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 BAKGRUND 

Immaterialrättsmyndigheterna inom Europeiska unionens nätverk för immaterialrätt fortsätter samarbetet inom 

ramen för konvergensprojektet för varumärken och formgivningar. De har nu kommit överens om ytterligare 

en gemensam praxis för varumärken i syfte att tillhandahålla vägledning när det gäller granskningen av 

formella krav och registreringshinder och/eller ogiltighetsgrunder för nya typer av varumärken, nämligen 

märken med ljud, rörliga bilder, multimedia och hologram, och de nya sätten att återge dem. 

Denna gemensamma praxis offentliggörs genom detta gemensamma meddelande i syfte att ytterligare öka 

insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl granskare som användare. 

Tillämpningsområdet för denna gemensamma praxis är granskningen av formella krav och registreringshinder 

och/eller ogiltighetsgrunder för nya typer av varumärken, med beaktande av konsekvenserna av avskaffandet 

av kravet på grafisk återgivning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 

16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (nedan kallat 

varumärkesdirektivet). 

Frågor som inte är specifika för nya typer av varumärken och/eller det nya sättet att återge dem ligger utanför 

tillämpningsområdet för denna gemensamma praxis. De frågor som ligger utanför tillämpningsområdet 

beskrivs i avsnitt 1.3 i detta dokument om gemensam praxis. 

 GEMENSAM PRAXIS 

Följande text är en sammanfattning av det viktigaste innehållet och principutlåtandena i denna gemensamma 

praxis. Texten i sin helhet och alla exempel som förtydligar de gemensamma kriterierna finns i den 

gemensamma praxisen i bilaga 1 till detta gemensamma meddelande. Dessutom återfinns definitionerna, 

återgivningssätten för de olika typerna av varumärken och de godtagbara elektroniska filformaten, enligt 

överenskommelsen mellan medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, i det gemensamma meddelandet 

om återgivningen av nya typer av varumärken, Common Communication on the representation of new types 

of trade marks (1), (nedan kallat CCNTM). 

PRINCIPER FÖR DEN GEMENSAMMA PRAXISEN: 

DEL A – Granskning av formella krav (2) 

VARUMÄRKET OCH DESS INGÅENDE DELAR ENLIGT DEFINITIONEN I DET GEMENSAMMA 

MEDDELANDET OM ÅTERGIVNINGEN AV NYA TYPER AV VARUMÄRKEN 

Om ett varumärke tydligt uppfyller en av de definitioner och de återgivningskrav som fastställs i 
CCNTM bör det kategoriseras som den specifika typen av varumärke. 

Ljudmärken: Alla varumärken som omfattar ett eller 

flera ljud, oavsett vilken typ av ljud som ingår däri 

(t.ex. orddelar som kan uppfattas i ljudet, ett ljud i 

naturen, ljudet av djur, en melodi etc.) bör 

kategoriseras som ljudmärken. 

Ljudmärken 

 

Klicka på bilden för att återge 
 

Klicka på bilden för att återge 

 
(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_sv.pdf 
(2) De exempel som ges i del A i denna gemensamma praxis visas endast av formalitetsskäl. De uppfyller inte nödvändigtvis kraven för 
absoluta grunder. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_sv.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_sv.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_sv.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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Om ljudmärket återges med en musiknotation ska 

denna återgivning omfatta ett notsystem som är 

indelat i takter och som, i synnerhet, visar en klav 

och alla de musikaliska noter som är nödvändiga för 

att återge melodin. Melodins tempo eller hastighet 

och det eller de avsedda instrumenten är valfria 

delar av återgivningen. 

 

Klicka på bilden för att återge 
 

Klicka på bilden för att återge 
 

Rörelsemärken: Rörelsemärken är inte begränsade 

till varumärken som återger en rörelse. Ett 

varumärke kan även kategoriseras som ett 

rörelsemärke om det kan visa en förändring av de 

ingående delarnas placering (t.ex. en sekvens av 

stillbilder), en ändring av färgen eller en ändring av 

de delar som uppfattas som att en bild ersätts med 

en annan. 

Om rörelsemärket återges med en serie av stillbilder 

i en viss ordning som visar rörelsen eller 

placeringsändringen kan det vara nödvändigt att 

ange varaktigheten, upprepningarna och rörelsens 

hastighet i beskrivningen. 

 

Rörelsemärken 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

Multimediamärken: Alla varumärken som består av 

en kombination av visuella delar och ljuddelar bör 

kategoriseras som multimediamärken. 

Multimediamärke 

 
Klicka på bilden för att återge 

 

Hologrammärken: Alla varumärken som består av 

delar med holografiska egenskaper bör 

kategoriseras som hologrammärken. I detta 

avseende är ett hologram en bild som ändrar 

utseende när den betraktas ur olika vinklar. 
 

Hologrammärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

BESKRIVNINGAR 

Om återgivningen av en ny typ av varumärke åtföljs av en beskrivning ska beskrivningen stämma 

överens med återgivningen av varumärket och får inte motsäga återgivningen eller utöka dess 

tillämpningsområde. 

UPPGIFTER OM ORDDELAR 

Alla befintliga fält som kräver att orddelar anges i varumärket kommer endast att användas som en 

sökfunktion och kommer aldrig att utöka omfattningen av varumärkets skydd så som det definieras 

genom dess återgivning. 

ÅTERGIVNINGENS FÖRETRÄDE FRAMFÖR TYPEN OCH BESKRIVNINGEN 

Om det finns en konflikt eller avvikelse mellan återgivningen och typen och/eller beskrivningen av 

varumärket har återgivningen av varumärket alltid företräde. 

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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GILTIGA METODER FÖR ATT ÅTERGE FLER ÄN EN TYP AV VARUMÄRKE 

Varumärkesansökningar kommer att godtas i enlighet med den typ av varumärke som har valts av 

sökanden, under förutsättning att återgivningen uppfyller de rättsliga kraven för den specifika typen. 

Omfattningen av varumärkets skyddsomfång och skyddsföremål kommer att variera beroende på 

vilken typ av märke som godkänns. 

GRANSKNING AV BEGÄRANDEN OM PRIORITET 

Ett märke kommer endast att anses vara identiskt med ett varumärke om det, utan någon ändring 

eller något tillägg, återger alla delar som utgör varumärket eller om märket, när det betraktas i sin 

helhet, uppvisar skillnader som är så obetydliga att de sannolikt inte uppfattas av en 

genomsnittskonsument. 

IDENTISKA SKYDDSFÖREMÅL 

Två varumärken kommer att anses vara identiska i 

samband med en granskning av begäran om prioritet 

om skyddsföremålet och varumärket är desamma, 

oavsett formatet. Dessutom kan prioritet godtas om 

den andra ansökan gäller en annan typ av 

varumärke men har ett identiskt skyddsföremål. 
 

Första ansökan Andra ansökan 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

Annat märke Multimediamärke 

OLIKA SKYDDSFÖREMÅL 

Om en begäran om prioritet inbegriper två 

varumärken med olika skyddsföremål, oavsett deras 

format eller vilken typ av varumärke som har valts, 

kommer varumärkena att anses vara olika, och 

begäran om prioritet kommer därför inte att godtas. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

Multimediamärke Ljudmärke 

VARUMÄRKEN AV SAMMA TYP SOM ÅTERGES PÅ OLIKA SÄTT 

LJUDMÄRKEN 

Begäranden om prioritet där en av ansökningarna 

återges i en musiknotation (t.ex. JPEG) och den 

andra återges som en ljudfil (t.ex. MP3) kommer 

endast att godtas om alla ingående delar (3) i ljudfilen 

anges i musiknotationen. 

Första ansökan Andra ansökan 

 
 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 
 

Om någon av dessa delar saknas är varumärkena 

inte identiska, och begäran om prioritet kommer inte 

att godtas. 

Första ansökan Andra ansökan 

 
Klicka på bilden för att återge  

Ljudmärke Ljudmärke 
 

 
(3) Se Gemensam praxis – Del A – Avsnitt 1.1 – Ljudmärken – Delar som krävs för att en grafisk återgivning av ett ljudmärke ska vara 
tydlig och exakt. 

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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RÖRELSEMÄRKEN 

Begäranden om prioritet där en av ansökningarna 

återges i en sekvens av stillbilder (t.ex. JPEG) och 

den andra som en videofil (t.ex. MP4) kommer 

endast att godtas om alla delar av videofilen och 

deras rörelser är tydligt identifierbara i sekvensen av 

stillbilder. 

Om den andra ansökan återges i en sekvens av 
stillbilder kan en beskrivning krävas för att 
säkerställa att skyddsföremålet är identiskt (t.ex. 
varaktighet, hastighet, upprepningar). 

Första ansökan Andra ansökan 

 
Klicka på bilden för att återge  

 

Beskrivning: denna rörelse 
består av innehållet i de 
stillbilder som visas med en halv 
sekunds mellanrum. 

Rörelsemärke Rörelsemärke 
 

Om någon av dessa delar saknas och om hela 

rörelsen inte kan identifieras på ett tydligt sätt är 

märkena inte identiska, och begäran om prioritet 

kommer inte att godtas. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
Klicka på bilden för att återge  

Rörelsemärke Rörelsemärke 

HOLOGRAMMÄRKEN 

Begäranden om prioritet där en av ansökningarna är 

ett hologram som återges i en serie av grafiska eller 

fotografiska bilder (bildfiler, t.ex. JPEG) och den 

andra återges i en videofil (t.ex. MP4) kommer 

endast att godtas om alla delar av videofilen och de 

olika stadierna i den holografiska effekten är tydligt 

identifierbara i serien av grafiska eller fotografiska 

bilder. 

Första ansökan Andra ansökan 

 
Klicka på bilden för att återge  

Hologrammärke Hologrammärke 
 

Om någon av dessa delar och de olika stadierna 

i den holografiska effekten inte kan identifieras 

på ett tydligt sätt är märkena inte identiska, och 

begäran om prioritet kommer inte att godtas. 

Första ansökan Andra ansökan 

 
Klicka på bilden för att återge  

Hologrammärke Hologrammärke 
 

 
  

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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DEL B – Granskning av absoluta registreringshinder och/eller 
ogiltighetsgrunder 

BEDÖMNINGEN AV TYDLIGHET OCH EXAKTHET HOS NYA TYPER AV VARUMÄRKEN – ARTIKEL 

4.1 a I VARUMÄRKESDIREKTIVET 

Märket kommer att anses vara tydligt och exakt så länge det återges i en lämplig form med 
användning av allmänt tillgängliga tekniker, under förutsättning att märket även kan återges på ett 
fullständigt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt sätt, oavsett om det har ett begrepp. 
Detta tillvägagångssätt är anpassat till den princip enligt vilken ett ord- eller figurmärke inte behöver 
ha någon betydelse eller innehålla identifierbara bilder så länge det kan uppfylla sin funktion som 
varumärke och därmed fungera som ett kännetecken (4). 

 
 

Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

DEN NÖDVÄNDIGA GRADEN AV SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA HOS NYA TYPER AV VARUMÄRKEN – 

ARTIKEL 4.1 b I VARUMÄRKESDIREKTIVET 

LJUDMÄRKEN  

KONSUMENTENS UPPFATTNING 

Eftersom ljud allt oftare används i handeln som en del av en varumärkesstrategi är det allt mer 

sannolikt att konsumenterna uppfattar dem som upplysningar om kommersiellt ursprung. Vid en 

analys av konsumenternas uppfattning kan ljudmärken åtminstone delas in på följande sätt: 1) ljud som 

produceras av eller har koppling till varorna eller tjänsterna, 2) toner, kombinationer av toner, låtar eller 

melodier, 3) ljud som är den hörbara motsvarigheten till orddelar. Det finns även ljud som inte ingår i de 

ovannämnda grupperna och som inte har någon koppling till varorna och/eller tjänsterna. 

LJUDMÄRKEN MED URSPRUNGLIG SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA 

Om det ljud som hörs i ett ljudmärke består av en 

ton, en kombination av toner eller en melodi 

kommer det att anses ha en ursprunglig 

särskiljningsförmåga om det kan uppfattas av den 

relevanta allmänheten som en upplysning om 

kommersiellt ursprung. 

 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 41: 
Tillhandahållande av 

filmer i 
underhållningssyfte 

Om det ljud som hörs i ett ljudmärke består av en 

orddel som anses vara särskiljande i sig om den 

uttalas på ett tydligt sätt, även om den uttalas med 

neutral eller robotliknande röst, kommer ljudmärket 

att anses vara särskiljande. 
 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 
Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Om den språkdel som hörs i ett ljudmärke inte 

kan uppfattas eller inte är identifierbar som ett 

ord kommer märket att anses vara särskiljande så 

länge ljudet kan kännas igen som en upplysning om 

kommersiellt ursprung av konsumenten. 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 
Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

 

 
(4) Dessa exempel anses vara tydliga och exakta, men det hindrar inte att invändningar kan göras mot dem på grund av andra 
registreringshinder. 

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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Om det ljud som hörs i ett ljudmärke innehåller ett 

ljud som inte har någon koppling till de varor 

och/eller tjänster som ansökan avser kommer det, 

i princip, att anses vara särskiljande så länge det kan 

kännas igen av konsumenten som en upplysning om 

kommersiellt ursprung. 

 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 
Klicka på bilden för att återge 

Klass 11: Toaletter 

ICKE SÄRSKILJANDE LJUDMÄRKEN 

Om ljudmärket består av ett ljud som produceras 

av eller har en koppling till varorna och/eller 

tjänsterna, eller till andra relevanta egenskaper 

därav, kommer det att endast uppfattas av 

konsumenten som ett funktionellt attribut, och därför 

kommer ljudmärket i princip att anses vara icke 

särskiljande. 

 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 33: Vin 

Om ljudmärket består av toner, en kombination av 

toner, låtar eller melodier kommer det att anses 

vara icke särskiljande om ljudet saknar resonans och 

om det inte skulle kännas igen som en upplysning 

om kommersiellt ursprung av konsumenten, även 

om ingen koppling kan fastställas med varorna 

och/eller tjänsterna. 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

 

Om ett ljudmärke består av icke 

särskiljande/beskrivande/generiska orddelar 

som uttalas på ett tydligt sätt och utan några 

framträdande eller ovanliga ljuddelar kommer 

ljudmärket att anses vara icke särskiljande. 

Om den icke särskiljande/beskrivande/generiska 

orddel som uppfattas i ett ljudmärke åtföljs av andra 

ljuddelar som anses vara icke särskiljande i sig, 

t.ex. en sångtext, en särskild melodi eller 

intonation och/eller en säregen sångstil, kommer 

ljudmärket sannolikt i princip att anses vara icke 

särskiljande i sin helhet. 

 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Undantag: Det kan inte uteslutas att ett särskilt 

arrangemang av olika ljuddelar som är ovanligt och 

som är lätt att känna igen som en upplysning om 

kommersiellt ursprung av konsumenten kan vara 

tillräckligt för att ett ljudmärke ska anses vara 

särskiljande i sin helhet (5). 

 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska 

bananer 

 
(5) Det bör noteras att sökanden inte kommer att erhålla exklusiva rättigheter till de icke särskiljande/beskrivande orddelarna och att 
skyddsområdet kommer att begränsas till det övergripande intrycket av ljudmärket. 

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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RÖRELSEMÄRKEN 

KONSUMENTENS UPPFATTNING 

När det gäller rörelsemärken märks en ökning av antalet märken med rörelser och rörliga bilder som 

används som en del av en varumärkesstrategi, vilket ökar sannolikheten för att konsumenterna 

uppfattar dem som upplysningar om kommersiellt ursprung. Vid en analys av konsumenternas 

uppfattning kan rörelsemärken åtminstone delas in på följande sätt: 1) rörelser som kan uppfattas som en 

naturlig funktionell del av varorna eller tjänsterna i sig, eller som används för att styra dessa varor, 2) rörelser 

som innehåller orddelar och/eller figurdelar. 

RÖRELSEMÄRKEN MED URSPRUNGLIG SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA 

Rörelsemärken kommer i allmänhet att anses vara 

särskiljande om de innehåller en särskiljande 

orddel och/eller figurdel som rör sig eller ändrar sin 

placering, färg och/eller andra beståndsdelar, även 

om rörelsen eller placeringsändringen i sig inte är 

särskiljande. 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Datorer  

 

Om rörelsemärket visar en del som inte kan 

uppfattas eller inte är identifierbar, eftersom det 

inte förmedlar någon betydelse eller skapar en 

koppling till varorna och/eller tjänsterna, kommer 

märket, så länge det kan kännas igen som en 

upplysning om kommersiellt ursprung av 

konsumenten, att anses vara särskiljande. 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

 

ICKE SÄRSKILJANDE RÖRELSEMÄRKEN (6) 

Om rörelsemärket består av en rörelse som 

produceras av eller har en koppling till varorna 

och/eller tjänsterna eller till andra relevanta 

egenskaper därav kommer det i princip endast att 

uppfattas av konsumenten som en funktionell del av, 

eller för, varorna och/eller tjänsterna. Därför kommer 

rörelsemärket att anses vara icke särskiljande. 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 7: Motorsågar 

 

Om rörelsemärket består av en icke 

särskiljande/beskrivande/generisk orddel 

och/eller figurdel som rör sig eller ändrar sin 

placering, färg och/eller andra delar kommer det att 

anses vara icke särskiljande, såvida inte rörelsen i 

sig är tillräcklig för att avleda uppmärksamheten från 

det budskap som förmedlas av den icke 

särskiljande/beskrivande orddelen eller figurdelen. 

 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Undantag: Det kan inte uteslutas att en viss rörelse 

som i sig är ovanlig och framträdande, eller skapar 

en ovanlig och framträdande visuell effekt, kan vara 

tillräcklig för att ett rörelsemärke ska anses vara 

särskiljande i sitt helhetsintryck (7). 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

 

 
(6) De gemensamma principerna i CP3 bör beaktas med tanke på att de principerna inte kommer att vara tillämpliga vare sig på rörelsen 
eller på ändringen av placering, färg och/eller andra delar. 
(7) I sådana fall kommer sökanden inte att erhålla exklusiva rättigheter till de icke särskiljande/beskrivande orddelarna, och skyddsområdet 
kommer att begränsas till det övergripande intrycket av rörelsemärket. 

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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Konsumenten skulle inte uppfatta rörelsemärken 

som upplysningar om kommersiellt ursprung om de 

inte skapar ett bestående intryck hos 

konsumenten. Därför skulle dessa anses vara icke 

särskiljande. 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 39: Resetjänster 

 

MULTIMEDIAMÄRKEN 

KONSUMENTENS UPPFATTNING 

När det gäller multimediamärken märks en ökning av antalet märken med en kombination av bilder 

och ljud som används som en del av en varumärkesstrategi, vilket ökar sannolikheten för att 

konsumenterna uppfattar dem som upplysningar om kommersiellt ursprung. 

MULTIMEDIAMÄRKEN MED URSPRUNGLIG SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA 

Om minst en av de ingående delarna av ett 

multimediamärke, antingen ljudet eller bilden, anses 

vara särskiljande i sig kommer varumärket i regel 

att anses vara särskiljande i sin helhet. 

Multimediamärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Livsmedel för 
djur 

 

Om multimediamärket innehåller en del som inte 

kan uppfattas eller inte är identifierbar eftersom 

den inte förmedlar någon betydelse kommer märket, 

så länge det kan kännas igen av konsumenten, att 

anses vara särskiljande. 

Multimediamärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

 

ICKE SÄRSKILJANDE MULTIMEDIAMÄRKEN (8) 

Ett multimediamärke med en kombination av en 

eller flera icke 

särskiljande/beskrivande/generiska bilder och 

icke särskiljande ljud och rörelser kommer i regel 

att anses vara icke särskiljande. 

 

 

Multimediamärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska 

bananer 

Konsumenten skulle inte uppfatta multimediamärken 

som upplysningar om kommersiellt ursprung om de 

inte skapar ett bestående intryck hos 

konsumenten. Därför skulle dessa anses vara icke 

särskiljande. 

 

Multimediamärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Datorhårdvara 

Undantag: Det kan vara möjligt att en kombination 

av icke särskiljande/beskrivande/generiska 

bilder och ljud gör att multimediamärket uppfyller 

sin grundläggande funktion när det används för 

särskilda varor och tjänster och att multimediamärket 

Multimediamärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Livsmedel för 
djur 

 

 
(8) Vid en bedömning av ett multimediamärkes särskiljningsförmåga bör de gemensamma principerna för CP3 beaktas. 

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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därmed kan anses vara särskiljande i sin helhet (9). 

HOLOGRAMMÄRKEN 

KONSUMENTENS UPPFATTNING 

Hologrammärken som uteslutande består av orddelar och figurdelar kommer i allmänhet att 
uppfattas som upplysningar om kommersiellt ursprung om en koppling kan göras mellan märket 
och varorna eller tjänsterna. Bedömningen kommer dessutom att bero på den holografiska effekten 
och huruvida orddelen eller figurdelen, på grund av sin storlek och placering, är tydligt igenkännbar 
i varumärket. 

HOLOGRAMMÄRKEN MED URSPRUNGLIG SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA 

Om hologrammärket består av en orddel och/eller 

en figurdel som i sig är särskiljande, även om de 

holografiska egenskaper som tillförts till dessa delar 

är icke särskiljande, kommer hologrammärket att 

anses vara särskiljande i sin helhet. 
 

Hologrammärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Om hologrammärket visar en del som inte kan uppfattas eller inte är identifierbar, eftersom den inte 

förmedlar någon betydelse eller skapar en koppling till varorna och/eller tjänsterna, kommer märket, så 

länge det kan kännas igen som en upplysning om kommersiellt ursprung av konsumenten, att anses vara 

särskiljande. 

ICKE SÄRSKILJANDE HOLOGRAMMÄRKEN (10) 

Om hologrammärket består av en icke särskiljande/beskrivande/generisk orddel och/eller figurdel 

kommer det att anses vara icke särskiljande. 

I allmänhet kommer tillförandet av en holografisk effekt till en icke särskiljande orddel och/eller 

figurdel inte att vara tillräckligt för att ge märket en utpräglad karaktär, eftersom kunden endast 

kommer att uppfatta effekten som ett banalt eller dekorativt element, oavsett om den avser de varor och/eller 

tjänster som omfattas av ansökan eller ej. 

NYA TYPER AV VARUMÄRKEN SOM KAN BESKRIVA VARORNA ELLER TJÄNSTERNA ELLER 
DERAS EGENSKAPER – ARTIKEL 4.1 c I VARUMÄRKESDIREKTIVET 

BESKRIVANDE 

Om en koppling enkelt kan fastställas mellan de 

ingående delarna i ljud-, rörelse-, multimedia- eller 

hologrammärket och varorna och/eller tjänsterna 

och deras egenskaper kommer märket i allmänhet 

att anses vara beskrivande. 

Ljudmärke Varor och tjänster 

 
Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Livsmedel och 
foder för djur 

 

EJ BESKRIVANDE 

Om ingen koppling kan fastställas mellan de 

ingående delarna i ljud-, rörelse-, multimedia- eller 

hologrammärket och de varor och/eller tjänster som 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 
(9) I sådana fall kommer sökanden inte att erhålla exklusiva rättigheter till de icke särskiljande/beskrivande orddelarna, och märkets 
skyddsområde kommer att begränsas till det övergripande intrycket av multimediamärket. 
(10) De gemensamma principerna i CP3 bör beaktas vid en bedömning av särskiljningsförmågan hos figurdelarna och/eller orddelarna i 
ett hologrammärke. 

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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omfattas av ansökan, eller om märket visar en 

okonventionell bild som skiljer sig avsevärt från 

en verklighetstrogen framställning av 

återgivningen av dessa varor och/eller tjänster 

kommer märket i allmänhet inte att anses vara 

beskrivande. 

 

 
Klicka på bilden för att återge 

Klass 29: Konserverade 
sardiner 

VARUMÄRKEN SOM ENDAST BESTÅR AV LJUD, RÖRELSE OCH EN KOMBINATION AV BILD OCH 
LJUD SOM FÖLJER AV VARANS ART, SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT UPPNÅ ETT TEKNISKT 

RESULTAT ELLER SOM KAN GE VARAN ETT BETYDANDE VÄRDE – ARTIKEL 4.1 e I 
VARUMÄRKESDIREKTIVET 

Vid en bedömning av artikel 4.1 e (i), (ii) och (iii) i varumärkesdirektivet är allmänhetens uppfattning 

inte en avgörande faktor som måste beaktas, men den kan vara ett användbart 

bedömningskriterium, särskilt vid identifiering, enligt artikel 4.1 e (ii) och (iii), av de väsentliga 

egenskaperna hos märket i fråga. 

