i luetelmakohdan perusteella.  

 
ÄÄNIMERKKI 48 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 26: vetoketjut  

Tämä ääni on hakemuksen 

kohteena olevalle tavaralle 

luonteenomainen, minkä vuoksi se 

hylätään tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 1 kohdan e alakohdan 

i luetelmakohdan perusteella. 

 

 

 

 

 
(21) Ks. 18.9.2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, 18, 19 ja 20 kohta, ja 14.9.2010, C-48/09 P, Lego-palikka, EU:C:2010:516, 43 
kohta tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetelmakohdan osalta. 
(22) Ks.18.9.2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, 18, 19 ja 20 kohta, ja 18.6.2002, C-299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377, 
30 kohta tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetelmakohdan osalta. 
(23) Ks. 23.4.2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, 34–37 kohta tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
ii luetelmakohdan osalta ja 44–47 kohta tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii luetelmakohdan osalta; 18.9.2014, 
C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, 34 kohta; 14.9.2010, C-48/09 P, Lego-palikka, EU:C:2010:516, 76 kohta; 23.4.2020, C 
237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, 44 kohta.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2048.mp3
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Hylkäys tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetelmakohdan perusteella 

Äänimerkki Tavarat ja palvelut  Perustelut  

 
ÄÄNIMERKKI 49 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: valolaitteiden 

ääniohjaus  

Tämä äänimerkki koostuu 

yksinomaan äänestä, joka on 

välttämätön teknisen tuloksen 

saavuttamiseksi, eikä se voi siten 

muodostaa tavaramerkkiä. 

b) liikkuvat merkit 

Hylkäys tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetelmakohdan perusteella 

Liikkuvat merkit Tavarat ja palvelut  Perustelut  

 

LIIKKUVA MERKKI 39 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: sähkökatkaisimet 

Hakemuksen kohteena olevan 

tavaran liike on välttämätön 

teknisen tuloksen 

saavuttamiseksi. Siksi se hylätään 

tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 

1 kohdan e alakohdan 

ii luetelmakohdan perusteella. 

 

LIIKKUVA MERKKI 40 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: valolaitteiden 

liikeohjaus 

Liike on välttämätön teknisen 

tuloksen saavuttamiseksi. Siksi se 

hylätään tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 1 kohdan e alakohdan 

ii luetelmakohdan perusteella. 

 
LIIKKUVA MERKKI 41 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: termostaatit 

Hakemuksen kohteena olevan 

tavaran liike on välttämätön 

teknisen tuloksen 

saavuttamiseksi. Siksi se hylätään 

tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 

1 kohdan e alakohdan 

ii luetelmakohdan perusteella. 

 
LIIKKUVA MERKKI 42 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 28: kolmiulotteiset 

palapelit 

Liike on välttämätön teknisen 

tuloksen saavuttamiseksi. Siksi se 

hylätään tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 1 kohdan e alakohdan 

ii luetelmakohdan perusteella.  

c) multimediamerkit 

Hylkäys tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan i luetelmakohdan perusteella 

Multimediamerkki Tavarat ja palvelut  Perustelut  

 
MULTIMEDIAMERKKI 29 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Luokka 9: Metronomit 

Ääni ja liike ovat hakemuksen 

kohteena olevalle tavaralle 

luonteenomaisia. Siksi merkki 

hylätään tavaramerkkidirektiivin 

4 artiklan 1 kohdan e alakohdan 

i luetelmakohdan perusteella. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2049.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2039.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2040.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2041.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2029.mp4
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C. RELATIIVISTEN HYLKÄYS- JA/TAI MITÄTÖINTIPERUSTEIDEN TUTKIMINEN: 
YLEISET PERIAATTEET 

Tässä yhteisen käytännön osassa esitetään periaatteet ja annetaan perusteita seuraavista aiheista: 

- merkkien  identtisyys 

- kunkin asiaankuuluvan uuden tavaramerkkityypin elementtien luokittelu 

- äänimerkkien vertailu: visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien ja merkityssisällön vertailu 

äänimerkkien kesken sekä äänimerkkien ja muuntyyppisten tavaramerkkien välillä 

- liikkuvien merkkien vertailu: visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien ja merkityssisällön vertailu 

liikkuvien merkkien välillä sekä liikkuvien merkkien ja muuntyyppisten tavaramerkkien välillä 

- multimediamerkkien vertailu: visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien ja merkityssisällön vertailu 

multimediamerkkien välillä sekä multimediamerkkien ja muuntyyppisten tavaramerkkien välillä 

- hologrammimerkkien vertailu: visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien ja merkityssisällön vertailu 

hologrammimerkkien välillä sekä hologrammimerkkien ja muun tyyppisten tavaramerkkien välillä 

Alustavia huomautuksia esimerkeistä 

Ellei toisin täsmennetä, sovelletaan seuraavia oletuksia: 

- kaikki jäljempänä olevien esimerkkien tavaramerkit kuuluvat luokan 25 vaatteisiin, jalkineisiin, 

päähineisiin. 

- kaikki esimerkkien tavaramerkit ovat vähintään heikosti erottamiskykyisiä 

- esimerkeissä esiintyvillä aikaisemmilla merkeillä ei ole lisääntynyttä erottamiskykyä tai 

tunnettuutta  

- jos merkeissä on elementtejä, joilla on merkitys englannin kielellä, kohderyhmä ymmärtää 

merkityksen 

- kohderyhmä ääntää kirjalliset sanaelementit englanniksi. 

Kussakin esimerkissä kyseiset tavaramerkit katsotaan yleisesti ottaen (visuaalisten/ kuultavien 

ominaisuuksien / merkityssisällön osalta) identtisiksi, samankaltaisiksi tai erilaisiksi. Jos tietyissä 

esimerkeissä merkkien katsotaan olevan tietyssä määrin samankaltaisia, se tarkoittaa, että merkit ovat 

samankaltaisia, mutta eivät välttämättä hyvin samankaltaisia tai keskitasoisesti samankaltaisia. 

 Yleiset näkökohdat 

Seuraavia tuomioistuimen perinteisten merkkien osalta vahvistamia yleisiä periaatteita sovelletaan myös 

verrattaessa äänimerkkejä, liikkuvia merkkejä, multimediamerkkejä tai hologrammimerkkejä. 

• Samankaltaisuuden kokonaisarviointi merkkien kokonaisvaikutelman perusteella 

Tavaramerkkien visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien tai merkityssisällön samankaltaisuuden 

kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on 

otettava erityisesti tavaramerkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat(24). 

Visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien ja merkityssisällön samankaltaisuutta on arvioitava arvioimalla 

samanlaisia ja erilaisia elementtejä ja niiden vaikutusta merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. 

• Vertailtava merkki ja merkityksettömät tekijät 

Lähtökohtaisesti vertailun olisi koskettava merkkejä kokonaisuudessaan. 

 
(24) Ks. 11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, 23 kohta. 
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Jos ainoa merkeille yhteinen elementti on merkityksetön toisessa tai molemmissa merkeissä niin, että 

kohderyhmä ei todennäköisesti huomaa sitä tai ei kiinnitä siihen huomiota, merkit ovat erilaisia. Vertailussa 

ei pidä ottaa huomioon merkityksettömiä elementtejä(25). 

Merkityksettömien elementtien määritelmää on tulkittava suppeasti. Kun arvioidaan, onko elementti 

merkityksetön, ei testata niinkään sitä, voidaanko kyseinen elementti tulkita tarkalla rinnakkain tehtävällä 

tutkimuksella, vaan sitä, huomaako keskivertokuluttaja, joka tavallisesti havaitsee merkin 

kokonaisuudessaan eikä analysoi sen eri yksityiskohtia, elementin merkin kokonaisvaikutelmassa. 

