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Gemensamt meddelande  1 

1 BAKGRUND 

 
De immaterialrättsmyndigheter som ingår i Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk (1) fortsätter att 

samarbeta inom ramen för konvergensprogrammen för varumärkes- och formgivningspraxis. De har nu 

enats om ett ytterligare dokument med gemensam praxis/gemensamma rekommendationer med avseende 

på varumärken i syfte att tillhandahålla allmänna principer för bevisning i överklagandeförfaranden för 

varumärken, särskilt dess typer, medel, källor och identifiering av relevanta datum samt dess struktur och 

framställning, och hantering av konfidentiell bevisning. 

Denna gemensamma praxis/dessa gemensamma rekommendationer offentliggörs genom ett gemensamt 

meddelande och syftar till att ytterligare öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för granskare, 

interna och externa överklagandeinstanser samt användare. 

Detta dokument om gemensam praxis/gemensamma rekommendationer tillhandahåller en uppsättning 

vägledande, icke bindande principer för bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken. Följande 

frågor omfattas: 

• typer av bevisning och deras tillåtlighet i överklagandefasen 

• bevismedel och beviskällor, inklusive deras äkthet, sanningsenlighet och tillförlitlighet 

• fastställande av det relevanta datumet för bevisningen 

• sätt att lägga fram bevisning: struktur och framställning, inklusive godtagbara format, storlek och 

volym, förteckning för bilagor och mallar 

• bevisning som omfattas av sekretess. 

Följande frågor omfattas inte av den gemensamma praxisen/de gemensamma rekommendationerna: 

• bedömning av bevisningens bevisvärde 

• språkrelaterade frågor 

• beskrivning av juridiska begränsningar som förhindrar genomföranden 

• uppdatering av riktlinjerna 

• följande former av bevisning: muntliga bevis, inspektioner, sakkunnigutlåtanden och begäranden om 

upplysningar 

• förfaranden om varumärkesintrång vid domstolar 

• omständigheter under vilka överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter 

bör tillåta att tredje parter eller andra administrativa organ/domstolar får tillgång till konfidentiell 

bevisning/uppgifter som inlämnats under förfaranden 

• personuppgiftsrelaterade frågor, förutom anonymisering. 

 
 

2 DEN GEMENSAMMA PRAXISEN 

 

Här sammanfattas det viktigaste innehållet och principutlåtandena i den gemensamma praxisen/de 

gemensamma rekommendationerna. Den fullständiga texten finns i bilaga 1. 

 
  

                                                      
(1) inklusive interna överklagandeinstanser vid immaterialrättsmyndigheter, som är en del av nätverket 
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Gemensamt meddelande 2 

PRINCIPER FÖR DEN GEMENSAMMA PRAXISEN/ 
DE GEMENSAMMA REKOMMENDATIONERNA 

 
ALLMÄNNA BEGREPP 

 

Bevisning; tillåtlighet av bevis i överklagandefasen 

Det inledande kapitlet beskriver allmänna begrepp, identifierar fyra typer av bevisning och överväger 

deras tillåtlighet i överklagandefasen. Den tillhandahåller en gemensam terminologi – ett gemensamt 

språkbruk – för att definiera typer av bevisning som överensstämmer med EU:s rättspraxis och 

tillhandahåller ett ramverk för enhetlig tolkning. Dessa definitioner tjänar endast som vägledning, särskilt 

för parterna och deras företrädare, och ger större insyn och förutsägbarhet, i synnerhet på EU-nivå, i 

förfaranden inför EUIPO:s överklagandenämnd. Det rekommenderas även, endast om det är tillämpligt 

enligt gällande nationell lagstiftning, att andra överklagandeinstanser använder dessa definitioner. Detta 

kapitel presenterar också rekommendationer om faktorer som kan beaktas för (till exempel om 

bevisningen sannolikt är relevant för utfallet av ärendet) eller mot (till exempel om parten medvetet 

använder fördröjningstaktik eller visar uppenbar vårdslöshet) tillåtligheten av bevis i 

överklagandeförfaranden. 

 

BEVISMEDEL OCH BEVISKÄLLOR 

 

Framställning av bevisdokument och bevisföremål; onlinebevisning: källor, tillförlitlighet och 

presentation; bevisningens äkthet, sanningsenlighet och tillförlitlighet samt kriterier för dess 

bedömning 

Det första huvudkapitlet i den gemensamma praxisen/de gemensamma rekommendationerna innehåller 

information i form av en icke uttömmande lista över bevismedel som kan lämnas in i 

varumärkesförfaranden. Dessutom ingår en tabell med en sammanfattning av de vanligaste typerna av 

varumärkesärenden och syftet med inlämning av bevis i detta kapitel. Kapitlet innehåller också ett 

omfattande avsnitt som ger vägledning med avseende på källor, tillförlitlighet och framställning av 

onlinebevis, som behandlar elektroniska databaser och webbplatsarkiv, redigerbara och icke redigerbara 

webbplatser, webbplatsanalys, sociala medier, video- och fotodelningswebbplatser, hyperlänkar och 

webbadresser, e-handelsplattformar, appar, metadata samt faktorer som kan påverka tillgängligheten till 

information på internet. Det lägger fram ett harmoniserat tillvägagångssätt för onlinebevis som 

överensstämmer med och utvidgar den gemensamma praxisen Kriterier för att offentliggöra mönster på 

internet och erbjuder, som en följd därav, större insyn och förutsägbarhet utöver vägledningen för att 

presentera denna typ av bevisning. Slutligen behandlar detta kapitel några faktorer som ska beaktas vid 

bedömning av bevisningens äkthet och sanningsenlighet. 

 

FASTSTÄLLANDE AV DET RELEVANTA DATUMET FÖR BEVISNINGEN 

 

Skriftlig bevisning: fastställande av datum för handlingar; onlinebevisning: verktyg för att 

bestämma relevant datum; tidsperioden och tidpunkten för en marknadsundersökning 

Detta kapitel ger vägledning med avseende på odaterad eller otydligt daterad skriftlig bevisning, samt en 

icke uttömmande lista över verktyg som kan hjälpa till att bestämma datumet då särskilt bevisinnehåll 

publicerades på internet. I detta sammanhang kan följande verktyg användas: sökmotorer och 

webbplatsarkivtjänster, datorgenererade tidsstämplar eller kriminaltekniska programvaruverktyg. 
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Gemensamt meddelande 3 

Rekommendationerna i detta avseende överensstämmer med den gemensamma praxisen Kriterier för 

att offentliggöra mönster på internet. Den sista frågan i detta kapitel ger vägledning om tidsperioden och 

tidpunkten för en marknadsundersökning. 