  

Ljudmärke Varor och tjänster 

 
Klicka på bilden för att återge 

Klass 7: Motorsågar 

 

Rörelsemärke Varor och tjänster 

 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 28: 
Tredimensionella pussel 

 
  

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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DEL C – Granskning av relativa registreringshinder och/eller 
ogiltighetsgrunder (11) 

IDENTITET 

Ett märke kommer endast att anses vara identiskt med ett varumärke om det, utan någon ändring 

eller något tillägg, återger alla delar som utgör varumärket eller om märket, när det betraktas i sin 

helhet, uppvisar skillnader som är så obetydliga att de sannolikt inte uppfattas av en 

genomsnittskonsument. 

JÄMFÖRELSE AV LJUDMÄRKEN: VISUELL, FONETISK OCH BEGREPPSMÄSSIG JÄMFÖRELSE 

Ljudmärken omfattar olika delar som kan kategoriseras enligt följande: 1) ljud som består av 
orddelar som sjungs eller uttalas, 2) ljud som består av musikdelar (t.ex. melodi, harmoni, rytm), 3) 
verklighetstrogna ljud (t.ex. en hund som skäller, åska, isbitar etc.) och 4) andra ljud som inte 
omfattas av någon av de andra kategorierna. 

VISUELL JÄMFÖRELSE 

Det går inte att göra en visuell jämförelse av ljudmärken, även om ett ljudmärke återges ”visuellt” 

med användning av en musiknotation eller om musiknotationen innehåller orddelar. 

FONETISK JÄMFÖRELSE 

En fonetisk jämförelse är av avgörande betydelse för ljudmärken. Ljudmärken kan alltid jämföras 
fonetiskt med andra ljudmärken och multimediamärken. Ljudmärken kan jämföras fonetiskt med 
andra typer av märken under förutsättning att dessa märken består av eller innehåller en orddel. 

Orddelar: Överensstämmelsen eller likheten mellan 
särskiljande orddelar, om de identifieras som sådana 
av en betydande andel av den berörda allmänheten, 
kommer i princip att leda till att en fonetisk likhet 
konstateras. I detta avseende avgörs uttalet av ett 
ordmärke av uttalsreglerna för den relevanta 
allmänheten, men detta gäller inte ett ljudmärke, där 
den fonetiska uppfattningen avgörs av hur märket 
låter. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

Med detta i åtanke kommer graden av likhet mellan 

de överensstämmande orddelarna i ett ljudmärke 

och en annan typ av märke (t.ex. ord- eller 

figurmärke) att bero på exakt hur den gemensamma 

delen låter i ljudmärket.  

Tidigare figurmärke Omtvistat ljudmärke 

 
 

Klicka på bilden för att återge 

Musikdelar: Förekomsten av en särskiljande melodi 

i ett ljudmärke har en betydande inverkan på det sätt 

som märket uppfattas av den relevanta allmänheten 

och påverkar därför den fonetiska jämförelsen av ett 

sådant märke. Som en allmän regel kommer ett 

annat instrument eller tempo eller en annan rytm inte 

att förhindra att två märken uppfattas som liknande, 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

 
(11) Om inte annat anges bör de exempel som beskrivs i del C i denna gemensamma praxis bedömas i linje med de antaganden som 
ingår som ”inledande anmärkningar”. 

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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under förutsättning att melodin i sig är identisk eller 

kan identifieras som samma melodi. 

Överensstämmelsen eller likheten med en 

särskiljande melodi har vanligen en betydande 

inverkan på resultatet av den fonetiska jämförelsen 

av varumärkena, även om ett av märkena även 

innehåller en orddel eller om båda innehåller olika 

orddelar. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

Verklighetstrogenhet: Överensstämmelsen eller 

likheten mellan särskiljande verklighetstrogna ljud i 

ljud- eller multimediamärken leder i allmänhet till att 

fonetisk likhet konstateras. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

Andra aspekter: Enbart en överensstämmelse 

mellan andra aspekter, t.ex. tonfall, röst etc., hos två 

varumärken har vanligen en mindre inverkan på den 

fonetiska jämförelsen av varumärkena. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 
 

BEGREPPSMÄSSIG JÄMFÖRELSE 

En begreppsmässig jämförelse mellan två ljudmärken och mellan ljudmärken och andra typer av 
märken kan göras i de fall då ett begrepp (antingen i orddelen eller i det verklighetstrogna ljudet) 
kan identifieras. Ljudmärken som endast innehåller melodier omfattar sannolikt inte något begrepp. 

JÄMFÖRELSE AV RÖRELSEMÄRKEN: VISUELL, FONETISK OCH BEGREPPSMÄSSIG JÄMFÖRELSE 

Ett rörelsemärke omfattar kombinationer av olika delar som kan kategoriseras enligt följande: 1) 
orddelar, 2) figurdelar och 3) orddelarnas och/eller figurdelarnas rörelse eller förvandling. 

VISUELL JÄMFÖRELSE 

Vid en visuell jämförelse av två rörelsemärken eller ett rörelsemärke och en annan typ av märke 
måste hänsyn tas till överensstämmelsen eller likheten mellan de delar som finns närvarande i 
varumärkena (orddelarna och/eller figurdelarna och deras rörelse eller förvandling). 

Orddelar: Rörelsemärken som innehåller en eller 

flera särskiljande orddelar har sannolikt en visuell 

likhet med ett annat rörelsemärke som innehåller 

samma eller liknande särskiljande orddelar. 

Särskiljande orddelar som ingår i ett rörelsemärke 

kan ha en större effekt på konsumenten än andra 

visuella delar (dvs. figurdelar, rörelser eller andra 

förändringar), även om märkenas helhet måste 

beaktas vid jämförelsen. 

 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

Figurdelar: En överensstämmelse eller likhet med 
en särskiljande figurdel kan leda till att en viss grad 
av visuell likhet konstateras. Denna likhet kommer 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

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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sannolikt främst att konstateras om figurdelen på 
grund av dess storlek, dess plats i märket och/eller 
dess färg kan uppfattas av konsumenten i tillräckligt 
hög grad, i synnerhet med tanke på att den kan röra 
sig eller förvandlas. 

 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

Delar som rör sig: Enbart överensstämmelsen med 

en banal rörelse i sig kommer inte att leda till visuell 

likhet. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

 

Det kan emellertid inte uteslutas att en viss rörelse 

som är framträdande och särskiljande kan vara 

tillräcklig för att rörelsemärken i viss utsträckning ska 

anses ha en visuell likhet, trots att de har andra 

särskiljande delar, t.ex. orddelar. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

 

Delar som förvandlas: Enbart överensstämmelsen 

med en ändring av placeringen eller färgen i sig 

kommer vanligen att ha en mindre inverkan på 

jämförelsen av varumärkena, och kommer i princip 

inte att leda till att visuell likhet konstateras. 
 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

FONETISK JÄMFÖRELSE 

Rörelsemärken som inte innehåller några orddelar kan inte jämföras fonetiskt. På samma sätt kan 

rörelsemärken inte jämföras fonetiskt med andra typer av varumärken som inte innehåller orddelar, 

varken i bilden eller som uttalade ord. 

Förekomsten av en särskiljande orddel i ett 

rörelsemärke har vanligen en betydande inverkan på 

det sätt som den relevanta allmänheten uppfattar 

rörelsemärket fonetiskt. 

 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

Överensstämmelsen eller likheten med en 

särskiljande orddel har vanligen en inverkan på 

resultatet av den fonetiska jämförelsen av 

rörelsemärken med andra rörelsemärken eller med 

andra typer av märken, vilket gör att det är mer 

sannolikt att en fonetisk likhet i viss utsträckning 

konstateras. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat rörelsemärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

BEGREPPSMÄSSIG JÄMFÖRELSE 

En begreppsmässig jämförelse mellan två rörelsemärken och mellan rörelsemärken och andra typer 
av märken kan göras i de fall då ett begrepp kan identifieras. 

Rörelsen eller förvandlingen av de ingående delarna 

i ett rörelsemärke utgör sannolikt inte ett begrepp i 

sig. Rörelsen kan emellertid förstärka, utöka eller, i 

Tidigare figurmärke Omtvistat rörelsemärke 

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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vissa fall, förändra begreppet i den del som 

omfattas av rörelsen. 

I det anförda exemplet förstärker t.ex. kombinationen 

av basketspelaren och rörelsen det ursprungliga 

begreppet ”basketspelare som kastar en boll”. 

Märkena är därför begreppsmässigt identiska. 

 
 

Klicka på bilden för att återge 
 

JÄMFÖRELSE AV MULTIMEDIAMÄRKEN: VISUELL, FONETISK OCH BEGREPPSMÄSSIG 
JÄMFÖRELSE 

Multimediamärken omfattar två kategorier av delar: 1) visuella delar (grafiskt framställda orddelar, 
figurdelar och orddelarnas och/eller figurdelarnas rörelse eller förvandling) och 2) ljuddelar 
(orddelar som sjungs eller uttalas, musikdelar, verklighetstrogna ljud och andra ljud). 

VISUELL JÄMFÖRELSE 

Multimediamärken kan alltid jämföras visuellt med såväl andra multimediamärken som andra typer 
av varumärken, bortsett från ljudmärken. Principerna för visuell jämförelse av rörelsemärken gäller 
i allmänhet. 

Grafiskt framställda orddelar: I princip finns det en 

viss grad av visuell likhet mellan två 

multimediamärken eller mellan ett multimediamärke 

och en annan typ av märke om de delar samma eller 

liknande särskiljande och grafiskt framställda 

orddelar. 

Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

 
Klicka på bilden för att återge 

 
Klicka på bilden för att återge 

 

Figurdelar: I princip finns det en viss grad av visuell 

likhet mellan två multimediamärken eller mellan ett 

multimediamärke och en annan typ av märke som 

delar samma eller liknande särskiljande figurdelar. 

Tidigare figurmärke Omtvistat multimediamärke 

 
 

Klicka på bilden för att återge 
 

FONETISK JÄMFÖRELSE 

Multimediamärken kan alltid jämföras fonetiskt med andra multimediamärken och ljudmärken. En 
fonetisk jämförelse kan även utföras med andra typer av märken som består av eller innehåller en 
orddel. 

Grafiskt framställda orddelar: I princip finns det en 

viss grad av fonetisk likhet om ett multimediamärke 

innehåller en särskiljande, grafiskt framställd orddel 

(statisk eller rörlig) som överensstämmer med eller 

liknar en orddel i ett annat märke (som sjungs eller 

uttalas, eller som är grafiskt framställd i 

förekommande fall). 

 

Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 

Orddelar som sjungs eller uttalas: I princip finns 

det även en viss grad av fonetisk likhet om den 

sjungna eller uttalade orddelen i multimediamärket 

stämmer överens med eller liknar en annan orddel 

som uppfattas i ett annat märke (som sjungs eller 

uttalas, eller som är grafiskt framställd i 

förekommande fall). 

 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat multimediamärke 

 

Klicka på bilden för att återge 
 

Klicka på bilden för att återge 

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
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
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Kombination av grafiskt framställda orddelar och 

orddelar som sjungs eller uttalas: Om en grafiskt 

framställd orddel åtföljs av en orddel som sjungs 

eller uttalas kan den sistnämnda påverka uttalet av 

den grafiskt framställda orddelen. (12) 

 

Tidigare ordmärke Omtvistat multimediamärke 

GERIVAN  

Klicka på bilden för att återge 

Musikdelar och verklighetstrogna ljud: 

Möjligheten att en melodi eller ett verklighetstroget 

ljud stämmer överens gäller endast 

multimediamärken och ljudmärken, eftersom de är 

de enda typerna av varumärken som innehåller 

sådana ljud. 
 

Tidigare ljudmärke Omtvistat multimediamärke 

 

Klicka på bilden för att återge 
 

Klicka på bilden för att återge 

BEGREPPSMÄSSIG JÄMFÖRELSE 

Multimediamärken kan jämföras begreppsmässigt så länge ett begrepp förmedlas. 

JÄMFÖRELSE AV HOLOGRAMMÄRKEN: VISUELL, FONETISK OCH BEGREPPSMÄSSIG 
JÄMFÖRELSE 

Tre kategorier av delar kan identifieras i hologrammärken: 1) orddelar, 2) figurdelar och 3) den 
holografiska effekten. 

VISUELL JÄMFÖRELSE 

I ett hologrammärke tjänar en rörelse eller förvandling i återgivningen av märket endast till att visa 
den holografiska effekten, och endast den sistnämnda delen måste beaktas i den visuella 
jämförelsen. 

Holografisk effekt: En identisk eller liknande 

holografisk effekt kommer i princip inte i sig att leda 

till att en visuell likhet konstateras, såvida inte en 

likhet kan konstateras hos orddelarna eller 

figurdelarna i de märken som jämförs. Två märken 

kan vara visuellt lika på grund av att samma eller 

liknande särskiljande orddelar eller figurdelar 

används, trots att den holografiska effekten är en 

annan. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat hologrammärke 

 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klicka på bilden för att återge 
 

FONETISK JÄMFÖRELSE 

Hologrammärken som inte innehåller några orddelar kan inte jämföras fonetiskt. 

Om ett hologrammärke innehåller orddelar kan det 

jämföras fonetiskt med samma typ eller andra typer 

av märken som kan vara föremål för en fonetisk 

bedömning. 

 

Tidigare figurmärke Omtvistat hologrammärke 

 
 

Klicka på bilden för att återge 

BEGREPPSMÄSSIG JÄMFÖRELSE 

 
(12) I särskilda fall kan det emellertid inte uteslutas att den grafiskt framställda orddelen i ett multimediamärke ändå kommer att uttalas 
enligt uttalsreglerna för den motsvarande relevanta allmänheten. 

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%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
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
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En begreppsmässig jämförelse mellan två hologrammärken och mellan ett hologrammärke och 

andra typer av märken kan utföras i de fall då ett begrepp kan identifieras. 

 

 GENOMFÖRANDE 

Liksom i tidigare fall börjar denna gemensamma praxis gälla tre månader efter offentliggörandet av detta 

gemensamma meddelande. Utförlig information om genomförandet av denna gemensamma praxis ges i 

tabellen nedan. Genomförandemyndigheterna får offentliggöra ytterligare information på sina webbplatser. 

3.1 GENOMFÖRANDEMYNDIGHETER 

Förteckning över genomförandemyndigheter samt datum och förfarande för genomförandet: Länk till 

tabell 

(*) Om det förekommer avvikelser mellan översättningen av detta gemensamma meddelande och denna 

gemensamma praxis i något av Europeiska unionens officiella språk och den engelska versionen har den 

sistnämnda versionen företräde. 

 

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/EUIPN/CP11/CP11_Overview_table_of_Implementations.pdf
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 INLEDNING 

1.1 Syftet med detta dokument 

Syftet med denna gemensamma praxis är att utarbeta allmänna principer för granskningen av formella krav 

och registreringshinder och ogiltighetsgrunder för nya typer av varumärken, nämligen märken med ljud, 

rörliga bilder, multimedia och hologram, och de nya sätten att återge dem. Dokumentet är avsett som 

referens för EUIPO, Beneluxländernas och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, 

användarorganisationer, sökande och företrädare för gemensam praxis CP11. 

Dokumentet kommer att ges stor spridning och vara lättillgängligt. Det är tänkt att ge en tydlig och utförlig 

förklaring av den nya gemensamma praxisens underliggande principer. Dessa principer är avsedda för 

allmän tillämpning och syftar till att omfatta merparten av olika fall. Även om granskningen av formella 

krav och registreringshinder för nya typer av varumärken alltid kommer att bedömas från fall till fall 

ska principerna användas som vägledning för att säkerställa att medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter drar liknande och förutsägbara slutsatser. 

Vidare syftar exemplen i detta dokument till att illustrera principerna för den gemensamma praxisen. Dessa 

exempel bör betraktas tillsammans med deras respektive registreringshinder/principer och på grundval av 

deras förutsättningar. 

1.2 Bakgrund 

I december 2015 antog Europaparlamentet och rådet reformpaketet för EU-varumärken. Paketet omfattade 

två olika rättsinstrument, nämligen förordning (EU) nr 2017/1001 (EU-varumärkesförordningen) och direktiv 

(EU) nr 2015/2436 (EU-varumärkesdirektivet), vilka syftar till att ytterligare tillnärma medlemsstaternas 

lagstiftning om varumärken. Förutom att texterna innehöll nya bestämmelser om innehållsliga och 

förfarandemässiga frågor innebar de att en starkare rättslig grund fastställdes för samarbetet. Enligt 

villkoren i artikel 151 i förordningen blev samarbetet med medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter 

för att främja samsyn vad gäller praxis och verktyg på områdena varumärken och formgivning till en central 

uppgift för EUIPO. I artikel 152 i förordningen anges uttryckligen att detta samarbete ska innefatta 

utveckling av gemensamma standarder för granskning och fastställande av gemensam praxis. 

På grundval av denna rättsliga ram godkände EUIPO:s styrelse i juni 2016 antagandet av de europeiska 

samarbetsprojekten. Genom att återspegla de olika verksamheter som föreskrivs i EU-

varumärkesförordningen utformades projekten till att bygga vidare på tidigare framgångar och samtidigt 

förbättra processerna och utvidga samarbetets räckvidd. 

På konvergensområdet ingick ett projekt som var särskilt inriktat på att identifiera och analysera möjliga 

nya harmoniseringsinitiativ. Inom ramen för projektet analyserades praxis för varumärken och formgivning 

bland medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter för att upptäcka områden där det förekom skillnader 

och för att, genom en utvärdering av den troliga inverkan, utförbarheten vad gäller det möjliga 

tillämpningsområdet, de befintliga rättsliga hindren, intressenivån bland användarna och den praktiska 

genomförbarheten för immaterialrättsmyndigheterna, fastställa på vilka områden en gemensam praxis 

skulle göra mest nytta för aktörerna. Analysen genomfördes i omgångar och varje omgång utmynnade i en 

rekommendation om inledande av ett nytt konvergensprojekt. 

Den gemensamma praxis som beskrivs i detta dokument avser det fjärde konvergensprojekt som inletts av 

styrelsen och det elfte sammanlagt. CP11 var det ena av de två projekt som rekommenderades för 

lansering som ett resultat av konvergensanalysens tredje cykel, vilken var inriktad på den rättsliga reformen 

och inverkan av de nya bestämmelser som infördes genom EU-varumärkesdirektivet. 

CP11: Nya typer av märken: granskning av formella krav och registreringshinder och/eller 

ogiltighetsgrunder 
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Projektet påbörjades i samband med det initiativ för stöd till införlivande av direktivet som lanserades i syfte 

att tillhandahålla tekniskt och juridiskt stöd till införlivandeprocessen hos medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter och för att underlätta ett harmoniserat genomförande av de nya 

bestämmelserna. 

Som en följd av projektet för stöd till införlivande av direktivet, och som en gemensam startpunkt för att 

förhindra avvikelser och förstärka rättssäkerheten, förutsägbarheten och tillgängligheten för användarna, 

kom medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter överens om det gemensamma meddelandet om 

återgivningen av nya typer av varumärken (1) i juni 2017. Detta dokument återspeglar överenskommelsen 

mellan medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter när det gäller 1) de typer av varumärken som 

myndigheterna planerar att godkänna, 2) definitionerna av och återgivningssätten för nya typer av 

varumärken och 3) de godtagbara elektroniska filformaten för ljud-, rörelse-, multimedia- och 

hologrammärken. 

Dessutom utarbetades en rekommendation för att utveckla ett projekt om harmoniseringen av 

granskningen av formella krav och registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som påverkar ljud-, rörelse-

, multimedia- och hologrammärken. Detta förslag godkändes sedermera av arbetsgruppen för 

konvergensanalys i oktober 2017 och antogs slutligen av styrelsen i juni 2018. 

Projektets arbetsgrupp delades in i två olika arbetsområden: 

a) ett första arbetsområde med inriktning på granskningen av formella krav och absoluta 

registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, och 

b) ett andra arbetsområde med inriktning på granskningen av relativa registreringshinder eller 

ogiltighetsgrunder. 

Inom båda arbetsområdena deltog företrädare för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, EUIPO 

och användarorganisationerna, som genom ett nära samarbete utarbetade och kom överens om en 

uppsättning av principer baserade på den begränsade rättspraxis som finns med avseende på de nya 

typerna av varumärken och den förväntad praxisen efter införlivandet. 

1.3 Praxisens tillämpningsområde 

Denna gemensamma praxis innehåller en uppsättning av principer och illustrerande exempel på 

granskningen av formella krav och registreringshinder eller ogiltighetsgrunder för nya typer av varumärken 

med hänsyn till konsekvenserna av avlägsnandet av kravet på grafisk återgivning i det nya 

varumärkesdirektivet. 

Enligt den allmänna princip som fastställts av Europeiska unionens domstol bör kriterierna för granskningen 

av registreringshinder eller ogiltighetsgrunder vara samma för alla typer av varumärken. Med full respekt 

för denna princip omfattas följande frågor som är specifika för ljud-, rörelse-, multimedia- och 

hologrammärken av tillämpningsområdet för CP11-projektets arbetsområden. 

a) Följande frågor omfattas av tillämpningsområdet för den gemensamma praxisen CP11-WS1 med 

avseende på granskningen av formella krav och absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder 

(delarna A och B). Detta gäller i synnerhet med avseende på 

- tillämpningen av Sieckmann-kriterierna på nya typer av varumärken (2), 

- avvikelser mellan märkets återgivning, typ och beskrivning, 

- granskning av begäranden om prioritet om minst ett av märkena tillhör en ny typ, 

 
(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_sv.pdf 
(2) Se domen 12/12/2002, C 273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 55. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_sv.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_sv.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_sv.pdf
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- ursprunglig särskiljningsförmåga hos nya typer av märken, 

- beskrivande karaktär hos nya typer av märken, 

- egenskaper som härrör från karaktären hos varorna, eller krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller 

ger varorna betydande värde. 

Följande frågor, som inte är specifika för nya typer av varumärken och/eller det nya sättet att återge dem, 

ligger utanför tillämpningsområdet för den gemensamma praxisen CP11-WS1. 

- De konventionella sätten att återge ljudmärken och rörelsemärken. 

- Förfarandemässiga frågor och interna administrativa förfaranden med avseende på hur och på vilka 

sätt sökanden uppmanas att klargöra betänkligheter eller åtgärda avvikelser. 

- De absoluta grunder som anges i leden d, f, g, h, i, j, k, och l i artikel 4 i varumärkesdirektivet är inte 

specifikt relevanta för de nya typerna av varumärken, eftersom de kan gälla oavsett vilken typ av 

varumärke som granskas. 

- Bedömningen av märken som strider mot allmän ordning eller godtagna moraliska principer, är 

vilseledande, innehåller nationsflaggor och emblem eller står i konflikt med andra skyddade rättigheter 

(SUB, SGB, GTS, traditionella vintermer (TTW), växtförädlarrätt (PVR)) bör i princip vara opåverkad 

av de nya sätten att återge ljud-, rörelse-, multimedia- och hologrammärken. 

- När det gäller artikel 4.1 d i varumärkesdirektivet enades man om att denna skulle lämnas utanför 

tillämpningsområdet för den gemensamma praxisen, eftersom slutsatsen att ett märke har blivit ”en 

sedvanlig beteckning” kräver en föregående invänjningsprocess, vilket innebär att beteckningen, när 

den väl har blivit sedvanlig, även blir beskrivande. Eftersom de regler som gäller för den beskrivande 

karaktären även är tillämpliga på denna grund finns det inte något behov av att behandla detta ämne 

specifikt i förhållande till ljud-, rörelse-, multimedia- och hologrammärken. 

- Språkliga frågor: Vid tillämpning av denna gemensamma praxis ska märken som innehåller orddelar 

som är fullt beskrivande eller icke särskiljande på engelska betraktas som beskrivande eller icke 

särskiljande på alla språk, och det förutsätts att de förstås av de nationella myndigheterna. 

b) Följande frågor omfattas av tillämpningsområdet för gemensam praxis CP11-WS2 när det gäller 

granskningen av relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder (del C) och, i synnerhet, kriterierna 

för jämförelse av varumärken som omfattar ljud-, rörelse-, multimedia- och hologrammärken, med 

särskild hänsyn till 

- jämförelse mellan olika nya typer av varumärken, 

- jämförelse mellan andra typer av varumärken och nya typer av varumärken. 