• Visuaalisten ja kuultavien ominaisuuksien vertailuun liittyvät näkökohdat 

Monimutkaisen merkin ulkoasusta saatava vaikutelma voi vaikuttaa siihen, miten se äännetään ja siten 

äänteiden vertailuun(26), koska tietyt merkin elementit äännetään ja toisia ei esimerkiksi niiden sijainnin, 

koon tai värin vuoksi tai niiden esittämisajan tai -ajankohdan vuoksi. 

• Merkityssisällön vertailuun liittyvät näkökohdat 

Kahden merkin merkityssisällöt katsotaan identtisiksi tai samankaltaisiksi, jos niillä on sama tai 

samankaltainen  merkityssisältö(27). Merkin merkityssisältö on se, mitä merkki tarkoittaa, mitä se tuo 

mieleen tai, kun se on kuva tai muoto, mitä se esittää. Tässä tekstissä ”merkityssisältö” vastaa 

englanninkielisiä ilmaisuja ”semantic content” ja ”concept”. 

• Esittämistapa 

Kuten aiemmin jaksossa ”Absoluuttisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden tutkiminen” todettiin, 

äänimerkkejä, liikkuvia merkkejä ja hologrammimerkkejä voidaan esittää useammalla kuin yhdellä tavalla, 

koska tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan ”tavaramerkin” määritelmästä poistettiin vaatimus graafisesta 

esittämistavasta. Äänimerkit voidaan esittää joko nuottikirjoituksen tai äänitiedoston (kuten MP3-tiedoston) 

avulla, liikkuvat merkit kuvasarjalla tai videotiedostolla (kuten MP4-tiedostolla) ja hologrammimerkit 

graafisella jäljennöksellä tai videotiedostolla. Tällaisissa tapauksissa käytettävä esittämistapa ei vaikuta 

kahden tavaramerkin vertailuun. 

  Identtisyys 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan erilaisissa säännöksissä käytettävän käsitteen on 

johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden syiden vuoksi ja etenkin silloin, kun sitä tulkitaan suppeasti, 

oletettava merkitsevän samaa asiaa riippumatta siitä, missä säännöksessä se on(28). 

Edellä mainitun vuoksi relatiivisiin hylkäysperusteisiin ja etuoikeuteen sovellettavaa  identtisyyden käsitettä 

on tulkittava samalla tavalla. Merkin katsotaan siksi olevan identtinen tavaramerkin kanssa vain, jos 

merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit tai kun se 

kokonaisuutena tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei 

keskivertokuluttaja huomaa eroja merkkien välillä(29). Tämän osalta on huomattava, että vähäinen 

poikkeavuus kahden merkin välillä määritellään eroksi, jonka kohtuullisen tarkkaavainen kuluttaja havaitsee 

vain tutkimalla merkkejä rinnakkain. Siksi viitataan tämän asiakirjan muodollisia vaatimuksia käsittelevään 

osaan, A osa, 3.1 jakso – Etuoikeusvaatimusten tutkiminen – Sama suojan kohde. 

 
(25) Ks. 12.6.2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, 42 kohta. 
(26) Ks. 12.7.2011, T-374/08, TOP CRAFT, EU:T:2011:346, 56 kohta. 
(27) Ks. 11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, 24 kohta. 

(28) Ks. 20.2.2013, T-378/11, Medinet. EU:T:2013:83, 41 kohta.  
(29) Ks. 20.3.2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, 54 kohta. 
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 Äänimerkkien vertailu 

3.1 Elementtien ryhmittely 

Äänimerkki muodostuu yksinomaan äänestä tai äänien yhdistelmästä. Nämä äänet sisältävät eri 

elementtejä, jotka voidaan luokitella seuraavasti: 

 lauletuista tai puhutuista sanaelementeistä muodostuvat äänet 

Äänimerkit 

 

ÄÄNIMERKKI 50 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 51 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 musiikkielementeistä (sävelmä, sointu, rytmi) muodostuvat äänet 

Äänimerkit 

 
ÄÄNIMERKKI 52 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 53 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 tosielämän äänet, kuten haukkuvan koiran, ukkosen, jääpalojen jne. äänet 

Äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 54 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 muut äänimerkin sisältämät äänet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin. 

Äänimerkkeihin voi myös kuulua minkä tahansa edellä mainittujen yhdistelmiä, kuten 

Äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 55 

Toista napsauttamalla kuvaa 

3.2 Visuaalinen vertailu 

Äänimerkkejä ei voida vertailla visuaalisesti, vaikka äänimerkki esitetään ”visuaalisesti” nuottikirjoituksen 

avulla, silloinkaan, kun nuottikirjoitus sisältää sanaelementtejä. 

3.3 Kuultavien ominaisuuksien vertailu 

Kuultavien ominaisuuksien vertailu on äänimerkkien osalta ratkaisevaa. Äänimerkkejä voidaan aina verrata 

kuullun perusteella muihin äänimerkkeihin ja multimediamerkkeihin. Äänimerkkejä voidaan verrata 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2050.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2051.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2052.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2053.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2054.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2055.mp3
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kuultavien ominaisuuksien perusteella muun tyyppisiin merkkeihin, mikäli kyseiset merkit muodostuvat 

sanaelementistä tai sisältävät sanaelementin (esim. sana- tai kuviomerkit tai kolmiulotteiset merkit). 

Jäljempänä on luettelo näkökohdista, jotka on otettava huomioon vertailtaessa äänimerkkejä kuultavien 

ominaisuuksien perusteella. Siinä kerrotaan kyseisille näkökohdille annettavasta merkityksestä merkkejä 

vertailtaessa. Luettelossa esitetään myös esimerkkejä, ja se ei ole tyhjentävä. 

- Sanaelementit 

Lausutut sanat voivat olla äänimerkkien ainoita elementtejä tai yksi niiden elementeistä (esimerkiksi 

yhdessä sävelmän kanssa). Äänimerkeissä ei myöskään välttämättä ole lainkaan sanaelementtejä 

(esimerkiksi vain sävelmä tai vain tosielämän ääni). Lähtökohtaisesti sekä sanaelementeillä että muilla kuin 

sanaelementeillä voi olla huomattava vaikutus siihen, miten kohderyhmä mieltää tavaramerkin. Sillä, että 

äänimerkissä on erottamiskykyinen sanaelementti, on kuitenkin tavallisesti huomattava vaikutus siihen, 

miten kohderyhmä mieltää tavaramerkin. 

Kun tavaramerkkien kuultavia ominaisuuksia verrataan Euroopan unionin tuomioistuinten vakiintuneen 

oikeuskäytännön mukaisesti, kun kyse on sana- ja kuvioelementtejä sisältävistä yhdistelmämerkeistä, 

sanaelementillä on tavallisesti suurempi vaikutus siihen, miten kuluttaja mieltää kuulemansa, koska 

kuluttajat viittaavat tavallisesti tavaroihin ja palveluihin niiden nimillä. Tämä oikeuskäytäntö näyttää olevan 

sovellettavissa myös laulettuja tai puhuttuja sanoja sisältäviin äänimerkkeihin: kun sanaelementti 

lausutaan, sillä on tavallisesti suurempi vaikutus kuluttajaan. 