 

SÄTT ATT LÄGGA FRAM BEVISNING 

 

Framställning av bevisning: godtagbara format, storlek och volym, bevisningens struktur, 

marknadsundersökningars struktur, mallar 

I det första avsnittet i detta kapitel behandlas hur bevisning ska framställas i alla typer av inlämning: 

inlämning i pappersformat (inklusive inlämning av fysiska föremål), elektronisk inlämning/e-inlämning, 

inlämning via fax och via databärare. Vidare presenteras i avsnittet särskilda krav med avseende på 

utskrifter och skärmdumpar och hänvisar till bevisningens storlek och volym. Dessutom innehåller detta 

avsnitt en sammanfattning i tabellform: En fullständig översikt över alla godkända format för inlämning 

av bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken, som bygger på praxis hos interna och externa 

överklagandeinstanser. Detta kan vara en värdefull resurs för användare och deras ombud när de inger 

en ansökan i en specifik eller flera jurisdiktioner. Det andra avsnittet innehåller rekommendationer om 

strukturen för förteckningen av bilagor och informerar om följderna av inlämning av icke-strukturerad 

bevisning. För att underlätta hänvisningen för användare, parter och deras företrädare har dessutom en 

förteckningsmall för bilagor skapats och inkluderats som bilaga 1 till den gemensamma praxisen/de 

gemensamma rekommendationerna. Det omfattande tredje avsnittet i kärnan av detta kapitel innehåller 

detaljerad information och rekommendationer om bästa praxis när det gäller strukturen för 

marknadsundersökningar. Det innehåller vägledning om hur man utformar och genomför en 

marknadsundersökning som ska lämnas in som bevis i varumärkesförfaranden, samt en checklista som 

kan användas av överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter som ett 

stödverktyg för att bedöma innehållet och standarden som marknadsundersökningar ska uppfylla. 

Slutligen presenteras i detta kapitel förslag på minimistandarder för innehåll i skriftliga försäkringar under 

ed och vittnesutsagor, som diskuterats och godkänts av olika EU-aktörer. 

 

BEVISNING SOM OMFATTAS AV SEKRETESS 

 

Omfattningen av begäran om behandling med sekretess, godtagbara sätt och tidpunkter för att 

begära behandling med sekretess, kriterier för bedömning av begäran om behandling med 

sekretess, behandling av konfidentiella uppgifter i handlingar och beslut, behandling av 

personuppgifter, hälsorelaterade personuppgifter och känsliga uppgifter i handlingar och beslut 

(anonymisering) 

Detta kapitel innehåller rekommendationer om hur och när sekretess ska krävas, inklusive omfattning 

av, tidpunkt för, godtagbara sätt för och motivering av begäran om behandling med sekretess. Det 

tillhandahåller även ett harmoniserat tillvägagångssätt för dess bedömning. Det klargör att begreppet 

”bevisning/uppgifter som omfattas av sekretess” avser affärs- och företagshemligheter samt andra 

sekretessbelagda uppgifter. Dessutom ska relevanta nationella regler och, i tillämpliga fall, nationell 

rättspraxis som definierar dessa begrepp också beaktas. Vidare ger detta kapitel praktisk vägledning om 

behandling av konfidentiella uppgifter av överklagandeinstanser och medlemsstaters 

immaterialrättsmyndigheter i deras handlingar och beslut (både online och offline), med beaktande av 

att vissa överklagandeinstanser eller medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter inte publicerar sina 

beslut eller bevis online och därför ska de rekommendationer som ingår i detta avsnitt endast användas 

i tillämpliga fall. Slutligen ges i detta kapitel råd om vad som kan anonymiseras i handlingar och beslut 

hos överklagandeinstanser eller medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter (både online och offline) 



 
Bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken 

  
 

 

Gemensamt meddelande 4 

och klargör om detta ska göras på uttrycklig begäran eller på eget initiativ. 

 

3 GENOMFÖRANDE 

 
Liksom tidigare publikationer om gemensam praxis träder denna gemensamma praxis/dessa 

gemensamma rekommendationer i kraft inom tre månader efter offentliggörandet av detta gemensamma 

meddelande. 

Det stora antalet aktörer samt omfattningen och tillämpligheten av den gemensamma praxisen/ 

rekommendationerna innebär emellertid att det krävs en större grad av flexibilitet om de ska skapa värde 

och nytta för överklagandeinstanser, immaterialrättsmyndigheter och användare. Därför har ett nytt 

alternativ införts, nämligen selektivt genomförande. Immaterialrättsmyndigheter (2) kan välja att genomföra 

antingen hela den gemensamma praxisen/de gemensamma rekommendationerna (fullständigt 

genomförande) eller specifika kapitel eller avsnitt (selektivt genomförande), vilket kan mildra de rättsliga 

begränsningar som hindrar genomförandet hos vissa immaterialrättsmyndigheter. Eftersom externa 

överklagandeinstanser inte kan bindas av en gemensam praxis tillhandahåller detta dokument en 

uppsättning rekommendationer som instanserna kan tillämpa och anta inom de områden där de anses 

medföra ett värde och vara till nytta. 

Mer information om genomförandet av denna gemensamma praxis/dessa gemensamma 

rekommendationer (eller delar därav) finns via länken nedan. 

Genomförandemyndigheter får offentliggöra ytterligare information på sina webbplatser. 

 

3.1. GENOMFÖRANDEMYNDIGHETER 

 

Lista över genomförandemyndigheter, genomförandedatum, genomförda kapitel/avsnitt och 

genomförandepraxis: LÄNK TILL TABELL 

(*) Om det förekommer avvikelser mellan översättningen av det gemensamma meddelandet och den 

gemensamma praxisen på något av Europeiska unionens officiella språk och den engelska versionen, ska den 

senare ha företräde. 

 

                                                      
(2) inklusive deras interna överklagandeinstanser 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf
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MARS 2021 

I dokumentet presenteras en serie rekommendationer som ska fungera som vägledning 

för EUIPN-aktörer och ger allmänna riktlinjer för praxis relaterad till bevisning som 

lämnas in till interna och externa överklagandeinstanser och medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter, och gör det möjligt för var och en av dessa att anta de 

rekommendationer som de anser vara användbara och tillämpliga i sina roller som första 

eller andra instans. 
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Gemensam praxis 1 

 

1 INLEDNING 

1.1 Syftet med detta dokument 

Detta dokument med gemensam praxis syftar till att identifiera allmänna principer för bevisning i 

överklagandeförfaranden för varumärken, särskilt dess typer, medel, källor och identifiering av relevanta 

datum samt dess struktur och framställning, och hantering av konfidentiell bevisning. Det innehåller en rad 

icke bindande rekommendationer med avseende på ovanstående frågor. 

 

Den gemensamma praxisen CP12 fungerar främst som en referens för: 

 

• Överklagandeinstanser (1) 

• parter i överklagandeförfaranden i varumärkesmål samt deras företrädare 

• användarorganisationer. 

 

I många avseenden handlar den gemensamma praxisen om bevisning i varumärkesförfaranden i 

allmänhet, varför dess potentiella tillämplighet kan sträcka sig längre än överklagandeförfaranden. Den kan 

därför användas i bredare sammanhang inbegripet men inte begränsat till varumärkesförfaranden i första 

instans (2). 

 

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. 

 

Även om bevisning alltid kommer att bedömas från fall till fall kan principerna i denna gemensamma praxis 

fungera som en användbar vägledning för alla aktörer som nämns ovan. Det aktuella dokumentet gör därför 

inget försök att ålägga praxis på oberoende överklagandeinstanser eller att införa lagändringar för dess 

genomförande. Det syftar enbart till att ge rekommendationer som gör det möjligt för överklagandeinstanser 

att anta och tillämpa de delar som de anser vara fördelaktiga, eftersom dessa instanser inte kan bindas av 

en gemensam praxis. 