Följande frågor, som inte är specifika för nya typer av varumärken, omfattas inte av tillämpningsområdet 

för gemensam praxis CP11-WS2. 

- Bedömningen av förstärkt känneteckenskraft och/eller förvärvad särskiljningsförmåga genom 

användning och/eller anseende: Vid tillämpning av denna gemensamma praxis antas att det inte finns 

något bevis och/eller något anspråk och/eller någon tidigare kännedom om att något av märkena har 

anseende eller förstärkt känneteckenskraft som förvärvats genom användning. 

- Fastställande eller definiering av den relevanta allmänheten och graden av uppmärksamhet i 

bedömningen av relativa grunder. 

- Metoderna för bedömning av risken för förväxling. 

- Överenskommelse om de faktorer som ska beaktas vid bedömning av risken för förväxling. Även om 

det finns många faktorer som kan påverka den övergripande uppfattningen av risken för förväxling, 

däribland graden av uppmärksamhet hos den relevanta allmänheten, ömsesidigt beroende, 

samexistens, marknadssituation, varumärkesfamilj etc., är det inte målet för denna gemensamma 

praxis att fastställa vilka dessa faktorer är. 

- Överenskommelse om de ömsesidiga beroendena mellan bedömningen av särskiljningsförmåga och 

alla andra faktorer som beaktas vid bedömning av risken för förväxling. 
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- Syftet med denna gemensamma praxis är inte heller att definiera eller harmonisera begreppet 

särskiljande och dominerande beståndsdelar, även om det vid behov kan förekomma hänvisningar till 

detta begrepp i dokumentet för en korrekt bedömning av den visuella, fonetiska eller begreppsmässiga 

likheten ur den relevanta allmänhetens perspektiv. 

 

 GEMENSAM PRAXIS 

A. GRANSKNING AV FORMELLA KRAV: GEMENSAMMA PRINCIPER 

Denna del av den gemensamma praxisen innehåller en uppsättning av principer och ett antal 

rekommendationer inom följande ämnen: 

- Varumärket och dess ingående delar enligt definitionen i det gemensamma meddelandet om 

återgivningen av nya typer av varumärken. 

- Allmänna aspekter: beskrivning, uppgifter om orddelar, avvikelser mellan återgivningen, typen av 

varumärke och beskrivningen samt giltiga metoder för att återge fler än en typ av varumärke. 

- Granskning av begäran om prioritet om minst ett av märkena tillhör en ny typ. 

 Varumärket och dess ingående delar enligt definitionen i det gemensamma 
meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken 

Det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken underlättar klassificeringen 

av varumärken genom en sammanfattning av definitionerna av och återgivningssätten för var och en av de 

olika typerna av varumärken (3), med utgångspunkt i de definitioner och återgivningssätt som fastställs i 

artikel 3 i genomförandeförordningen (4). De sista fyra typerna är de nya typer av varumärken som omfattas 

av CP11-projektet (ljud, rörelse, multimedia och hologram). 

Dessutom kan ett varumärke, enligt artikel 3 i varumärkesdirektivet 2015/2436, återges i registret på ett 

sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra det 

skyddsföremål som beviljats innehavaren. I detta avseende är det av avgörande betydelse att varumärket 

har registrerats i en lämplig form med användning av allmänt tillgängliga tekniker, under förutsättning att 

varumärket kan återges på ett klart, tydligt, fullständigt, lättillgängligt, begripligt, beständigt och objektivt 

sätt. 

Om ett varumärke tydligt uppfyller en av de definitioner och de återgivningskrav som fastställs i det 

gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken bör det kategoriseras som den 

specifika typen av varumärke. Därför kommer ett varumärke att kategoriseras som ett ljud-, rörelse-, 

multimedia- eller hologrammärke om dess återgivning stämmer överens med den definition och de 

egenskaper som förklaras i de följande avsnitten och om det format som lämnats in är det lämpliga för det 

specifika varumärket. 

Det bör noteras att de exempel som ges endast är avsedda att illustrera vad en ansökan om ett ljud-, 

rörelse-, multimedia- eller hologrammärke kan innebära. Exemplen visas av formalitetsskäl, men uppfyller 

inte nödvändigtvis kraven för absoluta grunder. 

1.1 Ljudmärken 

Enligt den definition som fastställs i det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av 

varumärken är ett ljudmärke ett varumärke som uteslutande består av ett ljud eller en kombination av ljud 

och som ska återges genom inlämning av en ljudfil som återger ljudet eller av en korrekt återgivning av 

 
(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_sv.pdf 
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=SV  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_sv.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_sv.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_sv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=SV
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ljudet i en musiknotation. 

Av ovanstående följer att alla varumärken som återges i en ljudfil och som omfattar ett eller flera ljud, 

oavsett vilken typ av ljud som ingår däri (t.ex. orddelar som kan uppfattas i ljudet, ett ljud i naturen, ljudet 

av djur, en melodi etc.) bör kategoriseras som ljudmärken. 

Exempel 

Ljudmärken 

 

LJUDMÄRKE 1 

Klicka på bilden för att återge 

 

LJUDMÄRKE 2 

Klicka på bilden för att återge 

 

LJUDMÄRKE 3 

Klicka på bilden för att återge 

 

LJUDMÄRKE 4 

Klicka på bilden för att återge 

 

LJUDMÄRKE 5 

Klicka på bilden för att återge 

I EU-domstolens dom av den 27 november 2003 i mål C 283/01, Musical notation-Shield Mark, 

EU:C:2003:641, fastställs, med avseende på den korrekta återgivningen av ett ljud i en musiknotation, att 

ett notsystem som är indelat i takter och i vilket det bland annat återfinns en klav, musiknoter 

och pauser vars form visar det relativa värdet och, i förekommande fall, tonförskjutningar – 

och som sammantaget innebär att ljudens tonhöjd och längd fastställs – kan utgöra en trogen 

återgivning av den följd av ljud som bildar en melodi som är föremål för registreringsansökan. 

Denna metod för grafisk återgivning av ljuden uppfyller kraven i EU-domstolens rättspraxis om 

att sådan återgivning ska vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig 

och objektiv. 

Följaktligen avses med korrekt musiknotation att återgivningen ska omfatta alla de beståndsdelar som är 

nödvändiga för att fastställa ett tydligt och precist skyddsföremål. Dessa krav är uppfyllda om varumärket 

återges med ett notsystem som är indelat i takter och som, framför allt, visar en klav och alla musiknoter 

som är nödvändiga för att återge melodin. 

Melodins tempo eller hastighet och de avsedda instrumenten är valfria delar av återgivningen. En bristande 

återgivning av dessa beståndsdelar kommer emellertid att leda till att en begäran om prioritet inte godtas 

om filformaten i ansökan inte är identiska (avsnitt 3.3.1 i detta dokument – Granskning av begäranden om 

prioritet). Det kan även påverka bedömningen av relativa registreringshinder och ogiltighetsgrunder om 

bedömningen av föremålet för ansökan eller jämförelsen inbegriper grafiskt återgivna ljudmärken. 

1.2 Rörelsemärken 

Enligt den definition som fastställs i det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av 

varumärken är ett rörelsemärke ett varumärke som består av, eller omfattar, en rörelse eller en ändring av 

de ingående delarnas placering. Märket ska återges genom inlämning av en videofil eller en serie av på 

varandra följande stillbilder som visar rörelsen eller placeringsändringen. 

Denna definition innebär att rörelsemärken inte är begränsade till sådana som visar en rörelse. Ett 

varumärke kan även kategoriseras som ett rörelsemärke om det visar en förändring av de ingående 

delarnas placering (t.ex. en sekvens av stillbilder), en ändring av färgen eller en ändring av de delar som 

uppfattas som att en bild ersätts med en annan. 

Följaktligen bör en videofil som består av en eller flera bilder utan ljud där det är möjligt att identifiera en 

rörelse, en ändring av de ingående delarnas placering, en ändring av färgen eller en ändring av de ingående 

delarna kategoriseras som ett rörelsemärke. 

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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Om rörelsemärket återges med en serie av stillbilder i en viss ordning som visar rörelsen eller 

placeringsändringen kan det vara nödvändigt att ange varaktigheten, upprepningarna och rörelsens 

hastighet i beskrivningen. 

Avsaknaden av en beskrivning som förklarar dessa delar kan därför leda till att en begäran om prioritet inte 

godtas om filformaten i ansökningarna inte är identiska. Om den andra ansökan avseende en begäran om 

prioritet återges i en sekvens av stillbilder kan en beskrivning krävas för att säkerställa att skyddsföremålet 

för båda ansökningarna är identiskt (t.ex. varaktighet, hastighet, upprepningar) (avsnitt 3.3.2 i detta 

dokument – Granskning av begäranden om prioritet). Det kan även påverka bedömningen av relativa 

registreringshinder och ogiltighetsgrunder om bedömningen av föremålet för ansökan eller jämförelsen 

inbegriper grafiskt återgivna rörelsemärken. 

Exempel 

Rörelsemärken 

 
RÖRELSEMÄRKE 1 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 2 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 3 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 4 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 5 

Klicka på bilden för att återge 

 

RÖRELSEMÄRKE 6 

Klicka på bilden för att återge 

1.3 Multimediamärken 

Enligt den definition som fastställs i det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av 

varumärken är ett multimediamärke ett varumärke som består av, eller omfattar, en kombination av ljud 

och bild. Multimediamärken ska återges genom inlämning av en audiovisuell fil. 

En audiovisuell fil som består av en kombination av visuella delar och ljuddelar bör därför kategoriseras 

som ett multimediamärke. 

Förekomsten av en svart eller vit skärm i filen i kombination med ett ljud utesluter inte att märket 

kategoriseras som ett multimediamärke, vilket även gäller om ett ljud delvis saknas i en kombination med 

en bild. 

Exempel 

Multimediamärken 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 1 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 2 

Klicka på bilden för att återge 

 

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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1.4 Hologrammärken 

Enligt den definition som fastställs i det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av 

varumärken är ett hologrammärke ett varumärke som består av delar med holografiska egenskaper. Ett 

hologram är därför en bild som ändrar utseende när den betraktas ur olika vinklar. Exempel: 

1. Ett hologram kan vara en fysisk, plan struktur som genom ljusdiffraktion skapar visuella bilder. I viss 

belysning verkar det som om dess plana yta innehåller en tredimensionell bild eller andra visuella 

effekter. I detta fall är den tredimensionella effekten i själva verket en tvådimensionell visuell effekt 

som uppfattas av den mänskliga hjärnan som tredimensionell. 

2. Ett hologram kan vara en digital projicering eller visualisering av ett föremål som visas via displayer 

med ljusfält. Genom dessa fält kan tredimensionella föremål och sammansättningar av föremål 

visualiseras och betraktas som sådana. Dessa verklighetstrogna bilder kan ses men inte vidröras. 

Hologrammärken uppvisar följaktligen ytterligare visuella effekter som andra typer av varumärken inte kan 

uppvisa. I detta avseende kan de holografiska egenskaperna omfatta någon eller några av följande effekter: 

• Bildväxling eller bildförvrängning. 

• Tredimensionell volym, t.ex. att bilden verkar vara upphöjd. 

• Tredimensionellt djup, t.ex. att bilden verkar ha djup. 

• Roterande och/eller rörliga tredimensionella beståndsdelar i digitala hologram. 

• Digitalt visualiserade effekter, t.ex. på en LED-display. 

Hologrammärken ska återges genom inlämning av en videofil (t.ex. MP4) eller en serie av grafiska eller 

fotografiska bilder som visar alla vyer ur olika vinklar och som gör att den holografiska effekten kan 

identifieras på ett tillfredsställande sätt. 

Om hologrammärket återges i en serie av grafiska eller fotografiska stillbilder i en viss sekvens ska bilderna 

visa alla vyer ur olika vinklar som är nödvändiga för att identifiera den holografiska effekten på ett 

tillfredsställande sätt i sin helhet, i synnerhet den tredimensionella bildens höjd, bredd, djup och/eller 

förvrängningseffekter. 

Exempel 

Hologrammärken  

 
HOLOGRAMMÄRKE 1 

Klicka på bilden för att återge 

 
HOLOGRAMMÄRKE 2 

Klicka på bilden för att återge 

 

 Allmänna aspekter 

2.1 Beskrivning 

Återgivningen av varumärket kan kompletteras med en beskrivning av varumärket, i tillämpliga fall, för att 

klargöra skyddsföremålet och skyddsomfånget för det märke som omfattas av ansökan (5). Om 

återgivningen av en ny typ av varumärke (ljud-, rörelse-, multimedia- och hologrammärken) åtföljs av en 

 
(5) Se 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 39; 27/11/2003, C-283/01, Musical Notation-Shield Mark, EU:C:2003:641, 
§ 59 och, som exempel, domen 24/06/2004, C 49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 34. 

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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beskrivning ska beskrivningen stämma överens med återgivningen av varumärket och får inte motsäga 

återgivningen eller utöka dess tillämpningsområde. 

I det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken anges att återgivningen av 

rörelse-, positions-, ornaments- och färgmärken, samt andra märken kan åtföljas av en beskrivning (6). 

Detta utesluter emellertid inte möjligheten att vissa myndigheter även kan godkänna att beskrivningar 

åtföljer andra typer av varumärken. 

2.2 Uppgifter om orddelar i varumärket 

Orddelar i rörelse- eller hologrammärken kan framställas visuellt, och dessa orddelar kan även ingå i 

ljudmärken. För ljudmärken är det märkets fonetiska intryck som räknas. I multimediamärken kan de vara 

både fonetiska och/eller visuella. 

Alla befintliga fält som kräver att varumärkets orddelar anges, kommer därför endast att användas som 

sökfunktioner och kommer aldrig att utöka omfattningen av varumärkets skyddsomfång så som det 

definieras genom dess återgivning. 

2.3 Återgivningens företräde framför typen och beskrivningen 

Om återgivningen av varumärket kompletteras med en uppgift om typen och/eller en beskrivning av 

varumärket ska dessa stämma överens med återgivningen av varumärket. 

 

Om det finns en konflikt eller avvikelse mellan återgivningen och typen och/eller beskrivningen av 

varumärket har återgivningen av varumärket därför alltid företräde. 

2.3.1 Avvikelser mellan återgivningen och beskrivningen 

Om det finns en avvikelse mellan beskrivningen och återgivningen av varumärket spelar den typ av 

varumärke som har valts av sökanden en viktig roll, och om typen av varumärke stämmer överens med 

återgivningen måste beskrivningen raderas eller ändras och anpassas till återgivningen. 

Exempel 

Vald typ av varumärke: rörelsemärke Motivering 

Återgivning av varumärket: 

 
AVVIKELSE 1 

Klicka på bilden för att återge 

Det finns en motsägelse mellan 

beskrivningen av märket, som 

beskriver en skällande hund, och 

återgivningen av märket, som består 

av en videofil av en råmande ko utan 

ljud. Den typ av varumärke som har 

valts av sökanden stämmer emellertid 

överens med återgivningen av 

märket. Av detta skäl har typen av 

varumärke företräde framför 

beskrivningen, och märket kan 

därmed godkännas som ett 

rörelsemärke. Den felaktiga 

beskrivningen bör raderas eller 

korrigeras av sökanden så att den 

stämmer överens med återgivningen 

av märket. 

Beskrivning: hund som skäller 

Typ av märke som ska godkännas: rörelsemärke 

 
(6) Se definitionerna av och återgivningssätten för de olika typerna av varumärken så som de fastställs i det gemensamma 
meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%201.mp4
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2.3.2 Avvikelser mellan återgivningen och märkestypen 

I situationer där det finns en avvikelse mellan märkestypen och återgivningen av varumärket kommer 

återgivningen av märket också att ha företräde, under förutsättning att den har ett godtagbart format för att 

återge den specifika märkestypen. 

I domen av den 27 mars 2019 i mål C 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, fastställs vidare att 

den behöriga myndigheten ska avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket på 

grund av bristande klarhet och precision i varumärkesansökan när det i en ansökan om 

varumärkesregistrering finns en motsägelse mellan kännetecknet för vilket skydd söks i form 

av en figur och den klassificering som sökanden ger varumärket, vilket gör det omöjligt att 

exakt fastställa föremålet för och omfattningen av det sökta skyddet enligt 

varumärkesrätten (7). 

Exempel 

Vald typ av varumärke: multimediamärke Motivering 

Återgivning av varumärket: 

 
AVVIKELSE 2 

Klicka på bilden för att återge 

Det finns en motsägelse mellan den 

valda typen av varumärke, 

”multimediamärke”, och 

återgivningen bestående av bilden av 

en hund som rör sig. Eftersom det är 

en korrekt återgivning av ett 

rörelsemärke skulle märket 

godkännas som ett rörelsemärke. 
Typ av märke som ska godkännas: rörelsemärke 

2.3.3 Avvikelser mellan beskrivningen och märkestypen 

I de fall då det finns en avvikelse mellan beskrivningen och den typ av varumärke som har valts i ansökan 

har beskrivningen företräde så länge den stämmer överens med återgivningen av varumärket. 

Exempel 

Vald typ av varumärke: multimediamärke Motivering 

Återgivning av varumärket: 

 
AVVIKELSE 3 

Klicka på bilden för att återge 

Det finns en motsägelse mellan 

beskrivningen av märket, som 

beskriver en ändring av placeringen 

av en grå pil, och den typ av märke 

som har valts, ”multimediamärke”. 

Trots detta stämmer beskrivningen 

och återgivningen överens, då båda 

innehåller en grå pil som rör sig. Av 

detta skäl har beskrivningen 

företräde framför den valda 

märkestypen, och märket skulle 

godkännas som ett rörelsemärke. 

Beskrivning: rörelsen hos en grå pil som ändrar sin placering 

gradvis från det nedre vänstra hörnet till det övre högra hörnet, där 

hela rörelsen varar i 4 sekunder 

Typ av märke som ska godkännas: rörelsemärke 

 

 
(7) Se 27/03/2019, C 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 40. 

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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2.4 Giltiga metoder för att återge fler än en typ av varumärke 

Nya filformat (t.ex. elektroniska ljud- eller videofiler) bör inte användas för att återge traditionella märken (8) 

i registret (en videofil skulle t.ex. inte vara en godtagbar metod för att ansöka om ett ordmärke, även om 

ansökan bara innehåller en statisk återgivning av själva ordet). 

Nya filformat kan emellertid vara godtagbara för fler än en av de nya typerna av varumärken, vilket är fallet 

med elektroniska videofiler, som är godtagbara för att återge rörelse-, multimedia- och hologrammärken, 

eller bildfiler, som är en giltig metod för att ansöka om ljudmärken eller figurmärken. I detta avseende 

kommer varumärkesansökningar att godtas i enlighet med den typ av varumärke som har valts av 

sökanden, under förutsättning att återgivningen uppfyller de rättsliga kraven för den specifika typen, och 

varumärkets skyddsomfång och skyddsföremål kommer att variera beroende på vilken typ av märke som 

godkänns. 

Ett ljudmärke som återges grafiskt (t.ex. en musiknotation i en bildfil) kan därför godtas som ett figurmärke 

om den typen har valts av sökanden och om det inte finns någon annan information som antyder att 

sökanden hade för avsikt att ansöka om en annan typ av varumärke. I denna situation kommer det skydd 

som erbjuds genom registreringen inte att omfatta själva ljudet, utan den eller de figurdelar som ingår i 

märket. 

Exempel 

Vald typ av varumärke: ljudmärken 

Återgivning av varumärket: 

 

Återgivning av varumärket: 

 

Typer av märken som ska godkännas: ljudmärken 

 

Vald typ av varumärke: figurmärken 

Återgivning av varumärket: 

 

Återgivning av varumärket: 

 

Typer av märken som ska godkännas: figurmärken 

 
(8) Vid tillämpning av detta dokument avses med traditionella varumärken endast ordmärken, rena figurmärken och sammansatta 
märken (en kombination av orddelar och figurdelar). 
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På liknande sätt kan ett rörelsemärke som återges grafiskt (t.ex. en sekvens av stillbilder) godtas som ett 

figurmärke om sökanden har valt den typen av varumärke och om det inte finns någon annan information 

som antyder att sökanden ville ansöka om en annan typ. 

Exempel 

Vald typ av varumärke: rörelsemärke 

Återgivning av varumärket: 

 

Typ av märke som ska godkännas: rörelsemärke 

 

Vald typ av varumärke: figurmärke 

Återgivning av varumärket: 

 

Typ av märke som ska godkännas: figurmärke 

 

 Granskning av begäranden om prioritet 

Samma principer som gäller för traditionella varumärken när det gäller granskningen av begärand om 

prioritet är även tillämpliga på nya typer av varumärken, med vissa undantag som behandlas i de följande 

avsnitten. Ett märke kommer dessutom endast att anses vara identiskt med ett varumärke om det, utan 

någon ändring eller något tillägg, återger alla delar som utgör varumärket eller om märket, när det betraktas 

i sin helhet, uppvisar skillnader som är så obetydliga att de sannolikt inte uppfattas av en 

genomsnittskonsument (9). I detta avseende bör det noteras att en obetydlig skillnad mellan två märken är 

en skillnad som en typisk observant konsument endast uppfattar om märkena jämförs sida vid sida. 

3.1 Identiskt skyddsföremål 

Två varumärken kommer att anses vara identiska i samband med en granskning av begäran om prioritet 

om skyddsföremålet och varumärket är desamma, oavsett formatet. Dessutom kan prioritet godtas om den 

andra ansökan gäller en annan typ av varumärke men har ett identiskt skyddsföremål. 

 
(9) Se 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54. 
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Exempel 

Första ansökan Andra ansökan 

 
ANNAT MÄRKE 1 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 3 

Klicka på bilden för att återge 

Annat märke Multimediamärke 

Motivering: Begäran om prioritet godtas, eftersom båda ansökningarna har identiska skyddsföremål, trots 

att de är av olika typ. 

3.2 Olika skyddsföremål 

Om en begäran om prioritet inbegriper två varumärken med olika skyddsföremål (t.ex. om den ena ansökan 

omfattar delar som inte ingår i den andra ansökan), oavsett deras format eller vilken typ av varumärke som 

har valts, kommer varumärkena att anses vara olika, och begäran om prioritet kommer följaktligen inte att 

godtas. 

Exempel per typ av märke 

a) Ljudmärken 

Första ansökan Andra ansökan 

 
LJUDMÄRKE 6 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 7 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom melodin spelas med olika instrument och eftersom de 

båda ansökningarna därmed har olika skyddsföremål. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
LJUDMÄRKE 8 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 9 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom tempot i melodin i den första ansökan är mycket 

långsammare än tempot i melodin i den andra ansökan. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är 

därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
LJUDMÄRKE 10 

 
LJUDMÄRKE 11 

Klicka på bilden för att återge 

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/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
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Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom rytmen i den andra ansökan inte är samma som i den 

första ansökan. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
LJUDMÄRKE 12 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 13 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom den första ansökan består av ljudet av tre pip, medan 

den andra ansökan består av ljudet av sex pip. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför olika. 

b) Rörelsemärken 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
 

 MULTIMEDIAMÄRKE 4 

Klicka på bilden för att återge 

Rörelsemärke Multimediamärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom den andra ansökan omfattar ljud som inte ingår i den 

första ansökan. I den första ansökan återges dessutom inte hela rörelsen av de klappande händerna i den 

andra ansökan, nämligen de 11 upprepade klappningarna. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna 

är därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
RÖRELSEMÄRKE 7 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 8 

Klicka på bilden för att återge 

Rörelsemärke Rörelsemärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom de klappande händernas hastighet och upprepningar i 

den första ansökan är annorlunda i den andra ansökan. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är 

därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
RÖRELSEMÄRKE 9 

 
RÖRELSEMÄRKE 10 

Klicka på bilden för att återge 

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
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
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Klicka på bilden för att återge 

Rörelsemärke Rörelsemärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom den första ansökan består av en pil som rör sig från ett 

av hörnen och stannar i mitten av ramen, medan den andra ansökan består av en pil som rör sig från ett 

av hörnen i ramen till ett annat. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
 

RÖRELSEMÄRKE 11 

Klicka på bilden för att återge 

Figurmärke Rörelsemärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom båda ansökningarna består av samma bild av en ko, 

med den skillnaden att den andra ansökan innehåller rörelsen av kons mun, vilken inte ingår i den första 

ansökan. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför olika. 

c) Multimediamärken 

Första ansökan Andra ansökan 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 5 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 14 

Klicka på bilden för att återge 

Multimediamärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom den första ansökan består av bild och ljud, medan den 

andra ansökan omfattar samma ljud men ingen bild. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför 

olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 6 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 7 

Klicka på bilden för att återge 

Multimediamärke Multimediamärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom båda ansökningarna innehåller samma bild, men olika 

ljud och rörelser. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2011.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
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
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MULTIMEDIAMÄRKE 8 

Klicka på bilden för att återge 

MULTIMEDIAMÄRKE 9 

Klicka på bilden för att återge 

Multimediamärke Multimediamärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom båda ansökningarna innehåller samma ljud, men med 

den skillnaden att den andra ansökan inte omfattar alla beståndsdelar som förekommer i den första 

ansökan, nämligen orddelen ”Gerivan”. Skyddsföremålen är därför olika. 

d) Hologrammärken 

Första ansökan Andra ansökan 

 
HOLOGRAMMÄRKE 3 

Klicka på bilden för att återge 

 

HOLOGRAMMÄRKE 4 

Klicka på bilden för att återge 

Hologrammärke Hologrammärke  

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom djupet i den holografiska effekten i den andra ansökan 

inte är samma som i den första ansökan. Skyddsföremålen är därför olika. 