Tämän vuoksi erottamiskykyisen sanaelementin samanlaisuulla tai samankaltaisuulla on tavallisesti 

suurempi vaikutus tavaramerkkien kuultavien ominaisuuksien vertailun tulokseen. Siksi on todennäköistä, 

että kuultavissa ominaisuuksissa havaitaan tiettyssä määrin samankaltaisuutta. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 56 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 57 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Vaikka molempien äänimerkkien äänet ja intonaatio ovat erilaisia, erottamiskykyisen 

sanaelementin ”Gerivan” samanlaisuus molemmissa merkeissä tekee merkeistä kuullun perusteella 

samankaltaisia. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 58 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 59 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: merkeissä on sama erottamiskykyinen sanaelementti ”Gerivan”, jonka pystyy molemmissa 

merkeissä kuulemaan ja tunnistamaan selvästi. Siksi merkit ovat kuultavien ominaisuuksien osalta tietyssä 

määrin samankaltaisia. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 60 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 61 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2056.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2057.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2058.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2059.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3
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Perustelut: Huolimatta siitä, että sanaelementit molempien äänimerkkien alussa ja äänet ovat erilaisia, ja, 

että toisessa merkissä ei ole lainkaan sävelmää, merkeissä on sama erottamiskykyinen sanaelementti 

”Gerivan”, joka on kuultavissa ja tunnistettavissa molemmissa merkeissä. Siksi merkit ovat kuultavien 

ominaisuuksien osalta tietyssä määrin samankaltaisia. 

Kahden äänimerkin välistä samankaltaisuutta ei kuitenkaan suljeta pois, jos sanaelementit ovat erilaisia 

mutta merkit ovat samanlaisia jonkin muun erottamiskykyisen elementin osalta, etenkin sävelmän, kuten 

seuraavassa esimerkissä: 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 62 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 63 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Huolimatta siitä, että molempien merkkien sanaelementit ja äänet ovat erilaisia, se, että 

merkeissä on sama erottamiskykyinen sävelmä, tekee niistä kuultuina tietyssä määrin samankaltaisia. 

Lisäksi, jos kahdessa äänimerkissä on sama sana, jonka huomattava osa kohderyhmästä pystyy 

tunnistamaan samaksi tai samankaltaiseksi erottamiskykyiseksi sanaksi, vaikka se äännettäisiinkin kahden 

eri kielen ääntämissääntöjen mukaan / kahdella eri äänellä / kahdella eri murteella, lähtökohtaisesti ne ovat 

kuultuina tietyssä määrin samankaltaisia. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 64 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 65 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Vaikka merkit lausutaan eri äänillä ja kahden eri kielen ääntämissääntöjen mukaan, 

lausuntatapa on samankaltainen, koska huomattava osa kohderyhmästä tunnistaa saman 

erottamiskykyisen sanan. 

Kun verrataan äänimerkkejä, joissa on sanaelementtejä, muun tyyppisiin merkkeihin, joissa on 

sanaelementtejä, ja jos huomattava osa kohderyhmästä tunnistaa sanaelementit erottamiskykyisiksi, niiden 

samanlaisuus tai samankaltaisuus johtaa lähtökohtaisesti siihen, että merkit katsotaan samankaltaisiksi 

kuultavien ominaisuuksien perusteella. Sanaelementin toistamistapa on otettava huomioon. Tämä 

tarkoittaa, että vaikka sanamerkin ääntämistapa määräytyy kohderyhmän ääntämissääntöjen perusteella, 

äänimerkissä näin ei ole, vaan lausuntatapa määräytyy sen mukaan, miltä merkki kuulostaa. 

Tämän vuoksi äänimerkin ja erityyppisen merkin (esim. sana- tai kuviomerkin) sanaelementin 

samankaltaisuuden aste riippuu siitä, miten tarkasti yhteinen elementti kuuluu äänimerkissä. Jos 

äänimerkin sanaelementti esimerkiksi lauletaan, merkit ovat kuultavien ominaisuuksien osalta tietyssä 

määrin samankaltaisia. Jos sanaelementti sanotaan tavallisella intonaatiolla ääntämissääntöjen mukaan 

edellä mainitun mukaisesti, merkkien voidaan katsoa kuulostavan vähintään hyvin samankaltaisilta. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva  äänimerkki 

 

 
ÄÄNIMERKKI 66 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2062.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2063.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2064.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2065.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3


 
Uudentyyppiset merkit: muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkiminen 

  
 

 

Yhteinen käytäntö 49 
 

Perustelut: Kiistanalainen merkki muodostuu puhutusta sanaelementistä ”Gerivan”. Kiistanalaisen 

äänimerkin ääntäminen ei eroa siitä, miten kohderyhmä ääntäisi sanan ”Gerivan”, joka on myös 

aikaisemman merkin ainoa lausuttava elementti. Merkit ovat näin ollen vähintään hyvin samankaltaisia 

lausuntatavan osalta. 

- Musiikkielementit (kuten sävelmä, sointu, rytmi) 

Sillä, että äänimerkissä on erottamiskykyinen sävelmä, on huomattava vaikutus siihen, miten kohderyhmä 

mieltää merkin. Siten se vaikuttaa huomattavasti kyseisen merkin  kuultavien ominaisuuksien vertailuun. 

Yleisenä sääntönä eri soitin, tempo tai rytmi ei estä kahden merkin toteamista samankaltaisiksi, mikäli itse 

sävelmä, eli sävelten esittäminen peräkkäin tietyssä rytmissä, on samanlainen tai voidaan tunnistaa 

samaksi sävelmäksi. Tätä havainnollistetaan seuraavissa esimerkeissä. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 67 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 68 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat samasta erottamiskykyisestä sävelmästä. Ne ovat näin ollen 

kuultuina samankaltaisia siitä huolimatta, että ne esitetään eri soittimilla. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 69 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 70 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat samasta samalla soittimella esitetystä erottamiskykyisestä 

sävelmästä. Siksi ne ovat kuultuina samankaltaisia rytmin vaihtelusta riippumatta. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 71 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 72 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat samasta erottamiskykyisestä sävelmästä. Ne ovat siksi 

kuultuina samankaltaisia riippumatta siitä, että ne esitetään kahdessa eri tempossa. 

Lisäksi molemmat sävelmät ovat samankaltaisia, kun ne sisältävät vaihteluja, jotka eivät muuta 

merkittävästi äänestä saatavaa kokonaisvaikutelmaa. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 73 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 74 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Huolimatta kiistan kohteena olevan merkin lievästä sävelmän vaihtelusta molemmat merkit 

ovat kuultuina samankaltaisia. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2069.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2070.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2071.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2072.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2073.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2074.mp3
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Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 75 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 76 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Vaikka molempien merkkien sävelmä on sävelletty samasta nuottisarjasta, rytmi ja sointu ovat 

erilaisia ja luovat erilaisen kokonaisvaikutelman äänestä. Merkit ovat siksi kuultuina erilaisia. 

Kaksi merkkiä, jotka sisältävät samalla soittimella esitetyt erilaiset sävelmät ovat kuitenkin tavallisesti 

erilaisia kuultuina. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 77 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 78 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: merkkien erottamiskykyiset sävelmät ovat erilaisia. Se, että sävelmät soitetaan samalla 

soittimella, ei tee merkeistä kuultuina samankaltaisia. Merkit ovat kuultuina erilaisia. 

Erottamiskykyisen sävelmän samanlaisuudella tai samankaltaisuudella on tavallisesti huomattava vaikutus 

tavaramerkkien kuultavien ominaisuuksien vertailun tulokseen, vaikka yksi merkki sisältäisi myös 

sanaelementin tai molemmat sisältäisivät eri sanaelementin. Siksi sävelmän samanlaisuuden tai 

samankaltaisuuden vuoksi merkit todetaan todennäköisesti kuullun perusteella tietyssä määrin 

samankaltaiseksi muun muassa sen mukaan, mikä on kyseisen sävelmän erottamiskyvyn taso ja 

sanaelementin erottamiskyvyn taso. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 79 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 80 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Huolimatta siitä, että molempien merkkien sanaelementit ja äänet ovat erilaisia, se, että 

merkeissä on sama erottamiskykyinen sävelmä, tekee niistä kuultuina tietyssä määrin samankaltaisia.  