 

1.2 Bakgrund 

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

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

direktiv (EU) nr 2015/2436 (EU-varumärkesdirektivet) som syftar till att ytterligare tillnärma 

medlemsstaternas lagstiftning om varumärken. Förutom att texterna innehöll nya bestämmelser om 

innehållsliga och förfarandemässiga frågor innebar de att det inrättades en starkare rättslig grund för 

samarbetet. Enligt villkoren i artikel 151 i EU-varumärkesförordningen är samarbetet med 

medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter för att främja samsyn vad gäller praxis och verktyg på 

områdena för varumärken och formgivning en central uppgift för EUIPO. I artikel 152 i förordningen anges 

uttryckligen att detta samarbete bör innefatta utveckling av gemensamma standarder för prövning och 

fastställande av gemensam praxis. Mer specifikt för CP12 indikerar skäl 9 i EU-varumärkesdirektivet vikten 

av att även fastställa allmänna principer som tillnärmar förfaranderegler. 

 

På grundval av denna rättsliga ram godkände EUIPO:s styrelse i juni 2016 inledandet 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. 

 

                                                      
(1) Interna överklagandeinstanser inom medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter och externa överklagandeinstanser, inklusive 
domstolar som agerar som externa överklagandeinstanser i varumärkesmål och administrativa myndigheter/kommittéer. 
(2) Som sådan kan Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (hädanefter EUIPO) samt immaterialrättsmyndigheter i 
Beneluxländerna och EU-medlemsstaterna (gemensamt benämnda medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter) också ha nytta av 
att tillämpa de rekommendationer i dokumentet om gemensam praxis som de anser vara lämpliga och av värde. 
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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 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 

nätverksaktörer. 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 femte projekt som inletts av styrelsen 
och det tolfte sammanlagt. CP12 – Bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken: inlämning, struktur 
och framställning av bevisning och hantering av konfidentiell bevisning rekommenderades att inledas som 
ett resultat av den fjärde omgången av konvergensanalys. 

 

CP12 – Bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken: inlämning, struktur och framställning 

av bevisning och hantering av konfidentiell bevisning. 

 

Med tanke på kravet att medlemsstater ska införa upphävande- och ogiltighetsförfaranden vid sina 

immaterialrättsmyndigheter senast i januari 2023 hade förslaget om ett konvergensinitiativ på detta område 

blivit alltmer relevant. Den utökade behörigheten för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter kan 

leda till fler tvister i både första instans och i överklagandeinstans, och därför skulle ett samarbetsinitiativ 

för att harmonisera tillvägagångssätten inte enbart vara ett stöd för medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter utan skulle också främja utbyte av bästa praxis med externa 

överklagandeinstanser och ge en ökad grad av tydlighet och säkerhet för användare. 

Efter intresseanmälningar från överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter 

analyserades resultaten av ett detaljerat frågeformulär om överklagandeförfaranden för varumärken vid ett 

sammanträde med överklagandeinstanser, bestående av företrädare för över 30 överklagandeinstanser 

inom EU och utanför EU samt användarorganisationer, vid EUIPO i februari 2018. 

Resultatet av sammanträdet var för det första ett erkännande av att en tillnärmning av 

överklagandeinstansernas system och praxis kan gynna aktörerna i det europeiska 

immaterialrättsnätverket (EUIPN), och för det andra rekommendationer om vilka områden av 

överklagandeförfaranden som befanns vara mest lämpliga för ett konvergensinitiativ och som har störst 

potentiell praktisk nytta för EUIPN-aktörer. 

Dessa rekommendationer kanaliserades till arbetsgruppen för konvergensanalys som presenterade CP12 

som ett projektförslag vid samverkansmötet i oktober 2018, där det erkändes och därefter antogs av 

EUIPO:s styrelse i november 2018. 

CP12 utvecklades utifrån att dess aktörer och potentiella förmånstagare inte bara är överklagandeinstanser 

utan också omfattar ett mycket bredare omfång yrkesutövare inom immaterialrätt och rättighetsinnehavare. 

Även om den kompletterar det arbete som utförts i CP10 för att harmonisera tillvägagångssätt när det gäller 

bevisning som hämtas från internet med avseende på mönster, bör inte innehållet och 

rekommendationerna i den gemensamma praxisen CP12 ses som krav. Även om de varken är bindande 

eller allmänt tillämpliga tillhandahåller de ytterligare information, vägledning och rådgivning till 

immaterialrättsmyndigheter i deras roll som första instans och till användare av EUIPN och deras 

företrädare. 

 

Dessutom bidrar CP12 till att främja en ram som stärker förbindelserna mellan de olika 

överklagandeinstanserna hos immaterialrättsmyndigheter och EUIPO. Den förbättrar förutsägbarheten för 

innehavare av varumärkesrättigheter vid överklagandeförfaranden inför EUIPO och de nationella 

myndigheternas överklagandenämnder. Den ger användare mer anpassade, effektiva och transparenta 

tvistlösningsförfaranden, och den stärker förenligheten och samverkan mellan EU:s och ländernas 
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varumärkessystem. 

 

1.3 Praxisens tillämpningsområde 

Denna gemensamma praxis tillhandahåller en uppsättning vägledande, icke bindande principer för 

bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken. 

 

Följande omfattas av den gemensamma praxisen CP12: 

 

• typer av bevisning och deras tillåtlighet i överklagandefasen 

• bevismedel och beviskällor, inklusive deras äkthet, sanningsenlighet och tillförlitlighet 

• fastställande av det relevanta datumet för bevisningen 

• sätt att lägga fram bevisning: struktur och framställning, inklusive godtagbara format, storlek och 

volym, förteckning för bilagor och mallar 

• bevisning som omfattas av sekretess. 

 

Följande omfattas inte av den gemensamma praxisen CP12: 

 

• bedömning av bevisningens bevisvärde 

• språkrelaterade frågor 

• beskrivning av juridiska begränsningar som förhindrar genomföranden 

• uppdatering av riktlinjerna 

• följande former av bevisning: muntliga bevis, inspektioner, sakkunnigutlåtanden och begäranden om 

upplysningar 

• förfaranden om varumärkesintrång vid domstolar 

• omständigheter under vilka överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter 

bör tillåta att tredje parter eller andra administrativa organ/domstolar får tillgång till konfidentiell 

bevisning/uppgifter som inlämnats under förfaranden 

• personuppgiftsrelaterade frågor, förutom anonymisering. 

 

2 ALLMÄNNA BEGREPP 

Definitioner av bevisning som presenteras i underkapitlen nedan gäller alla kapitel i den gemensamma 

praxisen CP12. 

 

2.1 Bevisning 

I den gemensamma praxisen CP12 avser begreppet ”bevisning” olika informationskällor, som kan 

användas för att fastställa och bevisa fakta i varumärkesförfaranden. 

 

2.2 Tillåtlighet av bevis i överklagandefasen 

Som regel bör parterna inte lämna in sin bevisning för första gången i överklagandefasen, i synnerhet om 

denna bevisning var känd och tillgänglig vid tidpunkten för förfarandet i första instans. I praktiken kan dock 

sådana situationer uppstå av olika skäl. 

 

I rättspraxisen vid Europeiska unionens domstol beskrivs ett antal omständigheter under vilka bevisning 

antingen ska godtas eller avvisas under överklagandeförfaranden. Därför är det nödvändigt att kategorisera 

och rangordna de situationer där en överklagandeinstans kan godta bevisning som ligger utanför den 

normala tidsramen för förfarandet. Sådan kategorisering kräver en lexikalisk ram för att skapa en 

gemensam förståelse av de situationer som uppstår oftast och som är av störst praktiskt värde. 
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Med beaktande av ovanstående, och på grundval av etablerad EU-rättspraxis(3), presenteras i den 

gemensamma praxisen fyra typer av bevisning som har urskilts och definierats samt omständigheter som 

kan beaktas beträffande deras tillåtlighet i överklagandefasen. 