3.3 Varumärken av samma typ som återges på olika sätt (10) 

3.3.1 Ljudmärken 

Begäranden om prioritet kommer endast att godtas om alla beståndsdelar som ingår i den första ansökan 

finns närvarande i den andra ansökan. 

Begäranden om prioritet där en av ansökningarna återges i en musiknotation (t.ex. JPEG) och den andra 

återges som en ljudfil (t.ex. MP3) kommer därför endast att godtas om alla ingående delar (11) i ljudfilen 

anges i musiknotationen. 

Om någon av dessa delar saknas är varumärkena inte identiska, och begäran om prioritet kommer inte att 

godtas. 

Exempel 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
LJUDMÄRKE 15 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet godtas eftersom melodin i MP3-filen motsvarar musiknotationen och 

eftersom alla delar som anges i musiknotationen, nämligen takter, klav, musiknoter och pauser vars form 

visar det relativa värdet – och som sammantaget innebär att ljudens tonhöjd och längd fastställs – såväl 

som instrumentet, nämligen piano, och melodins tempo, ingår i ljudfilen.  

 
(10) Bilagan till det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken, där de godtagbara filformaten för varje 
immaterialrättsmyndighet anges, bör kontrolleras vid en begäran om prioritet där båda ljudmärkena återges på olika sätt.  
(11) Se del A – Avsnitt 1.1 – Ljudmärken – Delar som krävs för att en grafisk återgivning av ett ljudmärke ska vara tydlig och exakt. 

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
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
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Första ansökan Andra ansökan 

 
LJUDMÄRKE 16 

Klicka på bilden för att återge 
 

 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet godtas eftersom melodin i musiknotationen motsvarar MP3-filen och 

eftersom alla delar som anges i musiknotationen, nämligen takter, klav, musiknoter och pauser vars form 

visar det relativa värdet – och som sammantaget innebär att ljudens tonhöjd och längd fastställs – såväl 

som instrumentet, nämligen piano, och melodins tempo, ingår i ljudfilen.  

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
LJUDMÄRKE 17 

Klicka på bilden för att återge  

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom den andra ansökan inte omfattar alla delar som ingår i 

ljudfilen, nämligen instrumentet. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför inte identiska. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
LJUDMÄRKE 18 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom melodin i den andra ansökan omfattar ljudet av en 

skällande hund, vilket inte ingår i den första ansökan. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är 

därför inte identiska. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
LJUDMÄRKE 19 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom melodin i den andra ansökan omfattar en röst som säger 

”Gerivan”, vilken inte ingår i den första ansökan. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför inte 

identiska. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
 

LJUDMÄRKE 20 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2016.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/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
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Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom en av de delar som ingår i ljudfilen inte anges i 

musiknotationen, nämligen det instrument med vilket melodin spelas, i detta fall ett piano, och eftersom 

den första ansökan endast delvis motsvarar återgivningen i den andra ansökan, som innehåller ytterligare 

noter. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
LJUDMÄRKE 21 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom en av de delar som ingår i ljudfilen inte anges i 

musiknotationen, nämligen det instrument med vilket melodin spelas, i detta fall en viola pizzicatotto. 

Skyddsföremålet för de båda ansökningarna är därför olika. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
LJUDMÄRKE 22 

Klicka på bilden för att återge 

Ljudmärke Ljudmärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom alla delar som ingår i ljudfilen inte anges i 

musiknotationen, nämligen melodins tempo eller hastighet. Skyddsföremålet för de båda ansökningarna 

är därför olika. 

3.3.2 Rörelsemärken 

Begäranden om prioritet där en av ansökningarna återges i en sekvens av stillbilder (t.ex. JPEG) och den 

andra som en videofil (t.ex. MP4) kommer endast att godtas om alla delar av videofilen och deras rörelser 

är tydligt identifierbara i sekvensen av stillbilder. Om den andra ansökan återges i en sekvens av stillbilder 

kan en beskrivning krävas för att säkerställa att skyddsföremålet är identiskt (t.ex. varaktighet, hastighet, 

upprepningar). 

Om någon av dessa delar saknas och om hela rörelsen inte kan identifieras på ett tydligt sätt är märkena 

inte identiska, och begäran om prioritet kommer inte att godtas. 

Exempel 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 12 

Klicka på bilden för att återge  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2021.mp3
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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Beskrivning: Denna rörelse består av innehållet i de 

stillbilder som visas med en halv sekunds mellanrum. 

Rörelsemärke Rörelsemärke 

Motivering: Begäran om prioritet godtas eftersom hela rörelsen hos det rörelsemärke som ingår i 

videofilen i den första ansökan kan identifieras tydligt i sekvensen av stillbilder i den andra ansökan, vilken 

visar exakt samma sex bilder som ingår i videofilen. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 13 

Klicka på bilden för att återge 

Beskrivning: Denna rörelse består av innehållet i de 

stillbilder som visas med en halv sekunds mellanrum. 

 

Rörelsemärke Rörelsemärke 

Motivering: Begäran om prioritet godtas eftersom hela rörelsen i den första ansökan, vilken består av en 

sekvens av sex stillbilder, är tydligt identifierbar i videofilen. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
RÖRELSEMÄRKE 14 

Klicka på bilden för att återge  

Rörelsemärke Rörelsemärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom den andra ansökan inte återger hela rörelsen av de 

klappande händerna, nämligen de 18 upprepade klappningarna, eftersom klappningarnas hastighet och 

videofilens varaktighet inte ingår i den andra ansökan och eftersom det inte finns någon beskrivning som 

förklarar hela rörelsen. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 15 

Klicka på bilden för att återge 

Rörelsemärke Rörelsemärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom den första ansökan endast visar pilen i två lägen, och 

eftersom pilens rörelse som kan ses i videofilen i den andra ansökan inte visas i sin helhet i sekvensen av 

stillbilder i den första ansökan. 

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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3.3.3 Hologrammärken 

Begäranden om prioritet där en av ansökningarna är ett hologram som återges i en serie av grafiska eller 

fotografiska bilder (bildfiler, t.ex. JPEG) och den andra återges i en videofil (t.ex. MP4) kommer endast att 

godtas om alla delar av videofilen och de olika stadierna i den holografiska effekten är tydligt identifierbara 

i serien av grafiska eller fotografiska bilder. 

Om någon av dessa delar och de olika stadierna i den holografiska effekten inte kan identifieras på ett 

tydligt sätt är märkena inte identiska, och begäran om prioritet kommer inte att godtas. 

Exempel 

Första ansökan Andra ansökan 

 
HOLOGRAMMÄRKE 5 

Klicka på bilden för att återge  

Hologrammärke Hologrammärke 

Motivering: Begäran om prioritet godtas eftersom alla beståndsdelar och de olika stadierna av den 

holografiska effekten, särskilt strukturens djup och de upphöjda orddelar som ingår i videofilen, är tydligt 

identifierbara i serien av fotografiska bilder i den andra ansökan. 

 

Första ansökan Andra ansökan 

 
HOLOGRAMMÄRKE 6 

Klicka på bilden för att återge 

 

Hologrammärke Hologrammärke 

Motivering: Begäran om prioritet avslås eftersom de olika stadier av den holografiska effekten som ingår 

i videofilen, nämligen djupet av den tredimensionella strukturen och de upphöjda orddelarna, inte är 

identifierbara i serien av fotografiska bilder i den andra ansökan. 

B. GRANSKNING AV ABSOLUTA REGISTRERINGSHINDER OCH/ELLER 
OGILTIGHETSGRUNDER: GEMENSAMMA PRINCIPER 

I denna del av den gemensamma praxisen beskrivs en uppsättning av principer och ett antal 

rekommendationer för granskningen av absoluta registreringshinder och/eller ogiltighetsgrunder som är 

specifika för ljud-, rörelse-, multimedia- och hologrammärken, och i synnerhet 

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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- bedömningen av tydlighet och exakthet hos nya typer av varumärken – artikel 4.1 a i 

varumärkesdirektivet, 

- den nödvändiga graden av särskiljningsförmåga hos nya typer av varumärken – artikel 4.1 b i 

varumärkesdirektivet, 

- nya typer av varumärken som kan tjäna till att beskriva varorna eller tjänsterna, eller deras egenskaper 

– artikel 4.1 c i varumärkesdirektivet, 

- varumärken som endast består av ljud, rörelse och en kombination av bild och ljud som följer av varans 

art, som kan krävas för att uppnå ett tekniskt resultat eller som kan ge varan ett betydande värde – 

artikel 4.1 e i varumärkesdirektivet. 

 Allmänna anmärkningar 

En av de viktigaste förändringarna som följde av det nya varumärkesdirektivet var avlägsnandet av kravet 

på grafisk återgivning från den definition av varumärke som anges i artikel 3 i varumärkesdirektivet. 

Detta avlägsnande gjorde det möjligt att godta varumärken som återges i nya filformat som tidigare inte 

ingick i föreskrifterna i nationella eller regionala system. Det gjorde även att vissa typer av varumärken som 

redan var godtagbara kunde återges på ett enklare och mer exakt sätt. Således kom medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter överens om att godta en metod baserad på ”monoformat” för de nya typerna 

av varumärke, vilket inte utesluter att ytterligare format godtas. Samtliga typer anges i det gemensamma 

meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken (12). 

Trots att det nu är möjligt att återge dessa nya typer av varumärken i olika format måste emellertid resultatet 

av bedömningen av absoluta registreringshinder vara detsamma. 

 Bedömningen av tydlighet och exakthet hos nya typer av varumärken – artikel 
4.1 a i varumärkesdirektivet 

Enligt artikel 4.1 a i varumärkesdirektivet får ett tecken som inte kan utgöra ett varumärke inte registreras, 

och om registrering har skett ska tecknet kunna ogiltigförklaras. 

Denna artikel återspeglar skyldigheten för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter att avvisa 

varumärken som inte uppfyller kraven i artikel 3 i varumärkesdirektivet. I detta avseende måste en ansökan 

uppfylla tre villkor för att kunna utgöra ett varumärke: 

- Det måste vara ett tecken. 

- Det måste kunna särskilja ett företags varor eller tjänster från de som erbjuds av andra företag. 

- Det måste kunna återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och 

allmänheten att fastställa ett tydligt och exakt skyddsföremål. 

Denna artikel återspeglar skyldigheten för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter att avvisa 

varumärken om deras återgivning inte är tydlig och exakt. I detta avseende måste återgivningen av en ny 

typ av varumärke bedömas för att klargöra om de behöriga myndigheterna och allmänheten kan fastställa 

ett tydligt och exakt skyddsföremål och att den därför kan utgöra ett varumärke. 

Detta innebär att märket kommer att anses vara tydligt och exakt så länge det återges i en lämplig form 

med användning av allmänt tillgängliga tekniker, under förutsättning att märket även kan återges på ett 

fullständigt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt sätt, oavsett om det har ett begrepp eller ej. Detta 

tillvägagångssätt är anpassat till den princip enligt vilken ett ordmärke eller ett figurmärke inte behöver ha 

någon betydelse eller innehålla identifierbara bilder så länge det kan uppfylla sin funktion som ett varumärke 

och därmed fungera som ett kännetecken. 

 
(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_sv.pdf – se tabellerna 2 och 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_sv.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_sv.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_sv.pdf
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Dessutom måste de rättsliga konsekvenserna av att avvisa ett varumärke på grundval av artikel 4.1 a i 

varumärkesdirektivet beaktas vid granskning av en varumärkesansökan. I artikel 4.4 i varumärkesdirektivet 

fastslås följande: ”Ett varumärke ska inte vägras registrering med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före 

dagen för registreringsansökan, och som en följd av den användning som har gjorts av det, har förvärvat 

särskiljningsförmåga”. Om ansökan avslås på grundval av villkoren i led a kommer det således inte att 

utföras någon granskning av de andra absoluta registreringshindren, och det kommer inte att vara möjligt 

att ändra avslaget genom förvärvad särskiljningsförmåga som en följd av användning av märket. 

Följande exempel på ljud-, rörelse- och multimediamärken ges för att underlätta bedömningen av tydlighet 

och exakthet enligt artikel 4.1 a i varumärkesdirektivet. Samma överväganden gäller för hologrammärken. 

Dessa exempel anses inte nödvändigtvis vara särskiljande enligt artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet. 

a) Ljudmärken 

Tydliga och exakta ljudmärken 

Ljudmärken Motivering 

 
LJUDMÄRKE 23 

Klicka på bilden för att återge 

Även om den orddel som uppfattas i ljudet inte har 

någon betydelse gör återgivningen av ljudmärket att 

de behöriga myndigheterna och allmänheten kan 

fastställa skyddsföremålet på ett tydligt och exakt 

sätt.  

 
LJUDMÄRKE 24 

Klicka på bilden för att återge 

Trots att många olika ljud kan uppfattas tillsammans 

i filen gör återgivningen av ljudmärket att de behöriga 

myndigheterna och allmänheten kan fastställa 

skyddsföremålet på ett tydligt och exakt sätt.  

b) Rörelsemärken 

Tydliga och exakta rörelsemärken 

Rörelsemärken Motivering  

 
RÖRELSEMÄRKE 16 

Klicka på bilden för att återge 

Trots att rörelsemärket består av en suddig bild gör 

återgivningen av märket att de behöriga 

myndigheterna och allmänheten kan fastställa 

skyddsföremålet på ett tydligt och exakt sätt.  

 
RÖRELSEMÄRKE 17 

Klicka på bilden för att återge 

Trots att rörelsemärket innehåller bilder som inte går 

att identifiera gör återgivningen av märket att de 

behöriga myndigheterna och allmänheten kan 

fastställa skyddsföremålet på ett tydligt och exakt 

sätt. 

c) Multimediamärken 

Tydliga och exakta multimediamärken 

Multimediamärke Motivering  

 

Trots att märket består av en suddig bild och trots att 

den orddel som uppfattas i ljudet inte har någon 

betydelse gör återgivningen av detta 

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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MULTIMEDIAMÄRKE 10 

Klicka på bilden för att återge 

multimediamärke att de behöriga myndigheterna och 

allmänheten kan fastställa skyddsföremålet på ett 

tydligt och exakt sätt. 

 Den nödvändiga graden av särskiljningsförmåga hos nya typer av varumärken 
– artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet 

3.1 Allmänna aspekter 

Enligt artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet får varumärken som saknar en särskiljande egenskap inte 

registreras, och om registrering har skett ska varumärket kunna ogiltigförklaras. 

Med beaktande av artikelns innehåll måste godtagbarheten för varje typ av varumärke bero på huruvida de 

anses vara särskiljande i sig. I detta avseende är det värt att betona att de allmänna kriterierna vid en 

bedömning av särskiljningsförmågan hos traditionella typer av varumärken även måste tillämpas vid en 

bedömning av den nödvändiga graden av särskiljningsförmåga hos nya typer av varumärken. 

Enligt fast rättspraxis avses med särskiljningsförmåga att ett märke måste ha förmåga att fylla varumärkets 

grundläggande funktion. Därför måste varumärket tjäna till att identifiera den produkt och/eller de tjänster 

som omfattas av ansökan om registrering genom att göra det möjligt för konsumenten att särskilja varan 

och/eller tjänsten från de som erbjuds av andra företag (13). Sådan särskiljningsförmåga kan endast 

bedömas genom hänvisning till, för det första, de varor eller tjänster som omfattas av ansökan om 

registrering och, för det andra, den relevanta allmänhetens uppfattning av varumärket (14). 

Även om kriterierna för bedömning av särskiljningsförmåga är desamma för de olika kategorierna av 

varumärken kan det emellertid bli uppenbart vid tillämpningen av dessa kriterier att den relevanta 

allmänhetens uppfattning inte nödvändigtvis är densamma för var och en av dessa kategorier. Det är 

dessutom fast rättspraxis att det sätt på vilket den relevanta allmänheten uppfattar ett varumärke påverkas 

av dess grad av uppmärksamhet, vilken sannolikt varierar beroende på den aktuella kategorin av varor eller 

tjänster. 

Det bör noteras att nya typer av varumärken inte nödvändigtvis anbringas på eller används tillsammans 

med varorna och/eller tjänsterna på samma sätt som ett traditionellt varumärke. Konsumenten kan till 

exempel träffa på nya typer av märken i samband med marknadsföring. Sådan användning minskar inte 

nödvändigtvis märkets särskiljande förmåga. 

Även om vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 4.1 i varumärkesdirektivet är oberoende 

och måste granskas separat finns det en tydlig överlappning mellan de registreringshinder som fastställs i 

artikel 4.1 b och 4.1 c i varumärkesdirektivet. Av rättspraxis framgår i synnerhet att ett märke som anses 

vara beskrivande för varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 4.1 c i 

varumärkesdirektivet av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i den mening som 

avses i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet med avseende på samma varor och/eller tjänster. Ett märke kan 

emellertid sakna särskiljningsförmåga av andra skäl än dess möjliga beskrivande egenskaper. Därför 

saknar ett beskrivande märke alltid särskiljningsförmåga, men ett märke kan även sakna 

särskiljningsförmåga av andra skäl än att det är beskrivande (15). 

 

 
(13) Se 29/09/1998, C-39/97, Canon EU:C:1998:442, § 28 och 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26. 
(14) Se 08/04/2003, C-53/01, C 54/01 & C 55/01 Linde, EU:C:2003:206, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 
34 och de förenade målen 29/04/2004, C-468/01 P to C-472/01- P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 33. 
(15) Se domen 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 39; 08/07/2004, T-289/02 Telepharmacy Solutions 
EU:T:2004:227, § 24. 
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3.2 Ljudmärken 

Som redan nämnts i den formella delen av detta dokument, del A, avsnitt 1.1 – Ljudmärken, kan alla 

varumärken som återges i en ljudfil och som omfattar ett eller flera ljud, oavsett vilken typ av ljud som ingår 

däri, utgöra ett ljudmärke. 

3.2.1 Konsumentens uppfattning – ljudmärken 

Allmänhetens uppfattning av ett ljudmärkes särskiljningsförmåga är direkt kopplad till den grad i vilken 

märket hänför sig till de varor och tjänster som omfattas av ansökan. Det är mer sannolikt att konsumenten 

ser märket som en upplysning om kommersiellt ursprung om ingen koppling kan fastställas mellan märket 

och varorna eller tjänsterna. Konsumenterna är vana vid att uppfatta konventionella typer av varumärken, 

t.ex. ordmärken och figurmärken, som upplysningar om kommersiellt ursprung. Eftersom ljud allt oftare 

används i handeln som en del av en varumärkesstrategi är det emellertid allt mer sannolikt att 

konsumenterna uppfattar dem som upplysningar om kommersiellt ursprung. 

Vid en analys av konsumenternas uppfattning kan ljudmärken åtminstone delas in på följande tre sätt: 

- Ljud som produceras av eller har koppling till varorna eller tjänsterna. 

- Toner, en kombination av toner, låtar eller melodier. 

- Ljud som är den hörbara motsvarigheten till orddelar. 

Det finns även ljud som inte ingår i de ovannämnda grupperna och som inte har någon koppling till varorna 

och/eller tjänsterna. 

Den första gruppen – ljud som produceras av eller har koppling till varorna eller tjänsterna – kommer ofta 

att motsvara varornas karaktär eller funktion eller ha en nära koppling till tjänsterna. Om detta är fallet 

kommer allmänheten i normala fall inte att uppfatta ljudet som en upplysning om kommersiellt ursprung 

utan, t.ex., endast som en funktionell beståndsdel. 

Den andra gruppen – toner, en kombination av toner, låtar eller melodier – har sannolikt inte någon koppling 

till varorna eller tjänsterna. De kommer i regel att uppfattas av allmänheten på samma sätt som en tonföljd 

eller en jingel, vilken i vissa fall kan vara särskiljande beroende på dess specifika särdrag. 

Kundens uppfattning av den tredje gruppen – ljudmärken som består av orddelar – kan ändras beroende 

på orddelens betydelse i sig, språket och/eller det sätt på vilket det uttalas. Om ljudmärket består av ett 

vanligt uttal av ett ord kommer bedömningen i regel att vara densamma som för ett ordmärke som innehåller 

samma orddel. 

När det gäller de ljud som inte har någon koppling till varorna och/eller tjänsterna och som inte ingår i någon 

av de föregående grupperna kommer konsumenten endast att uppfatta dem som en upplysning om 

kommersiellt ursprung om de har en viss resonans (16) som skapar en uppmärksamhet hos kunden för att 

kunna identifieras som ett varumärke. 

Det sätt på vilket en konsument uppfattar ett märke bestående av en kombination av de olika grupperna 

kommer att bero på själva märket, under förutsättning att det kan identifieras som ett varumärke, och om 

ingen koppling kan fastställas mellan ljudet och varorna eller tjänsterna. 

 
 

 
(16) Se 13/09/2016, T 408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (ljudmärke), EU:T:2016:468, § 45. 
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3.2.2 Ljudmärken med ursprunglig särskiljningsförmåga 

Om det ljud som hörs i ett ljudmärke består av en ton, en kombination av toner eller en melodi kommer det 

att anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga om det kan uppfattas av den relevanta allmänheten som 

en upplysning om kommersiellt ursprung. 

Melodi med ursprunglig särskiljningsförmåga 

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

 
LJUDMÄRKE 25 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 41: Tillhandahållande av 

filmer i underhållningssyfte 

Tonföljden har en längd och en 

komplexitet som ger den en viss 

resonans, vilket gör att den kan 

fungera som en upplysning om 

kommersiellt ursprung. Därför 

anses melodin vara särskiljande 

för den tjänst som ansökan gäller. 

 
LJUDMÄRKE 26 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 41: Tillhandahållande av 

filmer i underhållningssyfte 

Den visslade tonföljden har en 

längd och en komplexitet som ger 

den en viss resonans, vilket gör att 

den kan fungera som en 

upplysning om kommersiellt 

ursprung. Därför anses melodin 

vara särskiljande för den tjänst 

som ansökan gäller. 

 
LJUDMÄRKE 27 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Datorer 

Ackordföljden har en längd och en 

komplexitet som ger den en viss 

resonans, vilket gör att den kan 

fungera som en upplysning om 

kommersiellt ursprung. Därför 

anses melodin vara särskiljande 

för de varor som ansökan gäller. 

 
LJUDMÄRKE 28 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Melodin innehåller en serie av 

ackord som ger den en viss 

resonans, vilket gör att den kan 

fungera som en upplysning om 

kommersiellt ursprung. Därför 

anses melodin vara särskiljande 

för de varor som ansökan gäller. 

Om det ljud som hörs i ett ljudmärke består av en orddel som anses vara särskiljande i sig om den uttalas 

på ett tydligt sätt, även om den uttalas med neutral eller robotliknande röst, kommer ljudmärket att anses 

vara särskiljande. 

Särskiljande 

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

 

 
LJUDMÄRKE 29 

Klicka på bilden för att återge 
 

Klass 12: Bilar 

Den särskiljande orddel som 

uppfattas i ljudmärket, ”Gerivan”, 

uttalas på ett tydligt och begripligt 

sätt, och ljudmärket anses därför 

vara särskiljande. 