On pidettävä mielessä, että erityyppisten tavaramerkkien luonteen vuoksi, sävelmän samanlaisuus on 

mahdollinen vain multimediamerkeissä, koska ne ovat ainoa äänen sisältävä muun tyyppinen tavaramerkki. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 81 

Toista napsauttamalla kuvaa 
 

MULTIMEDIAMERKKI 30 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama erottamiskykyinen sävelmä ja ääni. Koska muita 

äänielementtejä ei ole, merkit ovat kuultuina identtiset. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2075.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2076.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2077.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2078.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2081.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2030.mp4
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- Tosielämän äänet 

Ääni- tai multimediamerkkien erottamiskykyisten tosielämän äänten samanlaisuus tai samankaltaisuus 

johtaa tavallisesti kuultavien ominaisuuksien samankaltaisuuden toteamiseen. Samankaltaisuus riippuu 

muun muassa siitä, onko toisessa merkissä tai molemmissa merkeissä muita erottamiskykyisiä 

elementtejä. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 82 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 83 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat yksinomaan haukkuvan koiran tai haukkuvien koirien äänestä. 

Koska koirien haukunta kuulostaa samankaltaiselta, merkit ovat kuultuina tietyssä määrin samankaltaisia. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 84 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 85 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat yksinomaan lintujen äänestä. Lintujen aikaan saamat äänet 

ovat kuitenkin niin erilaisia, että merkit ovat kuultuina erilaisia. 

Tosielämän äänien kuultavien ominaisuuksien samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon samat 

elementit ja näkökohdat kuin edellä (soinnut, rytmi tai muut näkökohdat). Kuten edellä sävelmien osalta 

mainittiin, multimediamerkit ovat ainoita muun tyyppisiä merkkejä, jotka voivat sisältää saman tai 

samankaltaisen todenmukaisen äänen kuin äänimerkit. 

- Muut näkökohdat 

Pelkkä samanlaisuus kahden tavaramerkin muissa näkökohdissa, kuten sävelkulussa, äänessä jne. 

vaikuttaa tavallisesti vähemmän tavaramerkkien kuultavien ominaisuuksien vertailuun, vaikka kyseiset 

näkökohdat vaikuttavat tietyssä määrin merkin erottamiskykyyn. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 86 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 87 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Merkit muodostuvat kahdesta eri erottamiskykyisestä sanasta, jotka äännetään samalla 

äänellä ja intonaatiolla. Viimeksi mainittu ei riitä tekemään merkkien lausuntatavasta samankaltaista. 

Merkit ovat erilaisia lausuntatavan osalta. 

Äänimerkkien ja liikkuvien merkkien tai multimediamerkkien välisen vertailun yksityiskohtia käsitellään lisää 

asiaankuuluvissa jaksoissa, jotka koskevat liikkuvia merkkejä (30) ja multimediamerkkejä (31). 

 
(30) Ks. C osa – 4 jakso – liikkuvien merkkien vertailu. 
(31) Ks. C osa – 5 jakso – multimediamerkkien vertailu 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2084.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2085.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
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3.4 Merkityssisällön vertailu 

Kahden äänimerkin sekä äänimerkkien ja muun tyyppisten merkkien välinen merkityssisällön vertailu 

voidaan tehdä tapauksissa, joissa voidaan havaita merkityssisältö. 

Jos äänimerkissä on sanaelementtejä, niiden merkitys on otettava huomioon määritettäessä tavaramerkin 

merkityssisältöä. Seuraavassa esimerkissä verrataan (erottamiskykyisten) käsitteiden ”banana” (banaani) 

ja ”potato” (peruna) merkityssisältöjä. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 88 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 89 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: merkkien sanaelementeillä on eri merkitykset eli ”banaani” ja ”peruna”. Merkit ovat siksi 

erilaisia merkityssisällön osalta. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 90 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 91 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: molemmissa merkeissä on sama erottamiskykyinen sanaelementti ”banana” (banaani). Merkit 

ovat siksi identtiset merkityssisällön osalta. 

Vastaavasti, jos tavaramerkissä on tosielämän ääni, sen merkitys on otettava huomioon määritettäessä 

äänimerkin merkityssisältöä. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva äänimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 92 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
ÄÄNIMERKKI 93 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat yksinomaan lehmän ammunnan toistamisesta, ja vaikka ääni 

on erilainen, merkityssisältö on identtinen. 

Vain sävelmiä sisältävillä äänimerkeillä ei todennäköisesti ole merkityssisältöä. 

Kun pidetään mielessä edellä mainittu periaate siitä, että äänimerkin merkityssisältöä voidaan verrata muun 

tyyppiseen tavaramerkkiin, kun merkityssisältö voidaan tunnistaa, seuraavassa esimerkissä aikaisemman 

äänimerkin ja kiistan kohteena olevan kuviomerkin välillä tehtävässä merkityssisällön vertailussa 

käsitellään ”banaanien” merkityssisältöä. 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva kuviomerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 94 

Toista napsauttamalla kuvaa   

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2088.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2089.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2090.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2091.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2092.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2093.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2094.mp3
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Perustelut: Aikaisempi merkki muodostuu sanaelementin ”bananas” lausumisesta, kun taas 

kiistanalainen merkki muodostuu banaanien kuvasta. Tavaramerkit ovat siksi identtiset merkityssisällön 

osalta. 

 Liikkuvien merkkien vertailu 

4.1 Elementtien ryhmittely 

Liikkuva merkki on merkki, joka muodostuu liikkeestä tai kattaa liikkeen, jolla merkin elementtien asemaa 

(ja/tai väriä) muutetaan(32). Se sisältää yhdistelmiä eri elementeistä, jotka voidaan luokitella seuraavasti: 

- sanaelementit 

- kuvioelementit 

- sana- ja/tai kuvioelementtien liike tai muutos. 

Liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 43 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

Liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 44 

Toista napsauttamalla kuvaa 

4.2 Visuaalinen vertailu 

Kun verrataan kahden liikkuvan merkin ulkoasua, tavaramerkeissä olevien elementtien (sana- ja/tai 

kuvioelementtien ja kyseisten elementtien liikkeen tai muutoksen) samanlaisuus tai samankaltaisuus on 

otettava huomioon. 

Liikkuvien merkkien ulkoasua voidaan verrata myös muun tyyppisiin tavaramerkkeihin äänimerkkejä lukuun 

ottamatta. 

Sana- ja/tai kuvioelementit voivat olla merkin esittämistavassa näkyvissä vain tietyn ajan ja kadota sen 

jälkeen tai muuttua toiseksi elementiksi. Tämän vuoksi elementtien, joiden perusteella merkkien välinen 

samankaltaisuus todetaan, on oltava näkyvissä riittävän kauan, jotta kuluttaja pystyy 

havaitsemaan/tunnistamaan ne. 

Jäljempänä on luettelo näkökohdista, jotka on (soveltuvin osin) otettava huomioon verrattaessa liikkuvien 

merkkien ulkoasua. Siinä kerrotaan kyseisille näkökohdille annettavasta merkityksestä merkkejä 

vertailtaessa. Luettelossa esitetään myös esimerkkejä, eikä se ole tyhjentävä. 

 
(32) Ks. A osa – 1.2 jakso – Liikkuvat merkit. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2043.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2044.mp4
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- Sanaelementit 

Sanaelementtejä sisältävien sana- tai kuviomerkkien vertailun yleisiä kriteereitä sovelletaan. 

Erottamiskykyisiä sanaelementtejä sisältävien liikkuvien merkkien ulkoasu on todennäköisesti samanlainen 

kuin samanlaisen tai samankaltaisen erottamiskykyisen sanaelementin sisältävän toisen liikkuvan merkin 

ulkoasu. Liikkuvan merkin sisältämillä erottamiskykyisillä sanaelementeillä voi olla kuluttajaan suurempi 

vaikutus kuin muilla visuaalisilla elementeillä (eli kuvioelementeillä, liikkeellä tai itse muulla muutoksella), 

mutta vertailussa on otettava huomioon merkit kokonaisuutena arvioiden. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 45 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 46 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: liikkuvissa merkeissä on sama erottamiskykyinen sanaelementti ”Gerivan”, jonka pystyy 

molemmissa merkeissä tunnistamaan selvästi. Merkit ovat siksi visuaalisesti samankaltaisia. 