 

Ny bevisning 

Bevisning som var okänd eller inte tillgänglig under förfaranden i första instans och som därefter lämnas in 

för första gången i överklagandefasen. Den har ingen koppling till annan tidigare inlämnad bevisning. 

 

Förstagångsbevisning 

Bevisning som är känd och tillgänglig under förfarandet i första instans men som inte lämnas in i det skedet. 

Den lämnas emellertid in för första gången i överklagandefasen. 

 

Kompletterande/ytterligare bevisning 

Bevisning som lämnas in vid överklagandeförfaranden som kompletterar, styrker eller klargör bevisning 

som tidigare har framförts i rätt tid under förfaranden i första instans, till exempel bevisning som lämnas 

som svar på motpartens argument angående bevis som lämnats in inför första instansen. 

 

Försenad bevisning 

All bevisning som erhålls efter den tidsfrist som fastställts under överklagandeförfarandet. 

 

Det bör dock betonas att ovannämnda kategorier, dvs. ny bevisning, förstagångsbevisning och 

kompletterande/ytterligare bevisning, kan ha lämnats in sent, vilket indikerar att det kan finnas en 

överlappning mellan de ovannämnda definitionerna. 

 

Definitionerna ovan har ett gemensamt språkbruk när det gäller typer av bevisning och överensstämmelse 

med EU:s rättspraxis. De kan endast tjäna som vägledning för parterna och deras företrädare och ger större 

insyn och förutsägbarhet, i synnerhet på EU-nivå, i förfaranden inför EUIPO:s överklagandenämnd. 

Emellertid, och endast om det är tillämpligt enligt gällande nationell lagstiftning, rekommenderas det även 

att andra överklagandeinstanser använder dessa definitioner. 

 

Rekommendationer: 

 

• Överklagandeinstanser uppmuntras, när så är möjligt och tillämpligt, att använda de definitioner av 

typer av bevisning som beskrivs ovan. 

• Beträffande tillåtligheten av bevisning i överklagandefasen kan följande omständigheter beaktas: 
(a) faktorer som kan beaktas för tillåtligheten av bevisning i överklagandeförfaranden:  

1) om denna bevisning sannolikt är relevant för utgången av målet  
2) om bevisningen inte har framlagts i rätt tid av en giltig anledning, vilket kan tolkas bland 
annat som någon av följande situationer, där  
- bevisningen enbart kompletterar relevanta bevis som redan har lämnats in i rätt tid  
- bevisningen lämnas in för att bestrida slutsatser som har nåtts eller granskats av den 
första instansen på eget initiativ i det domslut som är föremål för överklagande  
- bevisning har nyligen kommit fram eller var på annat sätt inte tillgänglig tidigare.  

(b) faktorer som kan beaktas mot tillåtligheten av bevisning i överklagandeförfaranden:  
1) om parten medvetet använder fördröjningstaktik eller uppvisar uppenbar vårdslöshet  

2) om godtagandet av bevisningen skulle leda till en orimlig fördröjning av förfarandet. 

• Oavsett typen av bevisning, om en överklagandeinstans godtar bevisen, bör den andra partens rätt 

att svara/bli hörd alltid respekteras. 

                                                      
(3) 14/05/2019, i förenade målen T-89/18 och T-90/18, Café del Sol och CAFE DEL SOL, EU:T:2019:331, punkterna 41–42; 
21/07/2016, C-597/14 P, EUIPO mot Grau Ferrer, EU:C:2016:579, punkterna 26–27; 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, 
EU:C:2013:593, punkterna 86–88; 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE, EU:C:2013:484, punkt 30, se även: Förslag till avgörande 
av generaladvokat Campos Sánchez-Bordona av 05/12/2017, C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, 
punkt 60. 
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De rekommenderade tillåtlighetskriterierna är inte bindande och inverkar inte på hanteringen av 

bevisningen i överklagandeinstanser, som alltid har frihet att godta alla typer av bevisning efter egen 

bedömning och när som helst, i enlighet med deras nationella lagstiftning och enligt omständigheterna i ett 

visst mål. 

 

3 DEN GEMENSAMMA PRAXISEN 

3.1 Bevismedel och beviskällor 

I varumärkesförfaranden inför överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter kan 
olika bevismedel lämnas in. Vissa av dessa medel används oftare än andra. Som vägledning för 
användarorganisationer har parterna och deras företrädare därför upprättat en icke uttömmande lista över 
bevismedel som ingår i den gemensamma praxisen CP12. Dessutom presenteras nedan en tabell som 
visar vad inlämning syftar till att bevisa i de vanligaste typerna av varumärkesärenden. 
 
Vidare kommer sannolikt bevismängden från internet att öka enormt under de kommande åren, med tanke 
på den nuvarande och framtida ökningen av handel och marknadsföring på nätet. Därför tillhandahålls i 
detta kapitel även rekommendationer och insikter om onlinebevisning, dess källor, tillförlitlighet och 
framställning. 
 
Slutligen redogörs i kapitlet för faktorer som kan påverka äktheten, sanningsenligheten och tillförlitligheten 
hos alla typer av bevisning, inklusive onlinebevisning. 

 

3.1.1 Framställning av bevisdokument och bevisföremål 

I allmänhet kan parter fritt välja de bevis som de vill lägga fram inför överklagandeinstanser och 

medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter. Följaktligen kan exempelvis följande bevismedel läggas fram 

i varumärkesförfaranden: 

 

3.1.1.1 Fakturor och andra kommersiella dokument  

I denna kategori kan följande dokument förekomma: 

• revisionsrapporter 

• inspektionsrapporter 

• årsredovisningar 

• företagsprofiler, beskattningsunderlag, finansiella rapporter, dokument som bekräftar det belopp som 

rättighetsinnehavaren har investerat i marknadsföring eller reklam för varumärket 

(annonseringsinvesteringar och -rapporter) och liknande dokument som bland annat visar 

ekonomiska resultat, försäljningsvolym, omsättning eller marknadsandel 

• fakturor, beställningar och leveransbevis, inklusive dokument som bekräftar att beställningar av 

relevanta varor eller tjänster har gjorts via rättighetsinnehavarens webbplats av ett visst antal kunder 

under den aktuella perioden och i det relevanta landet 

• handlingar som bekräftar att rättighetsinnehavaren lämnat sitt medgivande före användning av 

varumärket (till exempel användning av licenstagare) 

• handlingar som bekräftar förekomsten av en direkt eller indirekt förbindelse mellan parterna i 

förfarandet innan varumärkesansökan lämnades in, till exempel ett förhållande före avtalets 

tecknande, ett avtalsenligt förhållande eller ett förhållande efter ingånget avtal 

• handlingar som bekräftar värdet som är förknippat med varumärket, inklusive i vilken utsträckning 

varumärket nyttjas genom licensiering, marknadsföring och sponsring 

• register över lyckad verkställighet, till exempel avgränsnings- och samexistensavtal i 

varumärkesärenden. 
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3.1.1.2 Kataloger, annonsering och publicitet  

Denna kategori innefattar följande: 

• kataloger 

• reklam- och marknadsföringsmaterial, inklusive prislistor och erbjudanden samt räckvidd och utgifter 

för annonser 

• utskrifter av webbsidor, nätbutiker, företagswebbplatser, webbplatsarkiv, internettrafik och analys 

(för webbplats), tv-annonser och video-/ljudfiler m.m. 