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%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
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LJUDMÄRKE 30 

Klicka på bilden för att återge 
 

Klass 12: Bilar 

Den särskiljande orddel som 

uppfattas i ljudmärket, ”Gerivan”, 

uttalas på ett tydligt och begripligt 

sätt, och ljudmärket anses därför 

vara särskiljande. 

Om den språkdel som hörs i ett ljudmärke inte kan uppfattas eller inte är identifierbar som ett ord kommer 

märket att anses vara särskiljande så länge ljudet kan kännas igen som en upplysning om kommersiellt 

ursprung av konsumenten. 

Särskiljande 

Ljudmärke Varor och tjänster Motivering 

 
LJUDMÄRKE 31 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Detta ljud kommer att uppfattas 

som ett konstgjort, betydelselöst 

ljud som är lätt att komma ihåg och 

som därför kan kännas igen som 

en upplysning om kommersiellt 

ursprung. 

Om det ljud som hörs i ett ljudmärke innehåller ett ljud som inte har någon koppling till de varor och/eller 

tjänster som ansökan avser kommer det, i princip, att anses vara särskiljande så länge det kan kännas igen 

av konsumenten som en upplysning om kommersiellt ursprung. 

Särskiljande  

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

 
LJUDMÄRKE 32 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 11: Toaletter 

Det ljud som uppfattas i märket har 

inte någon koppling till de varor 

som ansökan gäller och har 

tillräcklig resonans för att det ska 

kunna kännas igen av 

konsumenten som en upplysning 

om kommersiellt ursprung. Det 

anses därför vara särskiljande. 

 
LJUDMÄRKE 33 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Livsmedel för djur 

Det ljud som uppfattas i märket har 

inte någon koppling till de varor 

som ansökan gäller och har 

tillräcklig resonans för att det ska 

kunna kännas igen av 

konsumenten som en upplysning 

om kommersiellt ursprung. Det 

anses därför vara särskiljande. 

 

3.2.3 Icke särskiljande ljudmärken 

Om ljudmärket består av ett ljud som produceras av eller har koppling till varorna och/eller tjänsterna, eller 

till andra relevanta egenskaper därav, kommer det att endast uppfattas av konsumenten som ett funktionellt 

attribut, och därför kommer ljudmärket i princip att anses vara icke särskiljande. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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
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Icke särskiljande 

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

  
LJUDMÄRKE 34 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 33: Vin 

Konsumenten kommer inte att 

uppfatta detta ljud som ett 

varumärke, utan endast som ett 

ljud som har en koppling till varan. 

Det anses därför vara icke 

särskiljande. 

 
LJUDMÄRKE 35 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Ringklockor 

Det ljud som uppfattas i märket kan 

lätt kopplas till den vara som 

ansökan gäller. Därför skulle 

märket anses vara icke 

särskiljande. 

Om ljudmärket består av toner, en kombination av toner, låtar eller melodier kommer det att anses vara 

icke särskiljande om ljudet saknar resonans och om det inte skulle kännas igen som en upplysning om 

kommersiellt ursprung av konsumenten, även om ingen koppling kan fastställas med varorna och/eller 

tjänsterna. 

Icke särskiljande 

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

 
LJUDMÄRKE 36 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Detta ljud bestående av en enda 

ton saknar resonans och skulle 

inte kännas igen av konsumenten 

som en upplysning om 

kommersiellt ursprung. Därför 

anses ljudmärket vara icke 

särskiljande. 

Om ett ljudmärke består av icke särskiljande/beskrivande/generiska orddelar som uttalas på ett tydligt sätt 

och utan några framträdande eller ovanliga ljuddelar kommer ljudmärket att anses vara icke särskiljande. 

Icke särskiljande  

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

 
LJUDMÄRKE 37 

Klicka på bilden för att återge 

 

Klass 3: Tvättmedel 

Den icke särskiljande/beskrivande 

orddel som uppfattas i ljudmärket, 

”Premium”, uttalas på ett tydligt 

sätt och utan några framträdande 

eller ovanliga ljuddelar. Därför 

anses ljudmärket vara icke 

särskiljande. 

 
LJUDMÄRKE 38 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Den icke särskiljande/beskrivande 

orddel som uppfattas i ljudmärket, 

”Premium Quality”, uttalas på ett 

tydligt sätt och utan några 

framträdande eller ovanliga 

ljuddelar. Därför anses ljudmärket 

vara icke särskiljande. 

Enligt definitionen av ett ljudmärke kan emellertid andra delar av ljud, t.ex. en sångtext, en särskild melodi 

eller intonation och/eller en säregen sångstil, ingå och uppfattas i märket. Om den icke 

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
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
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särskiljande/beskrivande/generiska orddel som uppfattas i ett ljudmärke åtföljs av andra ljuddelar, som 

också anses vara icke särskiljande i sig, kommer ljudmärket sannolikt i princip att även anses vara icke 

särskiljande i sin helhet. 

Icke särskiljande 

Ljudmärke Varor och tjänster Motivering  

 
LJUDMÄRKE 39 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

De orddelar som uppfattas i 

ljudmärket, ”Premium quality”, 

anses vara icke 

särskiljande/beskrivande. 

Tillförandet av en sångröst är inte 

tillräckligt för att märket kan anses 

särskiljande i sin helhet. 

 
LJUDMÄRKE 40 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Tillförandet av ett särskilt sätt att 

intonera de orddelar som uppfattas 

i ljudet, ”Premium quality”, vilka 

anses vara icke 

särskiljande/beskrivande i sig, är 

inte tillräckligt för att märket kan 

anses särskiljande i sin helhet. 

 
LJUDMÄRKE 41 

Klicka på bilden för att återge 

 Klass 3: Tvättmedel 

Tillförandet av en sångröst och en 

särskild jingel till de orddelar som 

uppfattas i ljudet, ”Premium 

quality”, vilka anses vara icke 

särskiljande/beskrivande i sig, är 

inte tillräckligt för att märket kan 

anses särskiljande i sin helhet. 

Det kan inte uteslutas att ett särskilt arrangemang av olika ljuddelar som är ovanligt och som är lätt att 

känna igen som en upplysning om kommersiellt ursprung av konsumenten kan vara tillräckligt för att ett 

ljudmärke ska anses vara särskiljande i sin helhet. Det bör noteras att sökanden inte kommer att erhålla 

exklusiva rättigheter till de icke särskiljande/beskrivande orddelarna och att skyddsomfånget kommer att 

begränsas till det övergripande intrycket av ljudmärket. 

Särskiljande 

Ljudmärke  Varor och tjänster  Motivering  

 
LJUDMÄRKE 42 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska bananer 

Orddelen, som i princip kan anses 

vara icke särskiljande/beskrivande 

i sig, anses inte vara tydligt 

begriplig, och kombinationen med 

melodin och det sätt på vilket ordet 

sjungs är tillräcklig för att orddelen 

kan kännas igen som en 

upplysning om kommersiellt 

ursprung och att ljudmärket ska 

anses vara särskiljande i sin 

helhet. 

3.3 Rörelsemärken 

Som redan nämnts i den formella delen av detta dokument, del A, avsnitt 1.2 – Rörelsemärken, är 

definitionen av rörelsemärken inte begränsad till sådana som endast visar en rörelse. Följaktligen kan ett 

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%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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varumärke som visar en förändring av delarnas placering, en förändring av färgen eller en förändring av de 

delar som ingår i varumärket kategoriseras som ett rörelsemärke. 

3.3.1 Konsumentens uppfattning – rörelsemärken 

Allmänhetens uppfattning av ett rörelsemärkes särskiljningsförmåga är direkt kopplad till den grad i vilken 

märket hänför sig till de varor och tjänster som omfattas av ansökan. Det är mer sannolikt att konsumenten 

ser märket som en upplysning om kommersiellt ursprung om ingen koppling kan fastställas mellan märket 

och varorna eller tjänsterna. Konsumenterna är vana vid att uppfatta konventionella typer av varumärken, 

t.ex. ordmärken och figurmärken, som upplysningar om kommersiellt ursprung. Antalet märken med 

rörelser och rörliga bilder som används som en del av en varumärkesstrategi har emellertid ökat, vilket i 

sin tur ökar sannolikheten för att konsumenterna uppfattar dem som upplysningar om kommersiellt 

ursprung. 

Vid en analys av konsumenternas uppfattning kan rörelsemärken åtminstone delas in på följande sätt: 

- Rörelser som kan uppfattas som en naturlig funktionell del av varorna eller tjänsterna i sig, eller som 

används för att styra dessa varor. 

- Rörelser som innehåller orddelar och/eller figurdelar. 

Rörelsemärken som uppfattas som en naturlig funktionell del av varorna eller tjänsterna i sig, eller som 

används för att styra dessa varor, kommer i allmänhet inte att uppfattas av allmänheten som en upplysning 

om kommersiellt ursprung, utan endast som funktionella attribut. 

Rörelser som inte kan hänföras till varorna eller tjänsterna skulle kunna uppfattas som upplysningar om 

kommersiellt ursprung om rörelserna inte är funktioner av, eller har anknytning till, varorna eller tjänsterna 

i sig, och under förutsättning att de ger ett visst intryck som skapar en viss uppmärksamhet hos kunden för 

att kunna identifieras som ett varumärke. 

Allmänhetens uppfattning av rörelsemärken som innehåller orddelar eller figurdelar kommer att bero på 

tillförandet av rörelse och huruvida orddelen eller figurdelen, på grund av sin storlek och placering, är tydligt 

igenkännbar i varumärket. Om ingen av varumärkets beståndsdelar avleder konsumentens 

uppmärksamhet från orddelen eller figurdelen kommer uppfattningen i regel att vara densamma som av ett 

ordmärke eller figurmärke med samma beståndsdel. Om en koppling kan fastställas mellan märket och 

varorna och tjänsterna kommer sådana märken inte att uppfattas som upplysningar om kommersiellt 

ursprung. 

Det sätt på vilket en konsument uppfattar ett märke bestående av en kombination av de olika grupperna 

kommer att bero på själva märket och eventuella kopplingar mellan märket och varorna och tjänsterna. 

3.3.2 Rörelsemärken med ursprunglig särskiljningsförmåga 

Vid en bedömning av särskiljningsförmågan hos dessa typer av varumärken kommer de i allmänhet att 

anses vara särskiljande om de innehåller en särskiljande orddel och/eller figurdel som rör sig eller ändrar 

sin placering, färg och/eller andra beståndsdelar, även om rörelsen eller placeringsändringen i sig inte är 

särskiljande. 

Särskiljande  

Rörelsemärken Varor och tjänster Motivering  

 

Klass 9: Datorer 

Med tanke på att rörelsemärket 

innehåller orddelen ”Gerivan”, 

vilken anses vara särskiljande i 

sig,är rörelsemärket särskiljande, 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2018.mp4
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RÖRELSEMÄRKE 18 

Klicka på bilden för att återge 

och även om rörelsen i sig anses 

vara icke särskiljande,. 

 
RÖRELSEMÄRKE 19 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Datorer 

Med tanke på att rörelsemärket 

innehåller orddelen ”Gerivan”, 

vilken anses vara särskiljande i sig, 

är rörelsemärket särskiljande, 

även om rörelsen i sig anses vara 

icke särskiljande. 

 

RÖRELSEMÄRKE 20 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Datorer 

Figurdelen i rörelsemärket anses 

vara särskiljande i sig. I 

kombination med de växlande 

färgerna kommer konsumenten att 

uppfatta den som en upplysning 

om kommersiellt ursprung för den 

vara som omfattas av ansökan. 

 
RÖRELSEMÄRKE 21 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 41: Tillhandahållande av 

filmer i underhållningssyfte  

Den figurdel som rör sig i 

rörelsemärket anses vara 

särskiljande i sig, och 

konsumenten kommer att uppfatta 

den som en upplysning om 

kommersiellt ursprung för de 

tjänster som omfattas av ansökan. 

 
RÖRELSEMÄRKE 22 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 41: Tillhandahållande av 

filmer i underhållningssyfte 

De olika delar som förekommer i 

märket anses vara särskiljande i 

sig, och konsumenten kommer att 

uppfatta helheten som en 

upplysning om kommersiellt 

ursprung för de tjänster som 

omfattas av ansökan.  

Om rörelsemärket visar en del som inte kan uppfattas eller inte är identifierbar, och som inte förmedlar 

någon betydelse eller skapar en koppling till varorna och/eller tjänsterna, kommer märket, så länge det kan 

kännas igen som en upplysning om kommersiellt ursprung av konsumenten, att anses vara särskiljande. 

Särskiljande 

Rörelsemärken Varor och tjänster Motivering  

 
RÖRELSEMÄRKE 23 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Detta rörelsemärke innehåller en 

abstrakt rörlig bild som 

konsumenten kan känna igen som 

en upplysning om kommersiellt 

ursprung och som därmed 

fungerar som ett varumärke. 

 
RÖRELSEMÄRKE 24 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 36: Finansiella tjänster 

Detta rörelsemärke innehåller en 

abstrakt bild med föränderlig form 

och färg som konsumenten kan 

känna igen som en upplysning om 

kommersiellt ursprung och som 

därmed fungerar som ett 

varumärke. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2019.mp4
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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3.3.3 Icke särskiljande rörelsemärken 

Om rörelsemärket består av en rörelse som produceras av eller har koppling till varorna och/eller tjänsterna 

eller till andra relevanta egenskaper därav kommer det i princip endast att uppfattas av konsumenten som 

en funktionell del av, eller för, varorna och/eller tjänsterna. Därför kommer rörelsemärket att anses vara 

icke särskiljande. 

Icke särskiljande 

Rörelsemärken Varor och tjänster Motivering  

 
RÖRELSEMÄRKE 25 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 7: Motorsågar 

Konsumenten kommer inte att 

uppfatta denna rörelse som ett 

varumärke, utan endast som en 

rörelse som produceras av varan. 

Det anses därför vara icke 

särskiljande. 

Om rörelsemärket består av en icke särskiljande/beskrivande/generisk orddel och/eller figurdel som rör sig 

eller ändrar sin placering, färg och/eller andra beståndsdelar kommer det att anses vara icke särskiljande, 

såvida inte rörelsen i sig är tillräcklig för att leda bort uppmärksamheten från det budskap som förmedlas 

av den icke särskiljande/beskrivande orddelen eller figurdelen. I dessa situationer bör de gemensamma 

principerna i CP3 (17) beaktas med tanke på att de principerna inte kommer att vara tillämpliga vare sig på 

rörelsen eller på ändringen av placering, färg och/eller andra beståndsdelar. 

Nedanstående exempel på ett särskiljande märke visar emellertid att det inte kan uteslutas att en viss 

rörelse som i sig är ovanlig och framträdande, eller skapar en ovanlig och framträdande visuell effekt, kan 

vara tillräcklig för att ett rörelsemärke ska anses vara särskiljande i sitt helhetsintryck. Det bör dessutom 

noteras att sökanden inte kommer att erhålla exklusiva rättigheter till de icke särskiljande/beskrivande 

orddelarna och att skyddsomfånget kommer att begränsas till det övergripande intrycket av rörelsemärket. 

Icke särskiljande  

Rörelsemärken Varor och tjänster Motivering  

 
RÖRELSEMÄRKE 26 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Med tanke på att rörelsen på den 

icke särskiljande/beskrivande 

orddelen ”Premium” inte är ovanlig 

eller framträdande kan varumärket 

inte kännas igen av konsumenten 

som en uppgift om kommersiellt 

ursprung. Därför anses 

rörelsemärket vara icke 

särskiljande. 

 
RÖRELSEMÄRKE 27 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Tillförandet av en rörelse är inte 

tillräckligt för att avleda 

uppmärksamheten från den 

betydelse som förmedlas av den 

icke särskiljande/beskrivande 

orddelen ”Organic”, och därför 

anses rörelsemärket vara icke 

särskiljande. 

 
(17) https://www.tmdn.org/network/documents/10181/a6014017-8113-4e1b-bb0c-ccf57fe2e9a2  

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/a6014017-8113-4e1b-bb0c-ccf57fe2e9a2
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
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RÖRELSEMÄRKE 28 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Med tanke på att rörelsen på den 

icke särskiljande/beskrivande 

orddelen ”Premium” inte är ovanlig 

eller framträdande kan varumärket 

inte kännas igen av konsumenten 

som en uppgift om kommersiellt 

ursprung. Därför anses 

rörelsemärket vara icke 

särskiljande. 

 
RÖRELSEMÄRKE 29 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Tillförandet av en rörelse är inte 

tillräckligt för att avleda 

uppmärksamheten från den 

betydelse som förmedlas av den 

icke särskiljande/beskrivande 

orddelen ”Premium”, och därför 

anses rörelsemärket vara icke 

särskiljande. 

 
Särskiljande 

Rörelsemärke Varor och tjänster Motivering  

 
RÖRELSEMÄRKE 30 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel  

Tillförandet av en särskild rörelse 

för den icke 

särskiljande/beskrivande orddelen 

”Eco” skapar en ovanlig och 

framträdande visuell effekt som är 

tillräcklig för att märket ska vara 

särskiljande i sin helhet. 

Konsumenten skulle dessutom inte uppfatta rörelsemärken som upplysningar om kommersiellt ursprung 

om de inte skapar ett bestående intryck hos konsumenten. Därför skulle dessa anses vara icke särskiljande. 

Icke särskiljande 

Rörelsemärken Varor och tjänster Motivering  

 
RÖRELSEMÄRKE 31 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 39: Resetjänster 

Denna rörelse innehåller för 
många delar för att ge ett 
bestående intryck hos 
konsumenten. Märket saknar 
därför en ursprunglig 
särskiljningsförmåga och kommer 
inte att uppfattas som en 
upplysning om kommersiellt 
ursprung. 

 
RÖRELSEMÄRKE 32 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Datorhårdvara 

Denna rörelse innehåller för 
många delar för att ge ett 
bestående intryck hos 
konsumenten. Märket saknar 
därför en ursprunglig 
särskiljningsförmåga och kommer 
inte att uppfattas som en 
upplysning om kommersiellt 
ursprung. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2028.mp4
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


 
Nya typer av märken: granskning av formella krav och registreringshinder 

  
 

 

Gemensam praxis 32 
 

 
RÖRELSEMÄRKE 33 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Den banala beståndsdelen i denna 
rörelse, i kombination med den 
korta visningen av bilden i 
videofilen, skapar inte något 
bestående intryck hos 
konsumenten. Märket saknar 
därför en ursprunglig 
särskiljningsförmåga och kommer 
inte att uppfattas som en 
upplysning om kommersiellt 
ursprung. 

 

3.4 Multimediamärken 

Som redan nämnts i den formella delen av detta dokument, del A, avsnitt 1.3 – Multimediamärken, är ett 

multimediamärke ett varumärke som består av eller omfattar en kombination av bild och ljud, och alla 

principer som gäller för ljud- och rörelsemärken kommer även att vara tillämpliga på denna typ av 

varumärke. 

3.4.1 Konsumentens uppfattning – multimediamärken 

Allmänhetens uppfattning av ett multimediamärkes särskiljningsförmåga är direkt kopplad till den grad i 

vilken märket hänför sig till de varor och tjänster som omfattas av ansökan. Det är mer sannolikt att 

konsumenten ser märket som en upplysning om kommersiellt ursprung om ingen koppling kan fastställas 

mellan märket och varorna eller tjänsterna. Konsumenterna är vana vid att uppfatta konventionella typer 

av varumärken, t.ex. ordmärken och figurmärken, som upplysningar om kommersiellt ursprung. Antalet 

märken med kombinationer av bild och ljud som används som en del av en varumärkesstrategi har 

emellertid ökat, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att konsumenterna uppfattar dem som upplysningar 

om kommersiellt ursprung. 

Multimediamärken består av både ljuddelar och bilddelar, vilka kan ha karaktären av ord eller figurer och 

vara rörliga eller icke-rörliga. Det är mer sannolikt att konsumenten uppfattar märket som en upplysning om 

kommersiellt ursprung om ingen av dessa beståndsdelar har en koppling till de varor eller tjänster som 

omfattas av ansökan. 

Om multimediamärket innehåller en orddel, en figurdel eller en ljuddel, och om konsumenten kan fastställa 

en koppling mellan dessa delar och de varor och tjänster som omfattas av ansökan, kommer uppfattningen 

i regel att vara densamma som för ett ljudmärke eller rörelsemärke med samma beståndsdelar. 

Uppfattningen av ljuddelar och bilddelar i ett multimediamärke kan variera beroende på deras individuella 

beståndsdelar (ord, figurer och ljud). Det sätt på vilket konsumenten kommer att uppfatta märket beror på 

den övergripande kombinationen av beståndsdelar och eventuella kopplingar mellan dessa och varorna 

och tjänsterna. 

3.4.2 Multimediamärken med ursprunglig särskiljningsförmåga 

Om minst en av de ingående delarna av ett multimediamärke, antingen ljudet eller bilden, anses vara 

särskiljande i sig kommer varumärket i regel att anses vara särskiljande i sin helhet. Om multimediamärket 

består av särskiljande och icke särskiljande/beskrivande/generiska delar kommer märkets skyddsomfång 

att vara begränsat till det övergripande intrycket av multimediamärket, och inga exklusiva rättigheter 

kommer att ges till de icke särskiljande/beskrivande delarna i sig. 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2033.mp4
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Särskiljande  

Multimediamärken Varor och tjänster Motivering  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 11 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Både bilden och ljudet anses vara 

särskiljande i sig, och därför är 

multimediamärket särskiljande. 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 12 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Livsmedel för djur 

Kombinationen av den stiliserade 

katten i omväxlande färger och den 

särskiljande orddelen ”Gerivan” 

gör att märket anses vara 

särskiljande.  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 13 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska bananer 

Även om bilden anses vara icke 

särskiljande/beskrivande i 

förhållande till den vara som 

omfattas av ansökan gör den 

kombination med en särskiljande 

orddel som kan uppfattas i 

multimediamärket att märket är 

särskiljande.  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 14 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Även om det ljud som uppfattas i 

multimediamärket, ”Premium”, 

kommer att anses vara icke 

särskiljande/beskrivande i sig, i 

förhållande till den vara som 

omfattas av ansökan, gör dess 

kombination med en särskiljande 

beståndsdel bestående av 

bokstäver som bildar ordet 

”Gerivan” på skärmen att märket är 

särskiljande i sin helhet. 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 15 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Även om den melodi som 

uppfattas i multimediamärket 

anses vara icke särskiljande i 

förhållande till den vara som 

omfattas av ansökan, gör 

kombinationen med en 

särskiljande bild att märket är 

särskiljande i sin helhet. 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 16 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 29: Sardiner 

Även om bilden anses vara icke 

särskiljande/beskrivande i 

förhållande till den vara som 

omfattas av ansökan, gör 

kombinationen med en 

särskiljande orddel att märket är 

särskiljande i sin helhet. 

Om multimediamärket innehåller en del som inte kan uppfattas eller inte är identifierbar eftersom den inte 

förmedlar någon betydelse kommer märket, så länge det kan kännas igen av konsumenten, att anses vara 

särskiljande. 

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
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
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Särskiljande 

Multimediamärken Varor och tjänster Motivering  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 17 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Kombinationen av en melodi och 

en abstrakt bild som ändrar form 

och färg kan kännas igen som en 

upplysning om kommersiellt 

ursprung av konsumenten. 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 18 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Kombinationen av en abstrakt bild 

som ändrar form och placering och 

ett ljud som innehåller en orddel 

som är konstgjord gör att märket 

kan kännas igen av konsumenten 

som en upplysning om 

kommersiellt ursprung.  

3.4.3 Icke särskiljande multimediamärken 

På samma sätt, enligt de tillämpliga principerna för ljud- och rörelsemärken, kommer ett multimediamärke 

med en kombination av en eller flera icke särskiljande/beskrivande/generiska bilder och icke särskiljande 

ljud och rörelser i regel att anses vara icke särskiljande. 

Vid en bedömning av särskiljningsförmågan hos multimediamärken bör hänsyn dessutom tas till de 

gemensamma principerna i CP3, nämligen om märket innehåller en icke särskiljande term med figurativa 

egenskaper. Det bör noteras att sökanden inte kommer att erhålla exklusiva rättigheter till de icke 

särskiljande/beskrivande orddelarna och att skyddsomfånget kommer att begränsas till det övergripande 

intrycket av multimediamärket. 