Kun kahdessa erityyppisessä tavaramerkissä (esim. sana- tai kuviomerkeissä, kolmiulotteisissa merkeissä, 

multimediamerkeissä) on samat tai samankaltaiset erottamiskykyiset sanaelementit, lähtökohtaisesti 

merkkien ulkoasu katsotaan tietyssä määrin samankaltaiseksi, vaikka myös kuultavia elementtejä voi 

sisältyä mukaan (esim. multimediamerkissä). 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 47 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 31 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on visuaalinen elementti, joka muodostuu sanaelementistä ”Gerivan” 

järjestyksessä GE-RI-VAN Gerivan, identtisissä väreissä. Vaikka kirjaimet tulevat näkyviin eri vauhdilla, 

merkit ovat visuaalisesti samankaltaisia. 

- Kuvioelementit 

Samanlaisuus tai samankaltaisuus erottamiskykyisessä kuvioelementissä voi myös johtaa siihen, että 

merkkien katsotaan olevan tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasun osalta. Tämä pätee erityisesti silloin, 

jos samanlainen tai samankaltainen kuvioelementti on tunnistettavissa erikseen tai sen muoto on 

samanlainen tai samankaltainen. 

Tässä tilanteessa samankaltaisuus todetaan todennäköisesti erityisesti silloin, kun kuluttaja saa 

kuvioelementistä riittävän mielikuvan sen koon, sijainnin ja/tai värin perusteella, kun otetaan erityisesti 

huomioon, että se voi liikkua tai muuttua. Liikkuvan merkin liikkuvien/muuttuvien elementtien arvioinnin 

vaikeus on tekijä, joka on otettava huomioon ulkoasun samankaltaisuuden arvioinnissa. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2031.mp4
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LIIKKUVA MERKKI 48 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 49 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama kuvioelementti, joka liikkuu samankaltaisella tavalla. Merkit 

ovat siksi samankaltaisia visuaalisesti, vaikka kiistan kohteena olevassa liikkuvassa merkissä on 

erottamiskykyinen sanaelementti. 

Saman erottamiskykyisen kuvioelementin samanlaisuus liikkuvassa merkissä ja muun tyyppisissä 

tavaramerkeissä (esim. sana- ja kuviomerkeissä, kolmiulotteisissa merkeissä, multimediamerkeissä) voi 

johtaa siihen, että merkkien katsotaan olevan tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasun osalta sen mukaan, 

onko niissä elementtejä, jotka kääntävät huomion pois merkkien erottamiskykyisestä kuvioelementistä. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 50 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama sarjakuvahahmo koirasta. Merkit ovat siksi tietyssä määrin 

samankaltaisia visuaalisesti huolimatta siitä, että kiistan kohteena olevassa merkissä on liikettä. 

- Elementtien liike tai muutos 

o Elementtien liike 

Pelkkä samanlaisuus tavanomaisessa liikkeessä itsessään ei tarkoita, että ulkoasu on samanlainen. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 51 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 52 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Merkeissä on samaa vain tavanomainen liike, kun taas molempien merkkien erottamiskykyiset 

sanaelementit ovat erilaiset. Merkit ovat siksi visuaaalisesti erilaiset. 

Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että tietty huomiota herättävä ja erottamiskykyinen liike voisi riittää 

tekemään liikkuvista merkeistä ulkoasun osalta tietyssä määrin samankaltaisia riippumatta siitä, että niissä 

on muita eroavia elementtejä, kuten sanaelementtejä. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 53 

Toista napsauttamalla kuvaa 

  
LIIKKUVA MERKKI 54 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2050.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
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Perustelut: Vaikka sanaelementit ovat erilaiset kummassakin merkissä, merkit ovat samankaltaisia 

visuaalisesti, koska huomiota herättävä liike on samanlainen ja kuvapisteiden ryhmittymästä 

muodostuvasta kuviosta saa samankaltaisen vaikutelman.  

Elementtien sarjan (esiintulojärjestyksen) samanlaisuudella tai erolla on vähäinen vaikutus liikkuvien 

merkkien vertailuun. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 55 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 56 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat eri sanaelementeistä, jotka tulevat näkyviin viimeisestä 

kirjaimesta ensimmäiseen. Esiintulojärjestyksen samanlaisuus ei riitä poistamaan sanaelementtien 

erilaisuutta. Merkit ovat siksi visuaalisesti erilaiset. 

o Elementtien muutos 

Elementtien liikkeen lisäksi liikkuvat merkit voivat muodostua myös muista elementtien muutoksista, kuten 

värien vaihtumisesta tai muista elementtien muutoksista toisiksi. Nämä muutokset on siksi otettava 

huomioon arvioitaessa tavaramerkkien samankaltaisuutta ulkoasun osalta. 

Pelkkä samanlaisuus itse sijainnin tai värien muutoksessa vaikuttaa tavallisesti vähemmän tavaramerkkien 

vertailuun, eikä merkkien todeta lähtökohtaisesti olevan sen perusteella samankaltaisia ulkoasun osalta. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 57 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 58 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Samanlainen järjestys värien vaihtumisessa ei ole merkittävämpi kuin merkkien erilaisten 

kuvioelementtien vaikutus. Siksi merkit ovat visuaalisesti erilaisia.  

4.3 Kuultavien ominaisuuksien vertailu 

Kuultavia ominaisuuksia ei voida vertailla liikkuvissa merkeissä, joissa ei ole sanaelementtejä. Liikkuvien 

merkkien kuultavia ominaisuuksia ei voida myöskään verrata muun tyyppisiin tavaramerkkeihin, joissa ei 

ole sanaelementtejä kuvattuina tai lausuttuina. 

Kun liikkuvissa merkeissä on havaittavia sanaelementtejä, niitä voidaan verrata kuullun perusteella saman- 

tai muuntyyppisiin merkkeihin, joiden foneettisia ominaisuuksia voidaan arvioida. Tällöin sovelletaan 

sanaelementtejä sisältävien sana- tai kuviomerkkien vertailun yleisiä perusteita. 

 

Sillä, että liikkuvassa merkissä on erottamiskykyinen sanaelementti, on tavallisesti huomattava vaikutus 

tapaan, miten kohderyhmä hahmottaa äänellisesti liikkuvan merkin. Tästä seuraa, että samanlaisuus tai 

samankaltaisuus erottamiskykyisessä sanaelementissä vaikuttaa tavallisesti liikkuvien merkkien ja muiden 

liikkuvien merkkien tai muun tyyppisten merkkien äänellisen vertailun tulokseen, minkä vuoksi on 

todennäköistä, että ulkoasuissa havaitaan jonkin verran samanlaisuutta. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2057.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2058.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
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Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 59 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 

LIIKKUVA MERKKI 60 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat samasta erottamiskykyisestä sanaelementistä ”Gerivan”. Siksi 

merkit ovat kuultuina samanlaiset. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 61 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 62 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Merkit muodostuvat erilaisista erottamiskykyisistä sanaelementeistä, ”FRED” ja ”Gerivan”. 

Siksi merkit ovat kuultuina erilaiset. 

Kun kahdessa erityyppisessä tavaramerkissä (esim. sana- tai kuviomerkeissä,  kolmiulotteisissa 

merkeissä, multimediamerkeissä ja hologrammimerkeissä) on samat tai samankaltaiset erottamiskykyiset 

sanaelementit, lähtökohtaisesti ne katsotaan tietyssä määrin samankaltaisiksi lausuntatavan osalta. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 63 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama erottamiskykyinen sanaelementti ” Gerivan”. Merkit ovat siksi 

identtiset lausuntatavan osalta. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 
ÄÄNIMERKKI 95 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
LIIKKUVA MERKKI 64 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Vaikka merkit muodostuvat erilaisista sanaelementeistä, ”Gerivan” ja ”Berivan”, ääntäminen on 

samankaltaista englantia puhuvan yleisön kannalta. Merkit ovat siksi samankaltaisia lausuntatavan osalta. 