• affärskorrespondens och visitkort 

• material från mässor och konferenser. 

 

3.1.1.3 Publikationer  

Inbegriper 

• artiklar, pressmeddelanden och andra publikationer i dagstidningar, tidskrifter och annat tryckt 

material 

• utdrag från guider, böcker, uppslagsverk, ordböcker, vetenskapliga artiklar osv. 

 

3.1.1.4 Varuprover 

Dessa kan omfatta 

• förpackningar, etiketter, märkningar och varuprov eller bilder på varor. 

 

3.1.1.5 Officiella och offentliga handlingar  

Sådana handlingar kan omfatta 

• domslut eller beslut av administrativa myndigheter 

• beslut av överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter 

• intyg och skrivelser utfärdade av domstolar eller administrativa myndigheter, inklusive 

överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter samt handelskammare 

• förteckningar över inkomna ansökningar eller registreringar som erhållits av rättighetsinnehavaren 

tillsammans med utdrag från officiella register (officiella databaser) eller tillhörande intyg 

• hyperlänkar (4) och webbadresser (5) till motsvarande register i officiella databaser 

• listor över inlämnade ansökningar eller registreringar som erhållits av tredje part, företagsnamn och 

domännamn som innehåller det berörda varumärket eller dess delar tillsammans med utdrag från de 

officiella registren (officiella databaser). 

 

3.1.1.6 Vittnesutsagor 

Innefattar 

• vittnesutsagor. 

 

3.1.1.7 Edsvurna eller bekräftade utsagor 

De omfattar följande: 

• skriftliga edsvurna eller bekräftade utsagor eller uttalanden som har en liknande effekt enligt lagen i 

det land där de upprättats. 

 

                                                      
(4) En hänvisning till information som användaren kan få tillgång till direkt genom att klicka på, trycka på eller dröja kvar med markören 
över hyperlänken. En hyperlänk kan bestå av ett helt dokument eller en länk till en viss del av ett dokument. 
(5) Webbadress (URL, Uniform Recourse Locator): En specifik hänvisning till en webbresurs som finns på World Wide Web. 
Webbadresser används vanligtvis för att hänvisa till webbplatser (http), filöverföringsprotokoll (FTP), e-post (mailto), databasåtkomst 
(JDBC) och andra tillämpningar. 
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3.1.1.8 Marknadsundersökningar 

Innefattar 

• marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. 

 

3.1.1.9 Utdrag från sociala medier 

Detta kan inkludera material från 

• bloggar 

• forum 

• sociala medieplattformar 

• analys av sociala medier. 

 

3.1.1.10 Övriga dokument 

I denna kategori kan följande dokument förekomma 

• certifieringar, rankningar och utmärkelser 

• handlingar som bekräftar att en ansökan om ett varumärke avviker från dess ursprungliga syfte och 

har lämnats in spekulativt eller enbart för att erhålla ekonomisk ersättning 

• godkännande av begäran om upphörande. 

 

Ovanstående lista (3.1.1.1–3.1.1.10) är endast vägledande och speglar inte bevisningens relativa 

betydelse eller bevisvärde. Listan är också icke uttömmande, och således kan eventuella andra bevis 

som är relevanta för det enskilda fallet lämnas in av parten och beaktas av överklagandeinstanserna eller 

medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter. Bedömningen av eventuella bevis görs alltid efter 

instansernas eget gottfinnande. 

 

3.1.1.11 Syfte med inlämning av bevisning 

I allmänhet finns det ingen begränsning som säger att vissa fakta endast får fastställas och bevisas med 

hjälp av specifika bevismedel. Därför kan de bevismedel som anges ovan lämnas in i olika typer av 

ärenden. För ändamålet med detta dokument presenteras emellertid en tabell nedan med en 

sammanfattning av de vanligaste typerna av varumärkesärenden och syftet med inlämning av bevisning. 

 

Det bör betonas att kolumnen ”Syfte med inlämning av bevisning” gäller parterna (inklusive tredje parter i 

förfarandet, till exempel vid inlämning av yttranden) och deras företrädare, inte överklagandeinstanser eller 

medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter. 

 

Vidare, eftersom relevant datum/tidsperiod är en viktig faktor när det gäller bevisning i alla typer av fall som 

anges nedan bör detta alltid beaktas av parterna i förfarandet och deras företrädare. Det rekommenderas 

inte att lämna in bevisning för datum utanför den relevanta tidsperioden såvida inte parten klargör 

bevisningens inflytande på den faktiska positionen vid det aktuella datumet/tidsperioden (se även avsnitt 

3.2). 

 

Rättsområden/ 

typer av ärenden 

Syfte med inlämning av bevisning 

Förvärvad 

särskiljningsförmåga 

För att visa att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga i det 

relevanta geografiska området med avseende på de varor eller tjänster 

för vilka registrering begärts eller för vilka varumärket registrerats, som en 

följd av hur det har använts (6). 

Förstärkt 

känneteckenskraft 

För att visa att ett varumärke har fått förstärkt känneteckenskraft i det 

                                                      
(6) Artikel 4.4 och 4.5 i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 7.3 och artikel 59.2 i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001. 
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relevanta geografiska området som en följd av hur det har använts (7). 

Bevisen för förstärkt känneteckenskraft förvärvad genom användning bör 

också hänvisa till berörda varor och tjänster. 

Anseende För att påvisa att ett varumärke är känt av en betydande del av den 

berörda allmänheten, i det område inom vilket anseendet görs gällande, 

för de relevanta varor eller tjänster som omfattas av varumärket. De 

relevanta faktorerna är till exempel den marknadsandel som innehas av 

varumärket, intensiteten, den geografiska omfattningen och varaktighet 

av dess användning, och storleken på investeringen som företaget gjort 

för att marknadsföra varumärket (8). 

Välkänt varumärke För att påvisa att ett varumärke är välkänt i den berörda 

medlemsstaten/de berörda medlemsstaterna, i den betydelse som ges 

orden ”välkänt” i artikel 6a i Pariskonventionen (9). Varumärket ska vara 

välkänt hos den berörda delen av allmänheten för de specifika varorna 

och tjänsterna (10). 

Bevis på användning/ 

verkligt bruk 

För att visa att innehavaren inom en viss period har gjort verkligt bruk av 

varumärket i medlemsstaten/medlemsstaterna i samband med de berörda 

varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat (11). Bevisningen bör 

bestå av uppgifter om plats, tid, omfattning och form av användning av 

varumärket (12). 

Varumärke som saknar 

särskiljningsförmåga 

För att påvisa att varumärket saknar särskiljningsförmåga (13). Sådan 

särskiljningsförmåga kan bedömas enbart med hänvisning, i första hand, 

till de varor eller tjänster för vilka registrering sökts eller för vilka 

varumärket registrerats och, i andra hand, med hänvisning till 

omsättningskretsens uppfattning om varumärket (14) i det berörda landet. 

Beskrivande varumärke För att påvisa att ett varumärke uteslutande består av tecken eller 

indikationer som i handeln kan beteckna typ, kvalitet, kvantitet, avsett 

syfte, värde, geografiskt ursprung eller tidpunkten för varornas produktion 

eller tillhandahållandet av tjänsten eller andra egenskaper hos de varor 

eller tjänster för vilka registrering sökts eller varumärket registrerats (15) i 

det berörda landet. 