Icke särskiljande 

Multimediamärken Varor och tjänster Motivering 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 19 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska bananer 

Multimediamärket anses vara icke 

särskiljande/beskrivande, 

eftersom det kombinerar en icke 

särskiljande rörlig bild med ett icke 

särskiljande ljud, som även 

beskriver varans kvalitet. 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 20 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 29: Sardiner 

Multimediamärket anses vara icke 

särskiljande/beskrivande, 

eftersom det kombinerar en icke 

särskiljande bild med ett icke 

särskiljande ljud, som även 

beskriver själva bilden. 

 

Konsumenten skulle dessutom inte uppfatta multimediamärken som upplysningar om kommersiellt 

ursprung om de inte skapar ett bestående intryck på konsumenten. Därför skulle dessa anses vara icke 

särskiljande. 

 

 

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%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
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Icke särskiljande 

Multimediamärken Varor och tjänster Motivering  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 21 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 39: Resetjänster 

De visuella egenskaperna och 

ljudet hos detta multimediamärke 

innehåller för många 

beståndsdelar för att ge 

konsumenten ett bestående 

intryck . Märket saknar därför en 

ursprunglig särskiljningsförmåga 

och kommer inte att uppfattas som 

en upplysning om kommersiellt 

ursprung.  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 22 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Datorhårdvara 

De visuella egenskaperna och 

ljudet hos detta multimediamärke 

innehåller för många 

beståndsdelar för att ge 

konsumenten ett bestående 

intryck . Märket saknar därför en 

ursprunglig särskiljningsförmåga 

och kommer inte att uppfattas som 

en upplysning om kommersiellt 

ursprung.  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 23 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 3: Tvättmedel 

Varumärkets bild och ljud har en 

banalitet som i kombination med 

videons korta varaktighet inte 

skapar något bestående intryck 

hos konsumenten. Märket saknar 

därför en ursprunglig 

särskiljningsförmåga och kommer 

inte att uppfattas som en 

upplysning om kommersiellt 

ursprung.  

Även om ett multimediamärke innehåller icke särskiljande/beskrivande/generiska bilder och/eller ljud kan 

det emellertid fortfarande godtas på absoluta grunder om det finns andra beståndsdelar i märket som gör 

att det kan anses vara särskiljande i sin helhet. 

I detta avseende kan ett multimediamärke som innehåller både icke särskiljande/beskrivande/generiska 

bilder och ljud inte enbart bedömas utifrån dessa beståndsdelar var för sig. Det kan vara möjligt att en 

sådan kombination gör att multimediamärket uppfyller sin grundläggande funktion när det används för 

särskilda varor och tjänster och att multimediamärket därmed är särskiljande i sin helhet. Det bör dessutom 

noteras att sökanden inte kommer att erhålla exklusiva rättigheter till de icke särskiljande/beskrivande 

orddelarna och att märkets skyddsomfång kommer att begränsas till det övergripande intrycket av 

multimediamärket. 

Särskiljande 

Multimediamärke Varor och tjänster Motivering 

 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 24 

Klass 31: Livsmedel för djur 

Den ovanliga kombinationen av 

bild och ljud skapar ett 

övergripande intryck som är 

tillräckligt särskiljande i sin helhet.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2021.mp4
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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Klicka på bilden för att återge 

3.5 Hologrammärken 

Som redan nämnts i den formella delen av detta dokument, del A, avsnitt 1.4 – Hologrammärken, är ett 

hologrammärke ett varumärke som består av delar med holografiska egenskaper. 

3.5.1 Konsumentens uppfattning – hologrammärken 

Allmänhetens uppfattning av ett hologrammärkes särskiljningsförmåga är direkt kopplad till den grad i vilken 

märket hänför sig till de varor och tjänster som omfattas av ansökan. Det är mer sannolikt att konsumenten 

ser märket som en upplysning om kommersiellt ursprung om ingen koppling kan fastställas mellan märket 

och varorna eller tjänsterna. Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till att konsumenterna sannolikt är mer 

vana vid att uppfatta konventionella typer av varumärken, t.ex. ordmärken och figurmärken, som 

upplysningar om kommersiellt ursprung. 

Hologrammärken som uteslutande består av orddelar och figurdelar kommer i allmänhet inte att uppfattas 

som upplysningar om kommersiellt ursprung om en koppling kan göras mellan märket och varorna och 

tjänsterna. Bedömningen kommer dessutom att bero på den holografiska effekten och huruvida orddelen 

eller figurdelen, på grund av sin storlek och placering, är tydligt igenkännbar i varumärket. 

Det sätt på vilket konsumenten kommer att uppfatta märket beror på den övergripande kombinationen av 

beståndsdelar och eventuella kopplingar mellan dessa och varorna och tjänsterna. 

3.5.2 Hologrammärken med ursprunglig särskiljningsförmåga 

Om hologrammärket består av en orddel och/eller en figurdel som i sig är särskiljande, även om de 

holografiska egenskaper som tillförts till dessa delar är icke särskiljande, kommer hologrammärket att 

anses vara särskiljande i sin helhet, och märkets skyddsomfång kommer att begränsas till det övergripande 

intrycket av hologrammärket. 

Särskiljande 

Hologrammärken Varor och tjänster Motivering  

 
HOLOGRAMMÄRKE 7 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Kombinationen av de särskiljande 

orddelarna och figurdelarna i 

hologrammärket gör att 

hologrammärket är särskiljande i 

sin helhet.  

 
HOLOGRAMMÄRKE 8 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 12: Bilar 

Kombinationen av de särskiljande 

orddelarna och figurdelarna i 

hologrammärket gör att 

hologrammärket är särskiljande i 

sin helhet. 

Om hologrammärket visar en del som inte kan uppfattas eller inte är identifierbar, och som inte förmedlar 

någon betydelse eller skapar en koppling till varorna och/eller tjänsterna, kommer märket, så länge det kan 

kännas igen som en upplysning om kommersiellt ursprung av konsumenten, att anses vara särskiljande. 

 

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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3.5.3 Icke särskiljande hologrammärken 

Om hologrammärket består av en icke särskiljande/beskrivande/generisk orddel och/eller figurdel kommer 

det att anses vara icke särskiljande. 

I allmänhet kommer tillförandet av en holografisk effekt till en icke särskiljande orddel och/eller figurdel inte 

att vara tillräckligt för att ge märket en utpräglad karaktär, eftersom kunden endast kommer att uppfatta 

effekten som ett banalt eller dekorativt element, oavsett om den avser de varor och/eller tjänster som 

omfattas av ansökan eller ej. 

De gemensamma principerna i CP3 bör beaktas vid en bedömning av särskiljningsförmågan hos 

figurdelarna och/eller orddelarna i ett hologrammärke. Dessa principer är emellertid inte nödvändigtvis 

tillämpliga på den holografiska effekten i sig. För att ett hologrammärke ska anses vara särskiljande i sin 

helhet måste därför alla icke särskiljande/beskrivande delar med holografiska egenskaper kännas igen av 

konsumenten som en upplysning om kommersiellt ursprung. Det bör dessutom noteras att märkets 

skyddsomfång kommer att vara begränsat till det övergripande intrycket av hologrammärket. 

Icke särskiljande 

Exempel på hur ett 

hologrammärke skulle kunna 

framställas (18) 

Varor och tjänster Motivering  

Ett hologram som återges i en 

MP4-fil och som består av 

orddelen ”Premium” med ett 

enkelt typsnitt, som när det 

flyttas och placeras i tillräckligt 

god belysning verkar vara större 

och ha ett annat typsnitt.  

Klass 3: Tvättmedel 

Tillförandet av den holografiska 

effekten hos den icke 

särskiljande/beskrivande orddelen 

”Premium” är inte tillräckligt för att 

avleda uppmärksamheten från den 

betydelse som förmedlas av 

orddelen. Den begränsade 

förändringen av storleken och 

typsnittet kommer endast att 

uppfattas av kunden som ett banalt 

och dekorativt element. Därför är 

hologrammärket inte särskiljande. 

 Nya typer av varumärken som beskriver varorna eller tjänsterna, eller deras 
egenskaper – artikel 4.1 c i varumärkesdirektivet 

4.1 Allmänna aspekter 

I enlighet med artikel 4.1 c i varumärkesdirektivet 

får varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas 

eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, 

tiden för framställande eller utförande eller andra egenskaper, inte registreras och om 

registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras. 

På samma sätt som de allmänna kriterierna för att bedöma särskiljningsförmågan hos ett traditionellt 

varumärke är tillämpliga på nya typer av varumärken, måste de fastställda principerna för att bedöma 

särskiljningsförmågan hos traditionella varumärken eller beståndsdelar i dessa tillämpas när man bedömer 

beskrivningen av orddelarna och/eller figurdelarna i en ny typ av varumärke. 

 
(18) Denna tabell och de följande tabellerna på sidan 41 ingår endast i illustrationssyfte och påverkar inte de återgivningskrav för 
hologrammärken som anges i det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken. 
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Tillsammans med ett varumärkes förmåga att utföra sin grundläggande funktion, enligt vad som fastställts 

av domstolen, är det allmänintresse som ligger till grund för artikel 4.1 c i varumärkesdirektivet att 

säkerställa att beskrivande varumärken eller upplysningar, som rör egenskaperna hos de varor eller tjänster 

för vilka registrering efterfrågas, fritt kan användas av alla näringsidkare som erbjuder sådana varor 

och/eller tjänster. Detta hindrar att sådana märken eller upplysningar förbehålls ett enda företag eftersom 

de har registrerats som varumärken. I detta avseende ska ett varumärke utgöra en garanti för att alla de 

varor eller tjänster som bär varumärket har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för 

dess kvalitet (19). 

 

Mot denna bakgrund och enligt fast rättspraxis ska alla varumärken som endast består av märken eller 

upplysningar som visar egenskaperna hos varor eller tjänster i den betydelse som avses i artikel 4.1 c i 

varumärkesdirektivet vara fritt tillgängliga för alla och får inte registreras (20). 

När beskrivningen bedöms spelar därför sambandet eller förhållandet mellan märket och de varor eller 

tjänster för vilka registrering begärs en viktig roll. 

Enligt vad som fastställs i del B i avsnitt 3 i detta dokument måste man vid bedömningen av 

särskiljningsförmågan dessutom beakta hur allmänheten uppfattar varje ny typ av märke. 

I avsnitten nedan visas olika beskrivande och icke-beskrivande exempel med avseende på varorna 

och/eller tjänsterna. Det bör noteras att det faktum att vissa av exemplen betraktas som icke-beskrivande 

inte innebär att en invändning inte kan inges baserat på de övriga hindren och grunderna i artikel 4.1 i 

varumärkesdirektivet. 

4.2 Ljudmärken 

Om en koppling med lätthet kan göras mellan det eller de ljud som uppfattas i märket och de varor och 

tjänster som ansökan gäller, eller deras egenskaper, kommer ljudmärket i allmänhet att anses vara 

beskrivande. 

Beskrivande  

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

 
LJUDMÄRKE 43 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Livsmedel och foder för 

djur 

Kopplingen mellan ljudet och de 

varor som ansökan gäller kan 

uppfattas med lätthet och 

ljudmärket anses därför vara 

beskrivande för de berörda 

varorna.  

I motsats till vad som anges ovan, när det står klart att det inte finns någon koppling mellan det ljud som 

uppfattas i märket och varorna och/eller tjänsterna eller deras egenskaper, kommer ljudmärket i allmänhet 

inte att anses vara beskrivande. 

 

 

 
(19) Se 18/06/2002, C 299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377, § 30; 16/09/2004, C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23; 
domstolens dom i de förenade målen 15/03/2012, C 90/11 & C 91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 31; 
08/04/2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73, och 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 
12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 54, domstolens dom i de förenade målen 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, 
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25. 
(20) Se 08/04/2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 74. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3


 
Nya typer av märken: granskning av formella krav och registreringshinder 

  
 

 

Gemensam praxis 39 
 

Anses inte beskrivande  

Ljudmärken Varor och tjänster Motivering  

 
LJUDMÄRKE 44 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 11: Toaletter 

Det är uppenbart att ljudet av en 

råmande ko inte på något sätt är 

relaterat till de varor som ansökan 

gäller, och ljudet anses därför inte 

vara beskrivande för en egenskap 

hos varorna. 

 
LJUDMÄRKE 45 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 25: Kläder 

Det är uppenbart att det inte finns 

någon koppling till de varor som 

ansökan gäller, och ljudet anses 

därför inte vara beskrivande för en 

egenskap hos varorna. 

 
LJUDMÄRKE 46 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 39: Transporttjänster 

Det är uppenbart att det inte finns 

någon koppling till de tjänster som 

ansökan gäller, och ljudet anses 

därför inte vara beskrivande för en 

egenskap hos varorna. 

4.3 Rörelsemärken 

Om delen/delarna i rörelsemärket visar en realistisk bild av de varor och/eller tjänster som ansökan gäller, 

eller en relaterad process, eller om en koppling med lätthet kan göras till de varor och/eller tjänster som 

ansökan gäller eller deras egenskaper, kommer rörelsemärket i allmänhet att anses vara beskrivande. 

Detta är särskilt fallet när delen/delarna i rörelse inte skiljer sig från en verklighetstrogen skildring av 

återgivningen av varorna och/eller tjänsterna. 

Beskrivande 

Rörelsemärken Varor och tjänster Motivering  

 

 
RÖRELSEMÄRKE 34 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 41: DJ-tjänster 

Eftersom delarna i rörelsemärket 

visar en realistisk bild av de 

tjänster som ansökan gäller anses 

märket vara beskrivande för 

tjänsternas art. 

 
 

RÖRELSEMÄRKE 35 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska bananer 

Eftersom delarna i rörelsemärket 

visar en realistisk bild av de varor 

som ansökan gäller anses märket 

vara beskrivande för en egenskap 

hos varorna. 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 36 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska bananer 

Rörelsen tillför inte 

särskiljningsförmåga till den 

beskrivande orddelen. 

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
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
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Om delarna i rörelsemärket visar en okonventionell bild av de varor och/eller tjänster som ansökan gäller, 

eller en relaterad process som väsentligt skiljer sig från en verklighetstrogen återgivning av dessa varor 

och/eller tjänster, eller om ingen koppling med lätthet kan göras till varorna och/eller tjänsterna, kommer 

dock rörelsemärket i allmänhet inte att anses vara beskrivande. 

Anses inte beskrivande 

Rörelsemärken Varor och tjänster Motivering  

 

RÖRELSEMÄRKE 37 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 29: Konserverade sardiner 

Även om bilden är banal anses 

rörelsemärket inte beskriva 

varornas art eftersom sardinen 

svävar genom rymden. Därmed 

skiljer sig märket som helhet 

väsentligt från en 

verklighetstrogen återgivning av 

de varor som ansökan gäller. 

 
RÖRELSEMÄRKE 38 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 29: Konserverade sardiner 

Rörelsemärket anses inte beskriva 

varornas art eftersom bilden av 

sardinen skiljer sig väsentligt från 

en verklighetstrogen återgivning 

av de varor som ansökan gäller. 

4.4 Multimediamärken 

Om bild- och ljuddelarna i multimediamärket visar en realistisk bild av de varor och/eller tjänster som 

ansökan gäller, eller en relaterad process, eller om en koppling med lätthet kan göras till de varor och/eller 

tjänster för vilka skydd har ansökts om eller deras egenskaper, kommer multimediamärket i allmänhet att 

anses vara beskrivande. Detta är i synnerhet fallet när delarna i multimediamärket inte skiljer sig från en 

verklighetstrogen skildring av återgivningen av varorna och/eller tjänsterna. 

Beskrivande 

Multimediamärken Varor och tjänster Motivering  

 
MULTIMEDIAMÄRKE 25 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 41: DJ-tjänster 

Märket består av ett beskrivande 

ljud och en realistisk bild av 

tjänsterna i bilden. Därför anses 

multimediamärket beskriva 

tjänsternas art. 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 26 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 31: Färska bananer 

Märket består av ett beskrivande 

ljud och en realistisk bild av 

varorna i den rörliga bilden. Därför 

anses multimediamärket beskriva 

varornas art. 

Trots det som nämns ovan, när föremålet för bilden/bilderna och ljudet/ljuden i multimediamärket visar en 

okonventionell bild av de varor och/eller tjänster som ansökan gäller, eller en relaterad process, eller om 

ingen koppling med lätthet kan göras till varorna och/eller tjänsterna eller deras egenskaper, kommer 

multimediamärket inte att anses vara beskrivande. 

 

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
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


 
Nya typer av märken: granskning av formella krav och registreringshinder 

  
 

 

Gemensam praxis 41 
 

Anses inte beskrivande 

Multimediamärken Varor och tjänster Motivering 

 
 

 

MULTIMEDIAMÄRKE 27 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 29: Konserverade sardiner 

Även om bilden är banal anses 

multimediamärket inte beskriva 

varornas art eftersom sardinen 

svävar genom rymden. Därmed 

skiljer sig märket som helhet 

väsentligt från en 

verklighetstrogen återgivning av 

de varor som ansökan gäller. 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 28 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 29: Konserverade sardiner 

Multimediamärket anses inte 

beskriva varornas art eftersom 

skildringen av sardinen skiljer sig 

väsentligt från en 

verklighetstrogen återgivning av 

de varor som ansökan gäller. 

4.5 Hologrammärken 

Om delarna i hologrammärket visar en realistisk bild av de varor och/eller tjänster som ansökan gäller, eller 
om en koppling till de varor och/eller tjänster som ansökan gäller eller deras egenskaper med lätthet kan 
göras, kommer hologrammärket i allmänhet att anses vara beskrivande. 
 
Detta är särskilt fallet om delarna med holografiska egenskaper inte skiljer sig från en verklighetstrogen 
återgivning av varorna och/eller tjänsterna. 
 

Beskrivande 

Exempel på hur ett hologram 

kan avbildas 
Varor och tjänster Motivering  

Ett hologram som återges i MP4 
visar en vanlig oöppnad vinflaska 
som, när man rör på det, skapar 
en förvrängd bild som visar 
samma vinflaska som öppnad.  

Klass 33: Vin 

 

Märket består av en beskrivande 

figurdel med holografiska 

egenskaper som visar en realistisk 

bild av de varor som ansökan 

gäller. Därför anses 

hologrammärket beskriva varornas 

art. 

 
Om delar i hologrammärket visar en okonventionell bild av de varor och/eller tjänster som ansökan gäller, 
som väsentligt skiljer sig från en verklighetstrogen skildring av dessa varor och/eller tjänster, eller som inte 
har någon koppling till varorna och/eller tjänsterna, kommer hologrammärket dock i allmänhet inte att anses 
vara beskrivande. 
 

Anses inte beskrivande 

Exempel på hur ett hologram 

kan avbildas 
Varor och tjänster Motivering  

Ett hologram, som återges i 
MP4, visar en sardin. När man 
rör på hologrammet i rätt 
belysning tycks sardinen sväva 
genom rymden. 
 

Klass 29: Konserverade sardiner 

 

Även om bilden är banal anses 
hologrammärket inte beskriva 
varornas art eftersom sardinen 
verkar sväva genom rymden. 
Därmed skiljer sig märket 
väsentligt från en 
verklighetstrogen återgivning av 
de varor som ansökan gäller. 

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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 Varumärken som endast består av ljud, rörelse och en kombination av bild och 
ljud, som följer av varornas art, kan krävas för att uppnå ett tekniskt resultat, 
eller kan ge varan ett betydande värde – artikel 4.1 e i varumärkesdirektivet 

Enligt artikel 4.1 e i varumärkesdirektivet ska ”[f]öljande tecken och varumärken [...] inte registreras och om 

registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras: Tecken som endast består av 

(i) en form eller annan egenskap som följer av varans art, 

(ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, 

(iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde.”. 

Det huvudsakliga målet med denna artikel är att förhindra varumärkesskydd där ett företag ges ensamrätt 

till de tekniska lösningar eller nyttoegenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle efterfråga hos 

konkurrenternas varor (21). Därmed bör denna artikel förhindra att den exklusiva och permanenta rätt som 

ett varumärke förlänar används för att utan tidsbegränsning förlänga giltighetstiden för andra immateriella 

rättigheter, såsom patent eller formgivningar, som omfattas av begränsade skyddsperioder (22). 

Det kan inte uteslutas att ett varumärke som består av formen eller andra egenskaper hos de varor som 

ansökan gäller kan avslås på grundval av artikel 4.1 b och/eller c i varumärkesdirektivet. Artikel 4.1 e i 

varumärkesdirektivet bör dock utgöra grunden för avslaget om formen eller en annan egenskap följer av 

varans art, krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde. Detta är viktigt 

eftersom om en invändning framställs mot varumärket på grundval av artikel 4.1 e i varumärkesdirektivet 

kan denna invändning inte undanröjas genom att bevisa att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga. 

Vid bedömningen av artikel 4.1 e (i), (ii) och (iii) i varumärkesdirektivet är allmänhetens uppfattning inte 

avgörande, men det kan vara ett användbart bedömningskriterium, särskilt vid identifiering av de väsentliga 

egenskaperna hos varumärket i fråga enligt artikel 4.1 e (ii) och (iii) i varumärkesdirektivet (23). Därför kan 

slutsatserna om konsumentens uppfattning av ljud-, rörelse- och multimediamärken som ingår i del B – 

avsnitt 3 i detta dokument också vara relevanta i samband med bedömningen av artikel 4.1 e (i), (ii) och 

(iii) i varumärkesdirektivet. Det är dock värt att understryka att detta avsnitt av den gemensamma praxisen 

CP11 inte kommer att omfatta någon analys av tolkningen och tillämpningen av artikel 4.1 e i 

varumärkesdirektivet, eftersom denna tolkning inte endast rör nya typer av varumärken. 

Därför kommer detta dokument endast att ge några exempel på ljud, rörelser och kombinationer av ljud 

och rörelser, mot vilka det är möjligt att invända på grundval av de olika hindren och skälen i artikel 4.1 e i 

varumärkesdirektivet: 

a) ljudmärken 

Avslag på grundval av artikel 4.1 e (i) i varumärkesdirektivet 

Ljudmärken Varor och tjänster  Motivering  

 
LJUDMÄRKE 47 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 7: Motorsågar 

Detta ljud följer av arten hos de 

varor som ansökan gäller, och 

märket kommer därför att få avslag 

på grundval av artikel 4.1 e (i) i 

varumärkesdirektivet.  

 
(21) Se 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 18, 19 och 20, och 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 
43 vad gäller artikel 4.1 e (ii) i varumärkesdirektivet. 
(22) Se 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 18, 19 och 20, och 18/06/2002, C-299/99, Philips/Remington, 
EU:C:2002:377, § 30 vad gäller artikel 4.1 e (ii) i varumärkesdirektivet. 
(23) Se 23/04/2020, C 237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 34-37 vad gäller artikel 4.1 e (ii) i varumärkesdirektivet och § 44-47 
vad gäller artikel 4.1 e (iii) i varumärkesdirektivet; 18/09/2014, C 205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34; 14/09/2010, C 48/09 P, 
Lego brick, EU:C:2010:516, § 76; 23/04/2020, C 237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 44.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
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LJUDMÄRKE 48 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 26: Blixtlås  

Detta ljud följer av arten hos de 

varor som ansökan gäller, och 

märket kommer därför att få avslag 

på grundval av artikel 4.1 e (i) i 

varumärkesdirektivet. 

 

Avslag på grundval av artikel 4.1 e (ii) i varumärkesdirektivet 

Ljudmärke Varor och tjänster  Motivering  

 
LJUDMÄRKE 49 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Ljudkänsliga 

styrmekanismer för 

belysningsapparater  

Detta ljudmärke består endast av 

det ljud som behövs för att uppnå 

ett tekniskt resultat och kan 

därmed inte utgöra ett varumärke. 

b) rörelsemärken 

Avslag på grundval av artikel 4.1 e (ii) i varumärkesdirektivet 

Rörelsemärken Varor och tjänster  Motivering  

 

RÖRELSEMÄRKE 39 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Strömbrytare 

Rörelsen är nödvändig för att 

uppnå ett tekniskt resultat, och 

märket kommer därför att få avslag 

på grundval av artikel 4.1 e (ii) i 

varumärkesdirektivet. 