 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 65 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 32 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisemmassa liikkuvassa merkissä on erottamiskykyinen sanaelementti ”Gerivan”, ja kiistan 

kohteena olevan multimediamerkin ääni muodostuu samasta sanaelementistä ”Gerivan” lausuttuna. 

Merkit ovat näin ollen vähintään hyvin samankaltaisia lausuntatavan osalta. 

 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2063.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2064.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2065.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2067.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2032.mp4
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Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 66 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 33 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisemmassa liikkuvassa merkissä on erottamiskykyinen sanaelementti ”GERIVAN” 

kirjoitettuna, ja kiistan kohteena olevan multimediamerkin ääni muodostuu samasta sanaelementistä 

”Gerivan” laulettuna ja toistettuna kolme kertaa. Merkit ovat siksi tietyssä määrin samankaltaisia 

lausuntatavan osalta. 

4.4 Merkityssisällön vertailu 

Kahden liikkuvan merkin sekä liikkuvien merkkien ja muun tyyppisten merkkien välinen merkityssisällön 

vertailu voidaan tehdä tapauksissa, joissa voidaan havaita merkityssisältö. 

Jos liikkuvassa merkissä on sana- tai kuvioelementtejä, joilla on merkityssisältö, niiden merkitys on otettava 

huomioon määritettäessä tavaramerkin merkityssisältöä. Liikkuvan merkin elementtien liikkeellä tai 

muutoksella ei itsessään todennäköisesti ole merkityssisältöä. Tästä seuraa, että jos liikkuvan merkin 

muodostavissa elementeissä ei ole merkityssisältöä, elementtien liike tai muutos itsessään ei 

todennäköisesti välitä kyseisestä merkistä mitään merkitystä. 

Aikaisempi sanamerkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

BANANA  
LIIKKUVA MERKKI 67 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisempi merkki muodostuu puhutusta sanaelementistä ”BANANA”. Kiistan kohteena oleva 

merkki muodostuu liikkeessä olevasta sanaelementistä ”Banana”. Molempien merkkien merkityssisältönä 

on banaani. Merkit ovat siksi identtiset merkityssisällön osalta. 

Liike voi kuitenkin vahvistaa, lisätä tai joissakin tapauksissa muuttaa liikkuvan elementin merkityssisältöä. 

Elementin kanssa yhdessä liike voi myös vahvistaa kyseisen elementin merkityssisältöä. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 68 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Kuviomerkki muodostuu pysäytyskuvasta, jossa koripallon pelaaja heittää palloa, kun 

liikkuvassa merkissä sama koripalloa heittävä pelaaja on liikkeessä. Elementin yhdistäminen liikkeeseen 

vahvistaa alkuperäistä merkityssisältöä ”palloa heittävästä koripallon pelaajasta”. Merkit ovat siksi 

identtiset merkityssisällön osalta.  

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2068.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2033.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2069.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2070.mp4
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Elementin kanssa yhdessä liike voi myös lisätä merkityssisältöä elementin alkuperäiseen merkityssisältöön. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 69 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Kuviomerkin merkityssisältö on ”norsu” tai ”sarjakuvahahmo norsusta”. Sarjakuvahahmon 

yhdistäminen tanssiliikkeeseen täydentää alkuperäistä merkityssisältöä, sillä se on ”tanssiva 

sarjakuvahahmo norsusta”. Merkit ovat siksi tietyssä määrin samankaltaisia merkityssisällön osalta. 

Elementin kanssa yhdessä liike voi myös muuttaa kyseisen elementin merkityssisältöä. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva liikkuva merkki 

 

 
LIIKKUVA MERKKI 70 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Kuviomerkki on kuvaus kädestä, kun taas liikkuvassa merkissä käsi tekee eleen, joka 

tarkoittaa monissa EU-maissa ”kutakuinkin". Käden yhdistäminen liikkeeseen muuttaa siis alkuperäistä 

merkityssisältöä ”käsi”, ja merkit ovat erilaisia merkityssisällön osalta.  

 Multimediamerkkien vertailu  

5.1 Elementtien ryhmittely  

Multimediamerkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä tai siihen kuuluu kuvan ja äänen yhdistelmä. 

Tämäntyyppisessä tavaramerkissä voidaan siksi tunnistaa kaksi elementtien ryhmää: 

- visuaaliset elementit (graafisesti esitetyt  sanaelementit, kuvioelementit ja sana- ja/tai kuvioelementtien 

liike tai muutos (33)) 

- äänielementit (lauletut tai puhutut sanaelementit, musiikkielementit, tosielämän äänet ja muut äänet 

(34)). 

Multimediamerkit ovat ainutlaatuisia, koska niissä kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuksessa ja ne voivat 

vaikuttaa toisiinsa. Tämä näkökohta voi vaikuttaa näiden merkkien väliseen vertailuun. 

Äänimerkkien ja liikkuvien merkkien vertailua varten laadittuja kriteereitä voidaan käyttää 

multimediamerkkien vertailun pohjana, mutta myös visuaalisiin ja kuultaviin ominaisuuksiin liittyvien 

näkökohtien välinen mahdollinen vuorovaikutus on otettava huomioon. 

5.2 Visuaalinen vertailu 

Multimediamerkkien ulkoasua voidaan aina verrata muihin multimediamerkkeihin. Ulkoasun vertailussa 

sovelletaan liikkuvien merkkien ulkoasun vertailun periaatteita. 

 
(33) Ks. C osa – 4.1 jakso – Elementtien ryhmittely (liikkuvat merkit). 
(34) Ks. C osa – 3.1 osa – Elementtien  ryhmittely (äänimerkit). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2071.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2072.mp4
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Samoin multimediamerkkien ulkoasua voidaan verrata myös muun tyyppisiin tavaramerkkeihin 

äänimerkkejä lukuun ottamatta. 

Jäljempänä on luettelo näkökohdista, jotka on otettava (soveltuvin osin) huomioon verrattaessa 

multimediamerkkien ulkoasua. Luettelossa on myös esimerkkejä, eikä se ole tyhjentävä. 

- Graafisesti esitetyt sanaelementit 

Lähtökohtaisesti kahden multimediamerkin, joissa on samat tai samankaltaiset erottamiskykyiset 

graafisesti esitetyt sanaelementit (staattiset tai liikkuvat), ulkoasussa on jossakin määrin samankaltaisuutta. 

Aikaisempi multimediamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
MULTIMEDIAMERKKI 34 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 35 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa multimediamerkeissä on sanaelementin ”Gerivan” identtinen kuvaus. Vaikka 

aikaisemmassa merkissä on myös liikkuva kuvioelementti, merkit ovat visuaalisesti tietyssä määrin 

samankaltaisia. 

Kun multimediamerkissä ja erityyppisessä merkissä (esim. sana- tai kuviomerkeissä, kolmiulotteisissa 

merkeissä ja hologrammimerkeissä) on samat tai samankaltaiset erottamiskykyiset graafisesti esitetyt 

sanaelementit, lähtökohtaisesti ne katsotaan tietyssä määrin samankaltaisiksi ulkoasun osalta. 

Aikaisempi sanamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

BANANA  
MULTIMEDIAMERKKI 36 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisemmassa sanamerkissä on vain yksi erottamiskykyinen sanaelementti ”BANANA”, kun 

taas kiistan kohteena oleva multimediamerkki muodostuu videosta, jossa esitetään liikkeessä oleva 

sanaelementti ”banana” ja ääni. Koska erottamiskykyinen sanaelementti ”banana” on sama, ulkoasun 

katsotaan olevan samankaltainen. 