Sedvanligt tecken eller 

uttryck 

För att påvisa att ett varumärke endast består av tecken eller uttryckvilka 

i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk 

kommit att bli sedvanliga beteckningar för varorna eller tjänsterna för vilka 

registrering sökts eller varumärket är registrerat (16) i det berörda landet. 

Vilseledande varumärke För att påvisa att ett varumärke är av sådan art att det är ägnat att 

vilseleda allmänheten, till exempel med avseende på art, kvalitet eller 

geografiskt ursprung för de varor eller tjänster (17) för vilka registrering 

sökts eller varumärket registrerats i det berörda landet. 

                                                      
(7) 12/03/2008, T-332/04, Coto D'Arcis, EU:T:2008:69, punkt 50. 
(8) 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, punkterna 22–27; 10/05/2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, punkterna 51–
52. 
(9) Artikel 5.2 d i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 8.2 c och artikel 60 i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001, se 
även: 22/11/2007, C-328/06, Alfredo Nieto Nuño mot Leonci Monlleó Franquet, EU:C:2007:704. 
(10) Även om begreppen ”välkänt” och ”rykte” avser särskilda rättsområden, finns det en betydande överlappning dem emellan. I 
praktiken kommer därför tröskeln för att fastställa huruvida ett varumärke är välkänt eller har ett gott rykte vanligtvis vara densamma, 
med tanke på att bedömningen i båda fallen huvudsakligen utgår från kvantitativa överväganden beträffande graden av vetskap om 
varumärket bland allmänheten. 
(11) Artikel 16 i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 18 i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001. 
(12) 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, punkt 41. 
(13) Artikel 4.1 b i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 7.1 b och artikel 59.1 a i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001. 
(14) 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, punkt 24. 
(15) Artikel 4.1 c i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 7.1 c och artikel 59.1 a i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001. 
(16) Artikel 4.1 d i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 7.1 d och artikel 59.1 a i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001. 
(17) Artikel 4.1 g i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 7.1 g och artikel 59.1 a i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001. 
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Generiskt varumärke 

(upphävandeförfarande) 

För att påvisa att ett varumärke som ett resultat av innehavarens 

verksamhet eller passivitet har blivit en allmän beteckning i handeln, i det 

relevanta territoriet, för en vara eller tjänst som det är registrerat för (18). 

Ond tro För att påvisa uppförande som avviker från godtagna principer om etiskt 

beteende eller ärliga affärsmetoder (19). 

 

Ovanstående tabell ska också betraktas som icke uttömmande. 

 

Rekommendationer: 

 

• Olika typer av bevisning kan lämnas in under förfarandet av parterna för att fastställa samma fakta. 

En global undersökning av dessa bevis indikerar att dessa bör bedömas mot bakgrund av varandra. 

Även om vissa bevis inte är avgörande kan de bidra till att fastställa relevanta fakta när de undersöks 

i kombination med andra delar. 

 

3.1.2 Onlinebevisning: källor, tillförlitlighet och framställning 

I denna gemensamma praxis ska onlinebevisning tolkas som bevisning som erhållits från internet. Mot 

bakgrund av den växande roll som e-handel, sociala medier och andra onlineplattformar i näringslivet utgör 

är det logiskt att onlinebevisning i regel ska godtas som ett giltigt bevismedel (20). 

 

Internets karaktär kan dock göra det svårt att fastställa det faktiska innehållet som finns tillgängligt på 

internet och det datum eller den tidsperiod då detta innehåll faktiskt gjordes tillgängligt för allmänheten. 

Webbplatser uppdateras enkelt och de flesta webbplatser tillhandahåller inga arkiv med tidigare visat 

material, och de visar inte heller register som gör det möjligt för allmänheten att fastställa exakt vad som 

publicerades och när. Av denna anledning finns det problem med tillförlitligheten hos onlinebevisning. 

 

Det bör betonas att detta avsnitt bygger på rekommendationerna i den gemensamma praxisen CP10, 

Kriterier för att offentliggöra mönster på internet  (21). Även om vissa av sådana rekommendationer också 

kan gälla andra immateriella rättigheter eller bevisning när det gäller metoder som används för att bedöma 

dessa, kan viss anpassning till varumärkens särdrag vara nödvändig och rekommenderas. 

 

3.1.2.1 Elektroniska databaser 

För att exempelvis stödja en tidigare varumärkesansökan eller registrering (dess existens, giltighet, 

skyddsomfång osv.) i förfaranden bör parten förse överklagandeinstanser och medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter med bevis på inlämning av ansökan eller registrering av varumärket. Det 

rekommenderas därför att utdrag från de relevanta onlinedatabaserna lämnas in. 

 

Utdrag från databaser bör alltid godtas om deras ursprung är en officiell databas, i enlighet med förklaringen 

nedan i rekommendationerna. 

 

Vidare kan parten, förutom att tillhandahålla fysiska bevis som underlag, i fall där bevisning rör inlämning 

eller registrering av de tidigare rättigheterna, i stället formellt förlita sig på en direkt hyperlänk eller 

webbadress till de officiella databaserna som anges nedan (ytterligare information i avsnitt 3.1.2.8: 

Hyperlänkar och webbadresser). 

 

 

 

                                                      
(18) Artikel 20 a i EU-varumärkesdirektivet nr 2015/2436, artikel 58.1 b i EU-varumärkesförordningen nr 2017/1001. 
(19) Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston av 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, punkt 60. 
(20) 06/11/2011, T-508/08, Återgivning av en högtalare, EU:T:2011:575, punkt 75. 
(21) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_sv.pdf  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_sv.pdf
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Rekommendationer: 

 

• Utdrag från onlinedatabaser bör godtas om deras ursprung antingen är den officiella databasen hos 

en av medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter eller de officiella databaser som underhålls av 

EU:s institutioner och organ eller internationella organisationer (till exempel EUIPO:s ”eSearch Plus” 

eller WIPO:s ”Madrid Monitor” (22). 

• Utdrag från ”TMview” bör också godtas (23) som bevisning för internationella registreringar och 

varumärken som varit föremål för ansökan eller registrerats hos de deltagande myndigheterna, så 

länge de innehåller de relevanta uppgifterna. 

• Om utdraget från en officiell databas inte innehåller alla uppgifter som krävs måste parten 

komplettera det med andra dokument från en officiell källa som innehåller de uppgifter som saknas. 

• När det gäller figurvarumärken ska framställningen av varumärket finnas på samma sida i ett utdrag, 

och om det inte gör det ska ett ytterligare officiellt dokument/en sida som visar bilden lämnas in. 

Denna kan komma från själva databasen (där bilden återges på en separat sida som vid utskrift eller 

nedladdning i pdf-format innehåller en uppgift om källan) eller från en annan officiell källa (såsom 

offentliggörandet av varumärket i den officiella tidningen). 

 

3.1.2.2 Webbplatsarkiv 

Webbplatsarkivtjänster har som uppgift att samla in delar av World Wide Web för att säkerställa att 

informationen bevaras i ett arkiv för framtida forskare och historiker samt allmänheten. Dessutom gör 

webbplatsarkiv, till exempel ”WayBack Machine” (24), att användare kan se arkiverade cachade versioner 

av webbsidor genom tiderna. Innehållet i webbplatsarkiv inbegriper datumangivelser. 

 

Rekommendationer: 

 

• Utskrifter från webbplatsarkiv, till exempel ”WayBack Machine”, kan betraktas som pålitliga typer 
av onlinebevisning (25). 