 

RÖRELSEMÄRKE 40 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Rörelsekänsliga 

styrmekanismer för 

belysningsapparater 

Rörelsen är nödvändig för att 

uppnå ett tekniskt resultat, och 

märket kommer därför att få avslag 

på grundval av artikel 4.1 e (ii) i 

varumärkesdirektivet. 

 
RÖRELSEMÄRKE 41 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 9: Termostater 

Rörelsen är nödvändig för att 

uppnå ett tekniskt resultat, och 

märket kommer därför att få avslag 

på grundval av artikel 4.1 e (ii) i 

varumärkesdirektivet. 

 
RÖRELSEMÄRKE 42 

Klicka på bilden för att återge 

Klass 28: Tredimensionella pussel 

Rörelsen är nödvändig för att 

uppnå ett tekniskt resultat, och 

märket kommer därför att få avslag 

på grundval av artikel 4.1 e (ii) i 

varumärkesdirektivet.  

c) multimediamärken 

Avslag på grundval av artikel 4.1 e (i) i varumärkesdirektivet 

Multimediamärke Varor och tjänster  Motivering  

 

Klass 9: Metronomer 

Ljudet och rörelsen följer av 

varornas art på. Märket kommer 

därför att få avslag på grundval av 

artikel 4.1 e (i) i 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2048.mp3
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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MULTIMEDIAMÄRKE 29 

Klicka på bilden för att återge 
varumärkesdirektivet. 

C. GRANSKNING AV RELATIVA REGISTRERINGSHINDER OCH/ELLER 
OGILTIGHETSGRUNDER: GEMENSAMMA PRINCIPER 

Denna del av den gemensamma praxisen innehåller ett antal principer och vissa kriterier som rör följande 

ämnen: 

- Varumärkenas identitet. 

- Kategorier av delar för varje respektive ny typ av varumärke. 

- Jämförelse av ljudmärken: jämförelse av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan 

ljudmärken och mellan ljudmärken och andra typer av varumärken. 

- Jämförelse av rörelsemärken: jämförelse av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan 

rörelsemärken och mellan rörelsemärken och andra typer av varumärken. 

- Jämförelse av multimediamärken: jämförelse av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan 

multimediamärken och mellan multimediamärken och andra typer av varumärken. 

- Jämförelse av hologrammärken: jämförelse av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan 

hologrammärken och mellan hologrammärken och andra typer av varumärken. 

Inledande anmärkningar till exemplen 

Såvida inget annat anges gäller följande antaganden: 

- Alla varumärken i exemplen nedan omfattar kläder, fotbeklädnader, huvudbonader i klass 25. 

- Varumärkena i exemplen har åtminstone en miniminivå av särskiljningsförmåga. 

- De äldre märkena i exemplen är inte mer särskiljbara eller mer kända. 

- Om varumärkena innehåller delar som har en betydelse på engelska kommer den betydelsen att 

förstås av den berörda allmänheten. 

- Den berörda allmänheten uttalar de skriftliga orddelarna på engelska. 

Inom varje exempel är, som en allmän regel, de omtvistade märkena (visuellt/fonetiskt/begreppsmässigt) 

identiska, lika eller olika. I vissa exempel anses märkena vara lika i viss utsträckning, vilket innebär att 

varumärkena är lika men inte nödvändigtvis i hög eller medelhög grad. 

 Allmänna aspekter 

Följande allmänna principer, som fastställts av domstolen när det gäller traditionella märken, gäller på 

samma sätt vid jämförelse av ljud-, rörelse-, multimedia- eller hologrammärken. 

• Helhetsbedömning av likhet baserad på varumärkenas helhetsintryck 

En helhetsbedömning av den visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheten hos varumärkena måste 

baseras på det helhetsintryck som dessa ger, med hänsyn till deras särskiljande och framträdande 

beståndsdelar (24). 

Den visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheten måste bedömas genom en granskning av vilka delar 

som stämmer överens och vilka som skiljer sig åt, och deras inverkan på det helhetsintryck som märkena 

ger. 

 

 
(24) Se 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23. 
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• Varumärken som jämförs och oväsentliga delar 

I princip bör jämförelsen omfatta varumärkena som helhet. 

Om den enda del som märkena har gemensamt är oväsentlig i ett eller båda märkena, i den meningen att 

den sannolikt kommer att gå obemärkt förbi eller ignoreras av den berörda allmänheten, anses 

varumärkena skilja sig från varandra. Oväsentliga delar ska inte beaktas vid jämförelsen (25). 

Konceptet oväsentliga delar bör tolkas strikt. När det gäller bedömningen av huruvida en del är oväsentlig 

är testet inte huruvida man genom en mycket noggrann granskning av märkena sida vid sida kan uttyda 

den berörda delen, utan snarare huruvida delen, vid helhetsintrycket av märket, noteras av en genomsnittlig 

konsument som vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte analyserar de olika detaljerna. 

• Aspekter med koppling till den visuella och fonetiska jämförelsen 

Det visuella intrycket av ett komplext märke kan påverka hur det uttalas, och därmed den fonetiska 

jämförelsen (26), på grund av dess placering, storlek eller färg, och när och hur länge det visas. Exempelvis 

kommer vissa delar i märket att uttalas medan andra inte uttalas. 

• Aspekter med koppling till den begreppsmässiga jämförelsen 

Två märken kommer att anses vara begreppsmässigt identiska eller lika om de delar samma eller liknande 

”semantiska innehåll” (27). Det ”semantiska innehållet” i ett märke är vad det betyder, vad det frammanar 

eller, när det rör sig om en bild eller en form, vad det representerar. I denna text kommer uttrycken 

”semantiskt innehåll” och ”begrepp” att användas utan åtskillnad. 

• Återgivningssätt 

Såsom tidigare angetts i avsnittet ”Granskning av absoluta registreringshinder och ogiltighetsgrunder” gör 

avlägsnandet av kravet på grafisk återgivning från definitionen av varumärke i artikel 3 i 

varumärkesdirektivet att ljud-, rörelse- och hologrammärken kan återges på fler än ett sätt. Ljudmärken kan 

återges antingen genom musiknotation eller genom en ljudfil (såsom en MP3-fil), rörelsemärken genom en 

bildsekvens eller en videofil (såsom en MP4-fil) och hologrammärken genom en grafisk återgivning eller 

videofil. I sådana fall inverkar deras respektive återgivningssätt inte på jämförelsen av två varumärken. 

 Identitet 

Enligt fast rättspraxis ska ett begrepp som används i olika bestämmelser i en rättsakt, av konsekvens- och 

rättssäkerhetsskäl, presumeras betyda samma sak, oberoende av den bestämmelse som begreppet 

återfinns i. Detta är i än högre grad fallet om begreppet ska tolkas restriktivt (28). 

Mot denna bakgrund måste det identitetsbegrepp som är tillämpligt på relativa registreringshinder och på 

prioritet tolkas på samma sätt. Därför kommer ett märke endast att anses vara identiskt med ett varumärke 

om det utan vare sig ändringar eller tillägg återger samtliga beståndsdelar av varumärket, eller om det 

innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå 

genomsnittskonsumentens blick (29). I detta avseende bör det noteras att en obetydlig avvikelse mellan två 

märken definieras som en avvikelse som en rimligt observant konsument endast kommer att uppfatta om 

 
(25) Se 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42. 
(26) Se 12/07/2011, T-374/08, TOP CRAFT, EU:T:2011:346, § 56. 
(27) Se 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24. 

(28) Se 20/02/2013, T-378/11, Medinet. EU:T:2013:83, § 41.  
(29) Se 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54. 
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märkena granskas sida vid sida. En hänvisning görs därför till delen med formaliteter i detta dokument, del 

A, avsnitt 3.1 – Granskning av begäran om prioritet – Identiska föremål. 

 Jämförelse av ljudmärken 

3.1 Kategorier av beståndsdelar 

Ljudmärken består endast av ett ljud eller en kombination av ljud. Dessa ljud omfattar olika delar som kan 

kategoriseras enligt följande: 

 Ljud som består av orddelar som sjungs eller uttalas. 

Ljudmärken 

 
LJUDMÄRKE 50 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 51 

Klicka på bilden för att återge 

 Ljud som består av musikdelar (såsom melodi, harmoni, rytm). 

Ljudmärken 

 
LJUDMÄRKE 52 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 53 

Klicka på bilden för att återge 

 Verklighetstrogna ljud, såsom ljudet av en hund som skäller, åska, isbitar etc. 

Ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 54 

Klicka på bilden för att återge 

 Andra ljud som ingår i ett ljudmärke som inte omfattas av något av det som nämns ovan. 

Dessutom kan ljudmärken omfatta kombinationer av allt det som nämns ovan, såsom 

Ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 55 

Klicka på bilden för att återge 

3.2 Visuell jämförelse 

En visuell jämförelse av ett ljudmärke kan inte göras, även om ljudmärket återges ”visuellt” genom en 

musiknotation, även om musiknotationen innehåller orddelar. 

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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3.3 Fonetisk jämförelse 

En fonetisk jämförelse är av avgörande betydelse för ljudmärken. Ljudmärken kan alltid jämföras fonetiskt 

med andra ljudmärken och med multimediamärken. Ljudmärken kan jämföras fonetiskt med andra typer av 

märken under förutsättning att dessa märken består av eller innehåller en orddel (t.ex. ord-, figur- eller 

formmärken). 

Nedan finns en icke uttömmande förteckning över aspekter, som åtföljs av exempel, som ska beaktas när 

ljudmärken jämförs fonetiskt, och vilken vikt som vanligtvis bör fästas vid dessa aspekter när varumärkena 

jämförs. 

- Orddelar 

Uttalade ord kan vara de enda delarna, eller en av delarna (t.ex. tillsammans med en melodi), i ljudmärken. 

Ljudmärken kan även sakna orddelar (t.ex. bara en melodi eller ett verklighetstroget ljud). I princip kan både 

orddelar och delar som inte är ord i ljudmärken påtagligt påverka hur den berörda allmänheten uppfattar 

ljudmärket. Förekomsten av en särskiljande orddel i ett ljudmärke påverkar emellertid vanligtvis i hög grad 

hur den berörda allmänheten uppfattar varumärket. 

Vid en jämförelse av den fonetiska likheten hos varumärken enligt fast rättspraxis från EU:s domstolar, när 

det rör sig om sammansatta märken som innehåller ord- och figurdelar, är det vanligtvis orddelen som i 

högre grad påverkar konsumentens fonetiska uppfattning, eftersom konsumenter i allmänhet hänvisar till 

varor och tjänster med deras namn. Denna rättspraxis tycks även vara tillämplig på ljudmärken som 

innehåller ord som sjungs eller uttalas: fonetiskt sett kommer orddelen i allmänhet att påverka kunden mer. 

Av detta skäl har det faktum att en särskiljande orddel stämmer överens med eller liknar en annan vanligtvis 

en större inverkan på resultatet av den fonetiska jämförelsen av varumärken. Därför är det mer sannolikt 

att en viss fonetisk likhet konstateras på grund av detta. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 56 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 57 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att båda ljudmärkena innehåller olika röster och tonfall gör det faktum att den 

särskiljande orddelen ”Gerivan” stämmer överens i båda märkena att märkena är fonetiskt lika. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 58 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 59 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Märkena innehåller båda den särskiljande orddelen ”Gerivan”, som tydligt kan höras och 

kännas igen i båda märkena. Märkena är därför fonetiskt lika i viss utsträckning. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 60 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 61 

Klicka på bilden för att återge 

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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Motivering: Trots att orddelarna i början av båda ljudmärkena och rösterna är olika, och det faktum att ett 

av märkena inte innehåller någon melodi, innehåller båda märkena den särskiljande orddelen ”Gerivan”, 

som kan höras och kännas igen i båda märkena. Märkena är därför fonetiskt lika i viss utsträckning. 

Likhet mellan två ljudmärken utesluts dock inte om orddelarna skiljer sig åt men varumärkena stämmer 

överens i fråga om en annan särskiljande aspekt, i synnerhet i en melodi, som i exemplet nedan: 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 62 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 63 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att orddelarna och rösterna i båda märkena skiljer sig åt gör användningen av samma 

särskiljande melodi att märkena är fonetiskt lika i viss utsträckning. 

Om två ljudmärken innehåller ett ord som kan identifieras av en betydande del av den berörda allmänheten 

som att det rör sig om samma eller ett liknande särskiljande ord, även om det uttalas enligt två olika språks 

uttalsregler/med två olika röster/med två olika accenter, är de dessutom i princip fonetiskt lika i viss 

utsträckning. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 64 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 65 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att märkena uttalas med olika röster och enligt två olika språks uttalsregler finns det 

ändå en fonetisk likhet eftersom en betydande andel av allmänheten kommer att identifiera ett liknande 

särskiljande ord. 

När det gäller jämförelsen av ljudmärken med orddelar med andra typer av märken med ljuddelar kommer 

överensstämmelsen eller likheten mellan särskiljande orddelar, om de identifieras som sådana av en 

betydande del av den berörda allmänheten, i princip att leda till att fonetisk likhet fastställs. Hänsyn måste 

tas till hur orddelen återges. Detta innebär att uttalet av ett ordmärke avgörs av den berörda allmänhetens 

uttalsregler, men detta gäller inte ljudmärken, där den fonetiska uppfattningen avgörs av hur märket låter. 

Med detta i åtanke kommer graden av likhet mellan den sammanfallande orddelen i ett ljudmärke och en 

annan typ av märke (t.ex. ord- eller figurmärke) att bero på hur exakt den gemensamma delen låter i 

ljudmärket. Om orddelen i ljudmärket till exempel sjungs kommer märkena att vara fonetiskt lika i viss 

utsträckning, medan om den uttalas med normalt tonfall enligt de uttalsregler som nämns ovan, kan 

märkena anses vara åtminstone mycket lika fonetiskt sett. 

Tidigare figurmärke Omtvistat ljudmärke 

 
 

 
LJUDMÄRKE 66 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det omtvistade märket består av den uttalade orddelen ”Gerivan”. Uttalet av det omtvistade 

ljudmärket utgår inte från hur den berörda allmänheten skulle kunna uttala ordet ”Gerivan”, vilket samtidigt 

är den enda fonetiska delen i det tidigare märket. Därför är märkena åtminstone mycket lika fonetiskt sett. 

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
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- Musikdelar (såsom melodi, harmoni, rytm) 

En särskiljande melodi i ett ljudmärke påverkar i hög grad hur märket uppfattas av den berörda allmänheten, 

och påverkar därför avsevärt jämförelsen av den fonetiska likheten hos ett sådant märke. 

I allmänhet kommer ett annat instrument eller tempo, eller en annan rytm, inte att hindra att två märken 

anses vara lika, under förutsättning att själva melodin, om den består av en rytmisk tonföljd, är identisk eller 

kan identifieras som samma melodi, enligt illustrationen i de två exemplen nedan. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 67 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 68 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena består av samma särskiljande melodi. De är därför fonetiskt lika trots det 

faktum att de framförs med två olika instrument. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 69 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 70 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda ljudmärkena består av samma särskiljande melodi som framförs med samma 

instrument. De är därför fonetiskt lika trots variationen i rytm. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 71 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 72 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena består av samma särskiljande melodi. De är därför fonetiskt lika trots att de 

spelas med två olika tempon. 

Två melodier är dessutom lika om de innehåller variationer som inte väsentligen kan förändra det fonetiska 

helhetsintrycket. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 73 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 74 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att melodin är något annorlunda i det omtvistade märket är båda märkena fonetiskt lika. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 75 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 76 

Klicka på bilden för att återge 

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
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
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Motivering: Trots att melodin i båda märkena består av samma tonföljd skiljer sig rytmen och harmonin 

åt och skapar ett annat fonetiskt helhetsintryck. Därför är märkena fonetiskt olika. 

Två märken som innehåller olika melodier men som spelas på samma instrument är dock normalt sett 

fonetiskt olika. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 77 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 78 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: De särskiljande melodierna i märkena skiljer sig åt. Det faktum att de spelas på samma 

instrument kan inte göra märkena fonetiskt lika. Märkena är fonetiskt olika. 

Överensstämmelsen eller likheten med en särskiljande melodi har vanligen en betydande inverkan på 

resultatet av den fonetiska jämförelsen av varumärkena, även om ett av märkena även innehåller en orddel 

eller om båda innehåller olika orddelar. Därför är det mer sannolikt att en överensstämmelse eller likhet 

med melodin leder till att en fonetisk likhet i viss utsträckning konstateras, beroende på bland annat graden 

av särskiljningsförmåga hos en sådan melodi och graden av särskiljningsförmåga hos orddelen. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 79 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 80 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att orddelarna och rösterna i båda märkena skiljer sig åt gör användningen av samma 

särskiljande melodi att märkena är fonetiskt lika i viss utsträckning.  

På grund av karaktären hos de olika typerna av varumärken kan melodin endast stämma överens när det 

gäller multimediamärken, eftersom de är den enda andra varumärkestyp som innehåller ljud. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat multimediamärke 

 
LJUDMÄRKE 81 

Klicka på bilden för att återge 
 

MULTIMEDIAMÄRKE 30 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena innehåller samma särskiljande melodi och röst. Eftersom det inte finns några 

ytterligare ljuddelar är märkena därför fonetiskt identiska. 

- Verklighetstrogna ljud 

Om ett särskiljande verklighetstroget ljud stämmer överens med eller liknar ett annat, i ett ljud- eller 

multimediamärke, leder detta i allmänhet till att en fonetisk likhet konstateras. Likheten kommer bland annat 

att bero på huruvida det finns andra särskiljande delar i ett av märkena eller i båda märkena. 

 

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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Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 82 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 83 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda ljudmärkena består endast av ljudet av en eller flera hundar som skäller. Eftersom 

hundskallen låter lika är märkena fonetiskt lika i viss utsträckning. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 84 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 85 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda ljudmärkena består endast av ljudet av fåglar. Ljuden från fåglarna är emellertid så pass 

olika att märkena är fonetiskt olika. 

Den fonetiska likheten mellan verklighetstrogna ljud bedöms utifrån samma beståndsdelar och aspekter 

som diskuterats tidigare (toner, rytm och andra aspekter). När det rör sig om melodier är, såsom tidigare 

nämnts, multimediamärken den enda andra typ av märke som kan innehålla samma eller ett liknande 

verklighetstroget ljud som de som finns i ljudmärken. 

- Andra aspekter 

Enbart överensstämmelsen mellan andra aspekter, såsom tonfall, röst etc., hos två varumärken har 

vanligtvis en mindre inverkan på den fonetiska bedömningen av varumärkena, även om dessa aspekter i 

viss grad bidrar till märkets särskiljande egenskaper. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 86 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 87 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Märkena består av två olika särskiljande ord som uttalas med samma röst och tonfall. Det 

sistnämnda är inte tillräckligt för att märkena ska anses vara fonetiskt lika. Märkena är fonetiskt olika. 

Jämförelsen mellan ljudmärken och rörelse- eller multimediamärken kommer att beskrivas närmare i 

respektive avsnitt om rörelsemärken(30) och multimediamärken(31). 

3.4 Begreppsmässig jämförelse 

En begreppsmässig jämförelse mellan två ljudmärken och mellan ljudmärken och andra typer av märken 
kan göras om ett begrepp kan identifieras. 
 
Om ett ljudmärke innehåller orddelar måste hänsyn tas till deras betydelse när varumärkets begrepp 
fastställs. I exemplet nedan kommer den begreppsmässiga jämförelsen att göras mellan de (särskiljande) 
begreppen ”banana” (banan) och ”potato” (potatis). 

 
(30) Se Del C – Avsnitt 4 – Jämförelse av rörelsemärken. 
(31) Se Del C – Avsnitt 5 – Jämförelse av multimediamärken. 

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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Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 88 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 89 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Orddelarna i märkena har olika betydelse, nämligen ”banan” och ”potatis”. Därför är märkena 

begreppsmässigt olika. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 90 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 91 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena innehåller samma särskiljande orddel, ”banana”. Därför är märkena 

begreppsmässigt identiska. 

Om ett varumärke innehåller ett verklighetstroget ljud måste hänsyn tas till dess betydelse på samma sätt 

när ljudmärkets begrepp fastställs. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat ljudmärke 

 
LJUDMÄRKE 92 

Klicka på bilden för att återge 

 
LJUDMÄRKE 93 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena består endast av återgivningen av en råmande ko, och trots att ljuden skiljer 

sig åt är begreppet identiskt. 

Ljudmärken som endast innehåller melodier har sannolikt inte något begrepp. 

Med beaktande av ovannämnda princip att ett ljudmärke begreppsmässigt kan jämföras med en annan typ 

av varumärke om ett begrepp kan identifieras kommer, i exemplet nedan, den begreppsmässiga 

jämförelsen mellan det tidigare ljudmärket och det omtvistade figurmärket att göras utifrån begreppet 

”bananas”. 

Tidigare ljudmärke Omtvistat figurmärke 

 
LJUDMÄRKE 94 

Klicka på bilden för att återge   

Motivering: Det tidigare märket består av att orddelen ”Bananas” uttalas, medan det omtvistade märket 

består av en bild av bananer. Därför är varumärkena begreppsmässigt identiska. 

 
 
 
 

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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 Jämförelse av rörelsemärken 

4.1 Kategorier av beståndsdelar 

Ett rörelsemärke är ett märke som består av eller utsträcker sig till en rörelse eller en förändring av 

delens/delarnas placering (och/eller färg/färger) i varumärket (32). Det omfattar kombinationer av olika 

beståndsdelar som kan kategoriseras enligt följande: 

- Orddelar. 

- Figurdelar. 

- Rörelsen hos eller förvandlingen av ord- och/eller figurdelarna. 

Rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 43 

Klicka på bilden för att återge 

 

Rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 44 

Klicka på bilden för att återge 

4.2 Visuell jämförelse 

När två rörelsemärken jämförs visuellt måste hänsyn tas till överensstämmelsen eller likheten mellan 

varumärkenas olika beståndsdelar (orddelarna och/eller figurdelarna och det faktum att dessa delar rör på 

sig eller förvandlas). 

Rörelsemärken kan även jämföras visuellt med andra typer av varumärken, med undantag av ljudmärken. 

Det kan hända att ord- och/eller figurdelarna bara syns under en viss tid i återgivningen av märket och att 

de sedan försvinner eller förvandlas till någon annan del. Med detta i åtanke måste delar som kan leda till 

att varumärkena uppfattas som lika synas under tillräckligt lång tid för att de ska kunna uppfattas/kännas 

igen av konsumenten. 

Nedan ges en icke uttömmande förteckning över aspekter, som åtföljs av exempel, som ska beaktas (i 

tillämpliga fall) när rörelsemärken jämförs visuellt, och vilken vikt som vanligtvis bör fästas vid dessa 

aspekter när varumärkena jämförs. 

- Orddelar 

De allmänna kriterierna för att jämföra ord- eller figurmärken som innehåller orddelar är tillämpliga. 

 
(32) Se Del A – Avsnitt 1.2. – Rörelsemärken. 

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


 
Nya typer av märken: granskning av formella krav och registreringshinder 

  
 

 

Gemensam praxis 54 
 

Ett rörelsemärke som innehåller en eller flera särskiljande orddelar kommer sannolikt att vara visuellt lika 

ett annat rörelsemärke som innehåller samma eller en liknande särskiljande orddel. En eller flera 

särskiljande orddelar i ett rörelsemärke kan påverka konsumenten mer än andra visuella delar (dvs. 

figurdelar, rörelser eller någon annan förändring i sig själv), men vid jämförelsen måste varumärkena 

beaktas i sin helhet. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 45 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 46 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda rörelsemärkena innehåller den särskiljande orddelen ”Gerivan”, som tydligt går att 

känna igen i båda märkena. Därför är märkena visuellt lika varandra. 

Om två varumärken av olika typ (t.ex. ord-, figur-, utstyrsel-, multimediamärken) innehåller samma eller 

liknande särskiljande orddelar kommer märkena, i princip, att anses vara visuellt lika i viss utsträckning, 

även om fonetiska delar också kan ingå (t.ex. i ett multimediamärke). 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat multimediamärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 47 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 31 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena innehåller ett visuellt inslag som består av orddelen ”Gerivan” enligt denna 

sekvens: GE-RI-VAN Gerivan, och identiska färger. Trots att den hastighet som bokstäverna visas i skiljer 

sig åt är märkena visuellt lika. 

- Figurdelar 

Överensstämmelse eller likhet med en särskiljande figurdel kan också leda till att en grad av visuell likhet 

mellan varumärkena konstateras. Detta kommer i synnerhet att vara fallet om den överensstämmande eller 

liknande figurdelen kan kännas igen separat eller har samma eller liknande kontur. 