- Kuvioelementit 

Lähtökohtaisesti kahden multimediamerkin, joissa on samat tai samankaltaiset erottamiskykyiset 

kuvioelementit (staattiset tai liikkuvat), ulkoasussa on samankaltaisuutta. 

Aikaisempi multimediamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
MULTIMEDIAMERKKI 37 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 38 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2036.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2037.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2038.mp4
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Perustelut: Molemmat multimediamerkit muodostuvat identtisestä kuvasta, jossa on suunsa avaavan 

lehmän naama, sekä erilaisista graafisesti esitetyistä sanaelementeistä. Merkit ovat siksi tietyssä määrin 

visuaalisesti samankaltaisia. 

Jos multimediamerkissä ja erityyppisessä merkissä (esim. sana- tai kuviomerkeissä, kolmiulotteisissa 

merkeissä ja hologrammimerkeissä) on samat tai samankaltaiset erottamiskykyiset kuvioelementit 

(staattiset tai liikkuvat), lähtökohtaisesti niiden ulkoasu katsotaan tietyssä määrin samankaltaiseksi. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 

 
MULTIMEDIAMERKKI 39 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisempi merkki muodostuu tyylitellyn koiran kuvasta, kun taas kiistan kohteena olevassa 

merkissä sama koira näytetään liikkumassa, hyppimässä ja haukkumassa. Koiran liikkuminen 

kiistanalaisessa merkissä ei riitä kääntämään huomiota pois koirasta. Merkit ovat siksi visuaalisesti 

samankaltaisia. 

5.3 Kuultavien ominaisuuksien vertailu 

Tässä asiakirjassa vahvistettuja periaatteita äänimerkkien ja liikkuvien merkkien kuultavien ominaisuuksien 

vertailusta sovelletaan yleisesti multimediamerkkeihin. 

Multimediamerkkien kuultavia ominaisuuksia voidaan aina verrata muihin multimediamerkkeihin ja 

äänimerkkeihin. Lisäksi multimediamerkkien kuultavia ominaisuuksia voidaan verrata muuntyyppisiin 

merkkeihin, mikäli kyseiset merkit muodostuvat sanaelementistä tai sisältävät sanaelementin (esim. sana- 

tai kuviomerkit tai kolmiulotteiset merkit). 

Lähtökohtaisesti sekä lauletuista tai puhutuista sanaelementeistä että graafisesti esitetyistä 

sanaelementeistä multimediamerkissä tehdään äänteellinen arviointi. Lauletut tai puhutut sanaelementit 

voivat vaikuttaa siihen, miten graafisesti esitetyt sanaelementit mielletään äänteellisesti. 

Riippumatta siitä, onko verrattujen merkkien elementeissä samanlaisuutta, multimediamerkin 

kokonaisvaikutelma, myös graafisesti esitetyt sanaelementit ja ääni, otetaan huomioon, kun merkkien 

kuultavia ominaisuuksia vertaillaan. 

- Sanaelementit 

o Graafisesti esitetyt sanaelementit 

Periaatteessa kuultavissa ominaisuuksissa on samanlaisuutta, jos multimediamerkki sisältää 

erottamiskykyisen graafisesti esitetyn sanaelementin (staattisen tai mahdollisesti liikkuvan), joka on 

samanlainen tai samankaltainen kuin toisen merkin sanaelementti (soveltuvin osin sekä lauletut tai puhutut 

tai graafisesti kuvatut). 

Aikaisempi multimediamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
MULTIMEDIAMERKKI 40 

 
MULTIMEDIAMERKKI 41 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
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Toista napsauttamalla kuvaa Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Vaikka merkkien musiikkielementit ovat erilaisia, molemmissa merkeissä esitetään graafisesti 

sanaelementti ”Gerivan”. Siksi ne ovat tietyssä määrin samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 

ÄÄNIMERKKI 96 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 42 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisemman äänimerkin sanaelementti lausutaan ja kiistan kohteena olevassa 

multimediamerkissä se esitetään graafisesti. Koska englantia puhuva kohderyhmä ääntää 

multimediamerkin graafisesti esitetyn elementin aikaisemman tavaramerkin äännettä vastaavasti, merkit 

ovat tietyssä määrin samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 

o Lauletut tai puhutut sanaelementit 

Periaatteessa kuultavissa ominaisuuksissa on samankaltaisuutta, jos multimediamerkin laulettu tai puhuttu 

sanaelementti on samanlainen tai samankaltainen kuin toisen merkin muu havaittu sanaelementti 

(soveltuvin osin sekä lauletut tai puhutut tai graafisesti esitetyt). 

Aikaisempi multimediamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

  
MULTIMEDIAMERKKI 43 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 44 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Merkit ovat kuultavien ominaisuuksien osalta samankaltaisia huolimatta eroista 

erottamiskykyisen sanaelementin ”Gerivan” (joka sanotaan aikaisemmassa merkissä ja lauletaan kiistan 

kohteena olevassa merkissä) ääntämisessä, intonaatiossa ja äänessä. 

 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 

 

LIIKKUVA MERKKI 71 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 45 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisemmassa merkissä sana ”Gerivan” esitetään graafisesti ja kiistan kohteena olevassa 

multimediamerkissä se vain lauletaan. Kiistan kohteena olevassa merkissä kuultu sanaelementin ääni on 

samankaltainen aikaisemmassa merkissä olevan graafisesti kuvatun sanaelementin ”Gerivan” englannin 

kielen mukaisen ääntämisen kanssa. Merkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia kuultavien 

ominaisuuksien osalta. 

o Graafisesti esitettyjen ja laulettujen tai puhuttujen sanaelementtien yhdistelmä 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2096.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2042.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2043.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2044.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
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Kuten edellä todetaan, multimediamerkit voivat sisältää sekä laulettuja tai puhuttuja ja graafisesti esitettyjä 

sanaelementtejä. 

Tällaisessa tapauksessa sekä lauletut tai puhutut että graafisesti esitetyt sanaelementit on otettava 

huomioon kuultavien ominaisuuksien vertailussa. 

Lisäksi, jos graafisesti esitettyyn sanaelementtiin kuuluu laulettu tai puhuttu sanaelementti, laulettu tai 

puhuttu sanaelementti voi vaikuttaa graafisesti esitetyn sanaelementin ääntämiseen. Tapauksesta riippuen 

ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että multimediamerkin graafisesti esitetty sanaelementti lausutaan 

edelleen vastaavan kohderyhmän lausuntasääntöjen mukaisesti. 

Aikaisempi sanamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

GERIVAN  
MULTIMEDIAMERKKI 46 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisempi sanamerkki muodostuu sanaelementistä ”Gerivan”, joka äännetään englantia 

puhuvan kohderyhmän ääntämissääntöjen mukaisesti, kun taas kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

muodostuu graafisesti esitetystä sanaelementistä ”Gerivan”, johon on yhdistetty saman sanaelementin 

espanjaksi äännetty ääniesitys. Tässä tapauksessa mahdollisuus siihen, että englantia puhuva 

kohderyhmä voi ääntää kiistan kohteena olevan merkin sanaelementin englannin ääntämissääntöjen 

mukaan, on otettava huomioon huolimatta siitä, että kiistan kohteena olevassa merkissä on espanjaksi 

äännetty ”Gerivan”. Merkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 

- Musiikkielementit ja tosielämän äänet 

Sävelmä tai tosielämän äänet voivat olla samanlaisia vain multimedia- ja äänimerkkien kanssa, koska ne 

ovat tavaramerkeistä ainoita, jotka voivat sisältää kyseisiä ääniä. 