• Det rekommenderas dock att utskrifter från webbplatsarkiv, som ”WayBack Machine”, styrks av 
annan bevisning från alternativa källor då det är någorlunda möjligt att erhålla sådan annan 
bevisning.  

 

3.1.2.3 Redigerbara webbplatser 

I allmänhet bör tillförlitligheten hos information som hämtas från redigerbara webbplatser, såsom 

”Wikipedia” eller ”Acronym Finder”, inte ifrågasättas enbart på grund av att användarna har möjlighet att 

lägga till nya poster (26). Emellertid kan innehåll/information hämtad från redigerbara webbplatser, som 

”Wikipedia” eller ”Acronym Finder”, anses vara av osäkert slag (27). I ett sådant fall är det lämpligt att sådan 

information kan styrkas av annan bevisning. 

 

Det bör också noteras att frågan om tillförlitlighet hos redigerbara webbplatser, särskilt ”Wikipedia”, måste 

beaktas mot bakgrund av utvecklad rättspraxis och tekniska framsteg. 

 

Rekommendationer: 

 

• Användning av redigerbara och kollektiva webbaserade ordböcker, uppslagsverk eller databaser, 

                                                      
(22) Den ”korta” versionen av utdraget är tillräcklig så länge det innehåller all nödvändig information, men den utvidgade eller långa 
versionen av Wipo-utdraget ska föredras eftersom det innehåller alla individuella indikationer för varje designerat land, inklusive 
förklaringen om beviljat skydd (Statement of Grant of Protection). 
(23) 06/12/2018, T-848/16, Deichmann SE mot EUIPO, EU:T:2018:884, punkterna 61 och 70. 
(24) Ett nätbaserat digitalt arkiv som inhämtar, förvaltar och söker efter digitalt innehåll på World Wide Web och internet. 
(25) Till exempel: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, punkterna 30–31 (med avseende på ”WayBack Machine”). 
(26) 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, punkt 77. 
(27) 29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, punkt 98. 
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såsom ”AcronymFinder” eller ”Wikipedia”, som referensbas bör göras med vederbörlig hänsyn till 

behovet av att sådan information ska åtföljas av stödjande eller styrkande bevisning. 

• Om parten i överklagandeförfarandet vill motbevisa informationen på redigerbara webbplatser, 

såsom ”Wikipedia” och ”Acronym Finder”, rekommenderas det att ytterligare handlingar eller bevis 

lämnas in (28). 

• Som ett alternativ till internetdatabaser såsom ”Acronym Finder” bör användningen av en given 

förkortning av ett antal näringsidkare eller berörda konsumenter inom lämpligt område på internet 

vara tillräcklig för att underbygga den faktiska användningen av förkortningen. 

 

3.1.2.4 Icke redigerbara webbplatser 

Utskrifter från icke redigerbara webbplatser bör innehålla hänvisningar till de datum och platser där till 

exempel de berörda varorna marknadsfördes eller där det relevanta materialet (såsom reklammaterial som 

presenteras på utskrifter osv.) användes (29). 

 

Rekommendationer: 

 

• I princip finns det inget behov av att lämna styrkande bevis när man lämnar in utskrifter eller 

skärmdumpar (30) från icke redigerbara webbplatser (såvida inte de motsägs eller bestrids, eller där 

relevanta uppgifter saknas, eller där bevis hämtats från icke redigerbara webbplatser som ägs av de 

berörda parterna). 

 

3.1.2.5 Webbplatsanalys (webbtrafik, rapportering och statistik) 

Användningen av skärmdumpar för att bevisa att en webbplats existerar styrker inte intensiteten i den 

påstådda kommersiella användningen av de rättigheter som åberopas. Denna kan visas bland annat av ett 

visst antal besök på webbplatsen, e-postmeddelanden som mottagits via webbplatsen eller den genererade 

affärsvolymen (31). En hög rankning vad gäller antal besökare kan till exempel hjälpa till att fastställa att ett 

visst varumärke, som upprepas i namnet på partens webbplats (32) eller som på annat sätt är framträdande 

på en sådan webbplats, har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i de berörda länderna. 

 

Andra former av kommunikation eller interaktion med webbplatsen kan också beaktas. 

 

Vidare kan rapporter med webbplatsanalyser (inklusive sociala medier) vara till hjälp när det gäller 

bevisning för i synnerhet betalda kampanjer online. 

 

Rekommendationer: 

 

• Webbplatstrafik (33) kan vara en faktor att ta hänsyn till, till exempel i fall som avser verkligt bruk, 

förvärvad särskiljningsförmåga eller anseende. Det finns olika sätt att mäta trafiken på en webbplats, 

däribland antal sidvisningar (34), en sidträff (35) och en session (36), vilka även kan kvantifieras med 

                                                      
(28) 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, punkt 78. 
(29) 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, punkt 50. 
(30) En digital bild som skapas genom att man inhämtar en del av eller all den information som visas på en digital bildskärm (till exempel 
en datorskärm, tv-skärm eller mobilskärm) vid en viss tidpunkt. 
(31) 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, punkt 29. 
(32) 14/12/2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, punkt 66. 
(33) Den mängd data som besökare på en webbplats skickar och tar emot. 
(34) Ett besök på en sida på en specifik webbplats. Om besökaren hämtar sidan igen räknas detta som en ytterligare sidvisning. Om 
användaren navigerar till en annan sida och sedan återvänder till den ursprungliga sidan räknas detta som en ytterligare sidvisning. 
(35) En enskild filförfrågan i en webbservers tillträdeslogg. En förfrågan om en HTML-sida med tre grafiska bilder kommer att ge upphov 
till fyra träffar i loggen: en för HTML-textfilen och en för var och en av de grafiska bildfilerna. 
(36) En ospecificerad tidsperiod under vilken en användare är ansluten till en viss webbplats, antingen oavbrutet eller från och till. Att 
anslutningen kan föreligga från och till ingår i definitionen av en session i syfte att minska möjligheten att avsiktligen avbryta och 
återuppta anslutningen flera gånger för att höja antalet sidvisningar på en webbplats. 
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hjälp av webb-/webbplatsanalyser eller liknande verktyg. 

• Det rekommenderas att en part lämnar in en fullständig, inte partiell, webbplatsanalysrapport. Som 

minimistandard bör parten emellertid lämna in en rapport som återger följande: datumintervall, antal 

användare (till exempel användare, nya användare, nya besökare och återkommande besökare), 

deras territoriella/geografiska läge, genomsnittlig sessionstid och avvisningsfrekvens (bounce 

rate) (37). 

• Om den relevanta produkten eller tjänsten har en undersida bör parten också tillhandahålla en 

analysrapport om/innefattande denna undersida. 

• När man bedömer tillgängligheten till ett varumärke eller varor och tjänster på internet är det tillrådligt 

att ta hänsyn till taggningssystem, hashtaggar och länkar mellan söktermer och bilder av det 

relevanta innehållet på olika internetplattformar (38). 

• Indikatorerna för ”popularitet” på sociala medieplattformar kan också beaktas när man bedömer 

tillgängligheten till det relevanta innehållet, till exempel antal personer som nås, visningar, antal klick 

på inlägg, reaktioner, kommentarer, delningar, följare och ”gilla-markeringar”. 