I sådana fall kommer likhet sannolikt att konstateras, i synnerhet om figurdelen på grund av dess storlek, 

placering i märket och/eller färg kan uppfattas av konsumenten i tillräcklig utsträckning, särskilt med hänsyn 

till att den rör på sig/förvandlas. Svårigheten att bedöma delar i ett rörelsemärke som rör sig/förvandlas 

måste beaktas vid bedömningen av graden av visuell likhet. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 48 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 49 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda rörelsemärkena innehåller samma figurdel med en liknande rörelse. Trots att det 

omtvistade rörelsemärket innehåller en särskiljande orddel är märkena därför visuellt lika. 

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
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
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Om samma särskiljande figurdel i rörelse- och andra typer av varumärken (t.ex. ord-, figur-, utstyrsel-, 

multimediamärken) stämmer överens kan det leda till att en viss grad av visuell likhet mellan varumärkena 

konstateras, beroende på om det finns andra delar som avleder uppmärksamheten från den särskiljande 

orddelen i märket eller inte. 

Tidigare figurmärke Omtvistat rörelsemärke 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 50 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena innehåller samma tecknade hund. Därför är märkena visuellt lika varandra i 

viss utsträckning, trots det faktum att det omtvistade märket innehåller en rörelse. 

- Delar som flyttar på sig eller förvandlas 

o Delar som rör sig 

Enbart överensstämmelsen med en banal rörelse i sig kommer inte att leda till visuell likhet. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 51 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 52 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Märkena sammanfaller bara i en banal rörelse, medan de särskiljande orddelarna i märkena 

skiljer sig åt. Därför är märkena visuellt olika. 

Det kan emellertid inte uteslutas att en särskild rörelse som är framträdande och särskiljande skulle kunna 

räcka för att göra rörelsemärken visuellt lika i viss utsträckning, trots att de innehåller andra särskiljande 

delar, såsom orddelar. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 53 

Klicka på bilden för att återge 

    
RÖRELSEMÄRKE 54 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att orddelarna i de båda märkena skiljer sig åt är märkena visuellt lika, eftersom den 

framträdande rörelsen och det figurativa intrycket av pixelklustret är av liknande slag.  

Överensstämmelsen eller skillnaden mellan delarnas sekvens (den ordning som de framträder i) påverkar 

inte jämförelsen av rörelsemärkena i särskilt hög grad. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 55 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 56 

Klicka på bilden för att återge 

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
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
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Motivering: Båda märkena består av olika orddelar som framträder från den sista bokstaven till den första. 

Det faktum att de framträder i samma ordning räcker inte för att övervinna orddelarnas olikheter. Därför är 

märkena visuellt olika. 

o Delar som förvandlas 

Förutom delar som rör på sig kan rörelsemärken också bestå av någon annan slags förvandling av delar, 

såsom färger som förändras eller någon annan förvandling av en del till en annan. Därför bör dessa 

förändringar beaktas vid bedömningen av varumärkenas visuella likhet. 

En likadan ändring av placeringen eller färgen har i sig vanligen endast en mindre inverkan på jämförelsen 

av varumärkena, och kommer i princip inte att leda till att visuell likhet konstateras. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 57 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 58 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det faktum att den sekvens då färgen förändras är densamma väger inte tyngre än inverkan 

av de olika figurdelarna i märkena. Därför är märkena visuellt olika.  

4.3 Fonetisk jämförelse 

Rörelsemärken som inte innehåller några orddelar kan inte jämföras fonetiskt. På samma sätt kan 

rörelsemärken inte jämföras fonetiskt med andra typer av varumärken som inte innehåller orddelar, varken 

i bilden eller som uttalade ord. 

Om rörelsemärken innehåller orddelar som kan uppfattas kan de jämföras fonetiskt med samma eller andra 

typer av märken som kan bli föremål för en fonetisk bedömning. De allmänna kriterierna för att jämföra ord- 

eller figurmärken som innehåller orddelar är tillämpliga. 

 

Förekomsten av en särskiljande orddel i ett rörelsemärke har vanligen en betydande inverkan på det sätt 

som den relevanta allmänheten uppfattar rörelsemärket fonetiskt. Det faktum att en särskiljande orddel 

stämmer överens med eller liknar en annan kommer vanligtvis att påverka resultatet av den fonetiska 

jämförelsen av rörelsemärkena med andra rörelsemärken eller med andra typer av märken, vilket gör det 

mer sannolikt att en fonetisk likhet i viss utsträckning konstateras. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 59 

Klicka på bilden för att återge 

 

RÖRELSEMÄRKE 60 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda rörelsemärkena består av samma särskiljande orddel, nämligen ”Gerivan”. Därför är 

märkena fonetiskt identiska. 

 

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
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Tidigare rörelsemärke Omtvistat rörelsemärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 61 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 62 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda rörelsemärkena består av olika särskiljande orddelar, nämligen ”FRED” och ”Gerivan”. 

Därför är märkena fonetiskt olika. 

Om två varumärken av olika typ (t.ex. ord-, figur-, utstyrsel-, multimedia- och hologrammärken) består av 

samma eller liknande särskiljande orddelar kommer de i princip att anses vara fonetiskt lika i viss 

utsträckning. 

Tidigare figurmärke Omtvistat rörelsemärke 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 63 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena innehåller samma särskiljande orddel, ”Gerivan”. Därför är märkena fonetiskt 

identiska. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat rörelsemärke 

 
LJUDMÄRKE 95 

Klicka på bilden för att återge 

 
RÖRELSEMÄRKE 64 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att märkena består av olika orddelar, ”Gerivan” och ”Berivan”, är uttalet liknande för den 

engelsktalande allmänheten. Därför är märkena fonetiskt lika. 

 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat multimediamärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 65 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 32 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det tidigare rörelsemärket innehåller den särskiljande orddelen ”Gerivan”, och ljudet i det 

omtvistade multimediamärket består av att samma orddel, ”Gerivan”, uttalas. Därför är märkena 

åtminstone mycket lika fonetiskt sett. 

 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat multimediamärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 66 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 33 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det tidigare rörelsemärket innehåller den särskiljande orddelen ”GERIVAN” i skrift, och ljudet 

i det omtvistade multimediamärket består av att samma orddel, ”Gerivan”, sjungs och upprepas tre gånger. 

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
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
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Därför är märkena fonetiskt lika i viss utsträckning. 

4.4 Begreppsmässig jämförelse 

En begreppsmässig jämförelse mellan två rörelsemärken och mellan rörelsemärken och andra typer av 

märken kan göras i de fall då ett begrepp kan identifieras. 

Om ett rörelsemärke innehåller orddelar och/eller figurdelar som har ett begrepp, måste deras betydelse 

beaktas när varumärkets begrepp fastställs. Rörelsen hos eller förvandlingen av delarna i ett rörelsemärke 

har i sig sannolikt inte något begrepp. Om de beståndsdelar som utgör rörelsemärket saknar ett begrepp 

förmedlar rörelsen hos eller förvandlingen av delarna i sig sannolikt inte något begrepp för det märket. 

Tidigare ordmärke Omtvistat rörelsemärke 

BANANA  
RÖRELSEMÄRKE 67 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det tidigare märket består av orddelen ”Banana”. Det omtvistade rörelsemärket består av 

orddelen ”Banana” i rörelse. Begreppet för båda märkena är ”banan”. Därför är båda märkena 

begreppsmässigt identiska. 

Rörelsen kan dock förstärka, tillföra eller, i vissa fall, ändra begreppet för den beståndsdel som är i rörelse. 

I kombination med beståndsdelen kan rörelsen förstärka begrepp för denna del. 

Tidigare figurmärke Omtvistat rörelsemärke 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 68 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Figurmärket består av en stillbild av en basketspelare som kastar en boll, medan 

rörelsemärket består av samma basketspelare som kastar bollen i en rörelse. Kombinationen av 

basketspelaren och rörelsen förstärker det ursprungliga begreppet ”basketspelare som kastar en boll”. 

Därför är märkena begreppsmässigt identiska.  

I kombination med beståndsdelen kan rörelsen tillföra ett begrepp till delens ursprungliga begrepp. 

Tidigare figurmärke Omtvistat rörelsemärke 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 69 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Figurmärkets begrepp är ”elefant” eller ”tecknad elefant”. Kombinationen av denna tecknade 

figur med den dansande rörelsen tillför ett begrepp till den första, ”tecknad dansande elefant”. Därför är 

märkena begreppsmässigt lika i viss utsträckning. 

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
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2071.mp4
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I kombination med beståndsdelen kan rörelsen ändra delens begrepp. 

Tidigare figurmärke Omtvistat rörelsemärke 

 

 
RÖRELSEMÄRKE 70 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Figurmärket är en avbildning av en hand, medan rörelsemärket är en hand som gör en gest 

som betyder ”si och så” i flera EU-länder. Kombinationen av handen och rörelsen ändrar därför det 

ursprungliga begreppet ”hand”, och märkena är begreppsmässigt olika.  

 Jämförelse av multimediamärken 

5.1 Kategorier av beståndsdelar 

Multimediamärken är varumärken som består av, eller omfattar, en kombination av bild och ljud. Därför kan 

två kategorier av beståndsdelar identifieras för denna typ av varumärke: 

- Visuella delar (grafiskt avbildade orddelar eller figurdelar och ord- och/eller figurdelarnas rörelse eller 

förvandling (33)). 

- Ljuddelar (orddelar som sjungs eller uttalas, musikdelar, verklighetstrogna ljud och andra ljud (34)). 

Den faktor som gör multimediamärken unika är samspelet mellan bilder och ljud och den möjliga inverkan 

de har på varandra. Denna aspekt kan påverka jämförelsen av dessa varumärken. 

De kriterier som fastställts för jämförelsen av ljud- och rörelsemärken kan användas som en grund för 

jämförelsen av multimediamärken, men det möjliga samspelet mellan de visuella och fonetiska aspekterna 

bör också beaktas. 

5.2 Visuell jämförelse 

Multimediamärken kan alltid jämföras visuellt med andra multimediamärken. När det gäller den visuella 

jämförelsen är principerna för den visuella jämförelsen av rörelsemärken i allmänhet tillämpliga. 

På liknande sätt kan multimediamärken jämföras visuellt med andra typer av varumärken, med undantag 

av ljudmärken. 

Nedan finns en icke-uttömmande förteckning över aspekter, åtföljda av exempel, som ska beaktas (i 

tillämpliga fall) när multimediamärken jämförs visuellt. 

- Grafiskt avbildade orddelar 

I princip föreligger en grad av visuell likhet mellan två multimediamärken som innehåller samma eller 

liknande särskiljande grafiskt avbildade orddelar (statiska eller i rörelse). 

 

 

 
(33) Se Del C – Avsnitt 4.1. – Kategorier av delar (rörelsemärken). 
(34) Se Del C – Avsnitt 3.1. – Kategorier av delar (ljudmärken). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2072.mp4
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Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 34 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 35 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda multimediamärkena innehåller en identisk avbildning av orddelen ”Gerivan”. Trots att 

det tidigare märket även innehåller en figurdel i rörelse är märkena visuellt lika i viss utsträckning. 

Om ett multimediamärke och en annan typ av varumärke (t.ex. ord-, figur-, utstyrsel-, hologrammärken) 

innehåller samma eller liknande särskiljande grafiskt avbildade orddelar kommer de i princip att anses vara 

visuellt lika i viss utsträckning. 

Tidigare ordmärke Omtvistat multimediamärke 

BANANA  
MULTIMEDIAMÄRKE 36 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det tidigare ordmärket innehåller endast en särskiljande orddel, ”BANANA”, medan det 

omtvistade multimediamärket består av en video som visar orddelen ”banana” i rörelse och ett ljud. Det 

faktum att den särskiljande orddelen ”banana” stämmer överens gör att en visuell likhet kan konstateras. 

- Figurdelar 

I princip föreligger en grad av visuell likhet mellan två multimediamärken som innehåller samma eller 

liknande särskiljande figurdelar (statiska eller i rörelse). 

Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 37 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 38 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda multimediamärkena består av en identisk avbildning av ansiktet på en ko som öppnar 

sin mun, med olika grafisk avbildade orddelar. Därför är märkena visuellt lika i viss utsträckning. 

Om ett multimediamärke och en annan typ av märke (t.ex. ord-, figur-, utstyrsel-, hologrammärken) 

innehåller samma eller liknande särskiljande figurdelar (statiska eller i rörelse) kommer de i princip att anses 

vara visuellt lika i viss utsträckning. 

Tidigare figurmärke Omtvistat multimediamärke 

 
 

MULTIMEDIAMÄRKE 39 

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
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
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Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det tidigare märket består av en bild av en stiliserad hund, medan samma hund i det 

omtvistade märket tycks röra på sig, hoppa och skälla. Det faktum att hunden i det omtvistade märket är i 

rörelse räcker inte för att avleda uppmärksamheten från hunden. Därför är märkena visuellt lika varandra. 

5.3 Fonetisk jämförelse 

De principer som fastställs i detta dokument för den fonetiska bedömningen av ljud- och rörelsemärken 

kommer i allmänhet att vara tillämpliga på multimediamärken. 

Multimediamärken kan alltid jämföras fonetiskt med andra multimediamärken och med ljudmärken. 

Multimediamärken kan dessutom jämföras fonetiskt med andra typer av märken under förutsättning att 

dessa märken består av eller innehåller en orddel (t.ex. en orddel i ett figur- eller utstyrselmärke). 

I princip ska en fonetisk bedömning utföras av både orddelar som sjungs eller uttalas och grafiskt avbildade 

orddelar i ett multimediamärke. De orddelar som sjungs eller uttalas kan påverka den fonetiska 

uppfattningen av de grafiskt avbildade orddelarna. 

Oberoende av huruvida de jämförda märkena stämmer överens i fråga om en av deras beståndsdelar 

kommer helhetsintrycket av multimediamärket, inklusive de grafiskt avbildade orddelarna och ljudet, att 

beaktas vid den fonetiska jämförelsen mellan märkena. 

- Orddelar 

o Grafiskt avbildade orddelar 

I princip finns det en grad av fonetisk likhet om ett multimediamärke innehåller en särskiljande grafiskt 

avbildad orddel (statisk eller i rörelse) som stämmer överens med eller liknar en orddel i ett annat märke 

(som både sjungs eller uttalas eller är grafiskt avbildad i tillämpliga fall). 

Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 40 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 41 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att musikdelarna i märkena skiljer sig åt kommer båda märkena att omnämnas som den 

grafiskt avbildade orddelen ”Gerivan”. Märkena är därför fonetiskt lika i viss utsträckning. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat multimediamärke 

 

LJUDMÄRKE 96 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 42 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Orddelen i det tidigare ljudmärket uttalas, och i det omtvistade multimediamärket är den 

avbildad grafiskt. Eftersom den berörda engelsktalande allmänheten kommer att uttala den grafiskt 

avbildade delen i multimediamärket på ett sätt som låter lika som det äldre varumärket , är märkena 

fonetiskt lika i viss utsträckning. 

 

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/Sound%20mark%2096.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2042.mp4
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o Orddelar som sjungs eller uttalas 

I princip finns det en grad av fonetisk likhet om en orddel som sjungs eller uttalas i ett multimediamärke 

stämmer överens med eller liknar en annan orddel som uppfattas i ett annat märke (som både sjungs eller 

uttalas eller är grafiskt avbildad i tillämpliga fall). 

Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

  
MULTIMEDIAMÄRKE 43 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 44 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots att den särskiljande orddelen ”Gerivan” uttalas och betonas på olika sätt och med olika 

röster, och trots att den uttalas i det tidigare märket och sjungs i det omtvistade märket, är märkena 

fonetiskt lika. 

 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat multimediamärke 

 

 

RÖRELSEMÄRKE 71 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 45 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: I det tidigare märket är ordet ”Gerivan” grafiskt avbildat, men i det omtvistade 

multimediamärket sjungs det bara. Ljudet av orddelen i det omtvistade märket liknar det engelska uttalet 

av den grafiskt avbildade orddelen ”Gerivan” i det tidigare märket. Märkena är fonetiskt lika i viss 

utsträckning. 

o Kombination av grafiskt avbildade orddelar som sjungs eller uttalas 

Som anges ovan kan multimediamärken även innehålla orddelar som både sjungs eller uttalas och som är 

grafiskt avbildade. 

I sådana fall måste både de orddelar som sjungs eller uttalas och som är grafiskt avbildade beaktas vid 

den fonetiska jämförelsen. 

Om en grafiskt avbildad orddel åtföljs av en orddel som sjungs eller uttalas kan den sistnämnda dessutom 

påverka uttalet av den grafiskt avbildade orddelen. Beroende på det särskilda fallet kan det inte uteslutas 

att den grafiskt avbildade orddelen i ett multimediamärket ändå kommer att uttalas enligt den motsvarande 

berörda allmänhetens uttalsregler. 

Tidigare ordmärke Omtvistat multimediamärke 

GERIVAN  
MULTIMEDIAMÄRKE 46 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det tidigare ordmärket består av orddelen ”Gerivan”, som kommer att uttalas enligt den 

berörda engelsktalande allmänhetens uttalsregler, medan det omtvistade multimediamärket består av en 

grafiskt avbildad orddel, ”Gerivan”, kombinerad med den ljudmässiga återgivningen av samma orddel 

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
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
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uttalad på spanska. I detta fall bör möjligheten att den engelsktalande allmänheten kan uttala orddelen i 

det omtvistade märket enligt de engelska uttalsreglerna beaktas, trots det faktum att det omtvistade märket 

innehåller ljudet av ”Gerivan” uttalat på spanska. Märkena är fonetiskt lika i viss utsträckning. 

- Musikdelar och verklighetstrogna ljud 

Möjligheten att en melodi eller verklighetstrogna ljud stämmer överens gäller endast multimedia- och 

ljudmärken, eftersom de är de enda varumärkestyperna som kan innehålla sådana ljud. 

Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 47 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 48 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena återger samma särskiljande melodi. Trots att båda multimediamärkena 

innehåller olika figurdelar påverkar de inte den fonetiska jämförelsen. Därför är märkena fonetiskt 

identiska. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat multimediamärke 

 

LJUDMÄRKE 97 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 49 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena återger samma särskiljande melodi. Trots att det omtvistade multimediamärket 

även innehåller en grafiskt avbildad orddel och en figurdel är märkena fonetiskt lika i viss utsträckning. 

 

 Tidigare multimediamärke Omtvistat multimediamärke 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 50 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 51 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena återger samma särskiljande melodi. Trots att märkena även innehåller grafiskt 

avbildade orddelar som ur fonetisk synvinkel kommer att uppfattas på olika sätt är märkena fonetiskt lika i 

viss utsträckning. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat multimediamärke 

 

 
LJUDMÄRKE 98 

Klicka på bilden för att återge 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 52 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena återger samma verklighetstrogna ljud. Därför är märkena fonetiskt identiska.  

 

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
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
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5.4 Begreppsmässig jämförelse 

I princip kan multimediamärken ha ett begrepp. Med hjälp av en liknande metod som den som tillämpas på 

rörelse- och ljudmärken kan multimediamärken därför jämföras begreppsmässigt så länge som ett begrepp 

förmedlas. Vid en begreppsmässig bedömning av märket bör även samspelet mellan ljudet och de visuella 

delarna uppmärksammas, eftersom detta kan påverka det samlade intrycket av och/eller betydelsen hos 

märket. Vid en jämförelse av ett multimediamärke kan påverkan av en ljuddel, under särskilda 

omständigheter, förändra hur ett märke uppfattas rent begreppsmässigt. 

Tidigare figurmärke Omtvistat multimediamärke 

 

 
MULTIMEDIAMÄRKE 53 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena förmedlar begreppet ”banan”. De är därför begreppsmässigt identiska. 

 

Tidigare ordmärke Omtvistat multimediamärke 

ALARM  
MULTIMEDIAMÄRKE 54 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Det tidigare märket består av orddelen ”ALARM” och det omtvistade märket som helhet 

förmedlar ett liknande begrepp. Därför är märkena begreppsmässigt åtminstone lika. 

 Jämförelse av hologrammärken 

Vid en bedömning av likheten mellan hologrammärken är det främsta särdrag som kännetecknar dem den 

holografiska effekten. Den har dock ingen sådan inverkan på märket som kräver särskild uppmärksamhet 

när likheten bedöms. De fastställda principerna för traditionella märken och rörelsemärken bör därför även 

vara tillämpliga vid bedömningen av likheten mellan hologrammärken eller mellan hologrammärken och 

andra typer av varumärken. 

6.1 Kategorier av beståndsdelar 

Hologrammärken är märken som består av delar med holografiska egenskaper. Tre kategorier av 

beståndsdelar kan identifieras i hologrammärken: 

- Orddelar. 

- Figurdelar. 

- Den holografiska effekten. 

6.2 Visuell jämförelse 

När hologrammärken jämförs visuellt måste hänsyn tas till överensstämmelsen eller likheten mellan de 

delar som ingår i varumärkena (orddelarna och/eller figurdelarna, och den holografiska effekten). 

I ett hologrammärke används rörelse eller förvandling i återgivningen av märket endast för att visa den 

holografiska effekten, och det är endast den sistnämnda som måste beaktas vid den visuella jämförelsen. 

Vad gäller den holografiska effekten kommer en identisk eller liknande holografisk effekt i sig själv normalt 

sett inte att leda till att en visuell likhet konstateras, såvida inte likhet kan konstateras i ord- eller figurdelarna 

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
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hos de varumärken som jämförs. Två varumärken kan vara visuellt lika på grund av att samma eller 

liknande särskiljande orddelar eller figurdelar används, trots att den holografiska effekten är en annan. 

Tidigare hologrammärke Omtvistat hologrammärke 

 
HOLOGRAMMÄRKE 9 

Klicka på bilden för att återge 

 
HOLOGRAMMÄRKE 10 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Märkena innehåller samma orddel, ”Gerivan”, och en mycket liknande figurdel. Därför är 

märkena visuellt lika varandra. 

Hologrammärken kan jämföras visuellt med andra typer av varumärken, med undantag av ljudmärken. 

Tidigare rörelsemärke Omtvistat hologrammärke 

 
RÖRELSEMÄRKE 72 

Klicka på bilden för att återge 

 
HOLOGRAMMÄRKE 11 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Båda märkena består av en cirkel med samma färgkombination och samma särskiljande 

orddel, ”Gerivan”, i mitten. Trots att det tidigare märket inbegriper rörelse, och det omtvistade märket 

innehåller en holografisk effekt, är märkena visuellt lika. 

6.3 Fonetisk jämförelse 

Hologrammärken som inte innehåller några orddelar kan inte jämföras fonetiskt. 

Om ett hologrammärke innehåller orddelar kan det jämföras fonetiskt med samma typ eller andra typer av 

märken som kan vara föremål för en fonetisk bedömning. De allmänna kriterierna för att jämföra ord- eller 

figurmärken som innehåller orddelar är tillämpliga. 

Tidigare hologrammärke Omtvistat hologrammärke 

 
HOLOGRAMMÄRKE 12 

Klicka på bilden för att återge 

 
HOLOGRAMMÄRKE 13 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Märkena innehåller samma orddel, ”Gerivan”, och är därför fonetiskt identiska. 

 

Tidigare figurmärke Omtvistat hologrammärke 

 

 

 
HOLOGRAMMÄRKE 14 

Klicka på bilden för att återge 

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
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
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Motivering: Märkena innehåller samma orddel, ”Gerivan”, och är därför fonetiskt identiska. 

 

Tidigare ljudmärke Omtvistat hologrammärke 

 
LJUDMÄRKE 99 

Klicka på bilden för att återge 

 
HOLOGRAMMÄRKE 15 

Klicka på bilden för att återge 

Motivering: Trots den möjliga skillnaden i uttalet av orddelen ”Gerivan”, och det faktum att den sjungs i 

det tidigare märket och återges grafiskti det omtvistade märket, är märkena fonetiskt lika i viss utsträckning. 

6.4 Begreppsmässig jämförelse 

En begreppsmässig jämförelse mellan två hologrammärken och mellan ett hologrammärke och andra typer 

av märken kan göras i de fall då ett begrepp kan identifieras. 

Om ett hologrammärke innehåller orddelar och/eller figurdelar måste deras betydelse beaktas när 

varumärkets begrepp fastställs. 

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