Aikaisempi multimediamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
MULTIMEDIAMERKKI 47 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 48 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama erottamiskykyinen sävelmä. Vaikka kummassakin 

multimediamerkissä on eri kuvioelementit, ne eivät vaikuta kuultavien ominaisuuksien vertailuun. Merkit 

ovat siksi identtiset kuultavien ominaisuuksien osalta. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 

ÄÄNIMERKKI 97 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 49 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama erottamiskykyinen sävelmä. Vaikka kiistan kohteena 

olevassa multimediamerkissä on myös graafisesti esitetty sanaelementti ja kuvioelementti, merkit ovat 

tietyssä määrin samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
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 Aikaisempi multimediamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 
MULTIMEDIAMERKKI 50 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 51 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama erottamiskykyinen sävelmä. Vaikka merkeissä on myös 

graafisesti esitettyjä sanaelementtejä, joiden ääntäminen mielletään erilaiseksi, merkit ovat tietyssä määrin 

samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 

 
ÄÄNIMERKKI 98 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
MULTIMEDIAMERKKI 52 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmissa merkeissä on sama tosielämän ääni. Merkit ovat siksi samanlaiset kuultavien 

ominaisuuksien osalta.  

5.4 Merkityssisällön vertailu 

Lähtökohtaisesti multimediamerkeillä voi olla merkityssisältö. Siksi liikkuviin merkkeihin ja äänimerkkeihin 

sovellettavan vastaavan lähestymistavan mukaisesti multimediamerkkien merkityssisältöä voidaan 

vertailla, jos merkityssisältö välittyy. Merkin merkityssisältöä verrattaessa on kiinnitettävä huomiota myös 

äänielementtien ja visuaalisten elementtien vuorovaikutukseen, koska se voi vaikuttaa merkin 

kokonaisvaikutelmaan ja/tai -merkitykseen. Kun multimediamerkkiä vertaillaan tietyissä olosuhteissa, 

kuultavan elementin vaikutus voi muuttaa sitä, miten merkin merkityssisältö mielletään. 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

 

 
MULTIMEDIAMERKKI 53 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molempien merkkien merkityssisältö on banaani. Ne ovat siksi identtiset merkityssisällön 

osalta. 

 

Aikaisempi sanamerkki Kiistan kohteena oleva multimediamerkki 

ALARM  
MULTIMEDIAMERKKI 54 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Aikaisempi merkki muodostuu hälytystä merkitsevästä sanaelementistä ”ALARM”, ja kiistan 

kohteena oleva merkki välittää kokonaisuutena arvioiden samankaltaisen merkityksen. Merkit ovat siksi 

vähintään samankaltaisia merkityssisällön osalta. 

 Hologrammimerkkien vertailu 

Hologrammimerkkien samankaltaisuutta arvioitaessa keskeinen niitä määrittävä erityisominaisuus on 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2050.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2098.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2053.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2054.mp4


 
Uudentyyppiset merkit: muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkiminen 

  
 

 

Yhteinen käytäntö 65 
 

holografinen efekti. Sillä ei kuitenkaan ole merkkiin erityistä vaikutusta, joka edellyttäisi erityistä huomiota 

samankaltaisuuden arvioinnissa. Siksi perinteisiä merkkejä ja liikkuvia merkkejä varten vakiintuneita 

periaatteita olisi sovellettava myös arvioitaessa samankaltaisuutta hologrammimerkkien kesken tai 

hologrammimerkkien ja muun tyyppisten tavaramerkkien välillä. 

6.1 Elementtien ryhmittely 

Hologrammimerkit ovat merkkejä, jotka koostuvat elementeistä, joilla on holografisia ominaisuuksia. 

Hologrammimerkeissä voidaan määrittää kolme elementtiluokkaa: 

- sanaelementit 

- kuvioelementit 

- holografinen efekti. 

6.2 Visuaalinen vertailu 

Kun verrataan hologrammimerkkien ulkoasua, tavaramerkeissä olevien elementtien (sana- ja/tai 

kuvioelementit ja holografinen efekti) samanlaisuus tai samankaltaisuus on otettava huomioon. 

Hologrammimerkissä liikettä tai muutosta merkin esityksessä käytetään vain osoittamaan holografinen 

efekti, ja vain se on otettava huomioon ulkoasun vertailussa. 

Identtinen tai samankaltainen holografinen efekti ei tavallisesti itsessään tarkoita samankaltaisuutta 

ulkoasun osalta, ellei vertailtavien merkkien sana- tai kuvioelementeissä voida havaita samankaltaisuutta. 

Kaksi merkkiä voivat olla ulkoasun osalta samankaltaisia, koska erottamiskykyiset sana- tai kuvioelementit 

ovat samanlaisia tai samankaltaisia, vaikka holografinen efekti on erilainen. 

Aikaisempi hologrammimerkki Kiistan kohteena oleva hologrammimerkki 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 9 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 10 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Merkeissä on sama sanaelementti ”Gerivan” ja hyvin samankaltainen kuvioelementti. Merkit 

ovat siksi visuaalisesti samankaltaisia. 

Hologrammimerkkien ulkoasua voidaan verrata muun tyyppisiin tavaramerkkeihin äänimerkkejä lukuun 

ottamatta. 

Aikaisempi liikkuva merkki Kiistan kohteena oleva hologrammimerkki 

 
LIIKKUVA MERKKI 72 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 11 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Molemmat merkit muodostuvat ympyrästä, jossa on sama väriyhdistelmä ja keskellä sama 

erottamiskykyinen sanaelementti ”Gerivan". Huolimatta siitä, että aikaisempi merkki sisältää liikkeen ja 

kiistan kohteena oleva merkki holografisen efektin, merkit ovat visuaalisesti samankaltaisia. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%209.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2011.mp4
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6.3 Kuultavien ominaisuuksien vertailu 

Hologrammimerkkejä, joissa ei ole sanallisia elementtejä, ei voida vertailla kuultavien ominaisuuksien 

osalta. 

Kun hologrammimerkeissä on sanaelementtejä, niiden kuultavia ominaisuuksia voidaan verrata 

hologrammimerkkeihin tai muun tyyppisiin merkkeihin, joiden äänteitä voidaan vertailla. Sanaelementtejä 

sisältävien sana- tai kuviomerkkien vertailun yleisiä perusteita sovelletaan. 

Aikaisempi hologrammimerkki Kiistan kohteena oleva hologrammimerkki 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 12 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 13 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Merkeissä on sama sanaelementti ”Gerivan”, minkä vuoksi ne ovat  identtiset kuultavien 

ominaisuuksien osalta. 

 

Aikaisempi kuviomerkki Kiistan kohteena oleva hologrammimerkki 

 
 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 14 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Merkeissä on sama sanaelementti ”Gerivan”, ja ne ovat siksi identtiset lausuntatavan osalta. 

 

Aikaisempi äänimerkki Kiistan kohteena oleva hologrammimerkki 

 
ÄÄNIMERKKI 99 

Toista napsauttamalla kuvaa 

 
HOLOGRAMMIMERKKI 15 

Toista napsauttamalla kuvaa 

Perustelut: Huolimatta mahdollisesta erosta sanaelementin ”Gerivan” ääntämisessä ja siitä, että se 

lauletaan aikaisemmassa merkissä ja esitetään graafisesti kiistan kohteena olevassa merkissä, merkit ovat 

tietyssä määrin samankaltaisia kuultavien ominaisuuksien osalta. 

6.4 Merkityssisällön vertailu 

Kahden hologrammimerkin sekä hologrammimerkin ja muun tyyppisten merkkien välinen merkityssisällön 

vertailu voidaan tehdä tapauksissa, joissa voidaan havaita merkityssisältö. 

Jos hologrammimerkissä on sanaelementtejä ja/tai kuvioelementtejä, niiden merkitys on otettava huomioon 

määritettäessä tavaramerkin merkityssisältöä. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2012.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2013.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2099.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2015.mp4