• I de fall där utskrifter eller skärmdumpar från sociala medieplattformar lämnas in som återger innehåll 

med ”gilla-markeringar”, visningar, följare osv., bör parten också lämna in en analysrapport från den 

sociala medieplattformen som visar det territoriella/geografiska ursprunget för de användare som 

tillhandahåller ”gilla-markeringar”, visningar, följare osv. (se även avsnitt 3.1.2.6). Om det är relevant 

är det också tillrådligt att visa mer information om användarna såsom kön, ålder osv. om 

informationen kan extraheras av en part från en viss social medieplattform eller dess analysverktyg. 

 

3.1.2.6 Sociala medier 

Sociala medier avser applikationer, program och webbplatser på datorer eller mobila enheter som gör det 

möjligt för människor att kommunicera och dela med sig av information på internet, såsom bloggar och 

webbplatser för sociala nätverk. 

 

Vissa av de viktigaste egenskaperna hos sociala medier är att innehållet skapas av användarna och att 

spridningen av information kan vara mycket snabb och omfattande. Dessutom ger vissa sociala 

medietjänster möjligheten att hämta historisk information eller till och med söka efter innehåll. I andra fall 

kan det hända att innehållet bara finns tillgängligt under en kort tidsperiod. 

 

Å andra sidan är det känt att sidor på sociala medier själva skapar en betydande mängd information som 

inte kan kontrolleras eller ändras av ägaren till kontot eller sidan, till exempel datumet då kontot skapades 

eller information om ändringar av kontots/sidans namn. Därför kan informationen anses härröra från en 

tredje part. 

 

Slutligen bör det noteras att rekommendationerna nedan kan vara tillämpliga inte enbart på de typer av 

webbplatser som nämns ovan utan också på andra webbplatser som inte specifikt behandlas i denna 

gemensamma praxis. 

 

Rekommendationer: 

 

• Utdrag från sociala medier kan behandlas som oberoende källor (39) i den mån de innehåller 

information som skapats av plattformarna själva, som inte kan kontrolleras eller ändras av ägaren till 

en sida/ett konto. Sådan information kan till exempel inbegripa datum då kontot skapades eller 

information om ändringar av kontots/sidans namn. 

                                                      
(37) Ett mått på enkelsidiga sessioner där en användare besöker en webbplats och lämnar den utan ytterligare interaktion (presenteras 
i procent). 
(38) En samling tekniker som används som grundval för att utveckla andra tillämpningar, processer eller tekniker. På området 
persondatoranvändning utgör det den grundläggande maskinvara (dator) och programvara (operativsystem) som 
programvarutillämpningar drivs utifrån. 
(39) 24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, punkt 51. 
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• Med tanke på att visst innehåll på sociala medier kan ändras eller utökas, rekommenderas det 

emellertid att bevisning som omfattar ”gilla-markeringar”, följare, visningar osv. bör styrkas av annan 

bevisning, i synnerhet, i tillämpliga fall, försäljningssiffror som är relevanta för varumärket och landet 

i fråga. 

• Den bevisning som hämtas från en social mediewebbplats bör framställas genom att man skapar en 

utskrift eller en skärmdump av den relevanta information som presenteras på den. 

• De inlämnade bevisen ska visa en tydlig bild av det relevanta innehållet (varumärke, varor och 

tjänster osv.), datumet för dess publicering och webbadressen, samt dess relevans för relevant 

ämne/part. Såsom beskrivs i underkapitlet om webbplatsanalys ovan ska dessutom utskrifter eller 

skärmdumpar från sociala medieplattformar lämnas in tillsammans med analysrapporter, som också 

visar det territoriella/geografiska ursprunget för användarna som tillhandahåller ”gilla-markeringar”, 

visningar, följare osv. (se även avsnitt 3.1.2.5). 

• Beträffande inlämning av bevisning som avser marknadsföring genom influerare bör parten 

tillhandahålla den huvudsakliga informationen om en viss influerare, till exempel den nämnda 

influerarens geografiska plats och tillhörande reklamutgifter, eftersom den kan vara relevant för 

bedömningen av bevisen. Informationen bör också visa resultat av en kampanj för följare, till exempel 

genom att presentera försäljningsvolymen land för land som åstadkommits med hjälp av en särskild 

webbadress eller kod från influeraren. 

• Informationen om syftet med och huvudegenskaperna hos den aktuella webbplatsen för det sociala 

mediet kan vara relevant för att bedöma innehållets tillgänglighet. 

 

3.1.2.7 Webbplatser för video- och fotodelning 

Det relevanta innehållet i varumärkesförfaranden kan offentliggöras genom att dela bilder och videor på 

internet. 

 

När det gäller det relevanta datumet ska det antingen vara det datum då 

• en bild eller video faktiskt har visats eller 

• den har gjorts tillgänglig för visning eller nedladdning, till exempel på en onlineplattform. 

 

Denna information kan erhållas genom analysrapporter. Detaljerad information finns i avsnitt 3.1.2.5 och 

3.1.2.6 ovan. 

 

Medan en bild i normala fall skulle återges med hjälp av en utskrift eller en skärmdump kan sättet att lägga 

fram de bevis som ingår i en video variera. Det skulle kunna vara själva videon som lämnas in som bevis 

(till exempel som en fil) eller enbart upptagningar av de relevanta delar där innehållet i fråga visas. 

 

Det bör betonas att det inte räcker att enbart lämna in en hyperlänk eller webbadress till videon, eftersom 

dess innehåll skulle kunna tas bort eller ändras. Den måste åtföljas av utskrifter eller skärmdumpar av det 

relevanta innehållet i videon. 

 

Rekommendationer: 

 

• När själva videon lämnas in bör information tillhandahållas om när och var videon gjordes tillgänglig 

för allmänheten (till exempel genom att bevis såsom utskrifter av när videon lagts ut på sociala 

medier eller av när videon har publicerats som en annons på en webbplats läggs fram). 

• När videon lämnas in är det tillrådligt att ange den exakta tidpunkten (minuter, sekunder) då 

varumärket, varorna eller tjänsterna eller annat relevant innehåll är synliga i videon. 

• När det inte finns något annat datum som visar när ett visst innehåll har publicerats på internet kan 

kommentarer från användare fungera som bevis, förutsatt att de är daterade och förefaller trovärdiga. 

• Information om den källa där bilderna eller videorna ingår bör tillhandahållas. 

• Det är tillrådligt att presentera ytterligare information eller en analysrapport om antalet visningar som 
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faktiskt gjorts av videon (till exempel tillhandahålla bevis som utskrifter från en webbplats för 

videodelning), datumintervallet för visningarna och tittarnas territoriella/geografiska ursprung. Om 

det är relevant är det också tillrådligt att visa mer information om tittarna såsom kön, ålder osv. om 

informationen kan extraheras från en viss plattform eller dess analysverktyg. 

 

3.1.2.8 Hyperlänkar och webbadresser 

Med ett begränsat antal undantag kan hyperlänkar eller webbadresser i sig inte betraktas som tillräcklig 

bevisning. Den bör kompletteras med ytterligare bevisning. Anledningen till detta är att den information som 

går att få tillgång till via en hyperlänk eller webbadress kan komma att ändras eller avlägsnas i ett senare 

skede. Dessutom kan det vara svårt att identifiera det relevanta innehållet (varumärket, datumet för 

publicering osv.). 

 

Rekommendationer: 

 

• Användningen av en direkt hyperlänk eller webbadress till den officiella databasen hos en av 

medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, de officiella databaser som underhålls av EU-

institutioner och organ eller internationella organisationer bör godtas (enligt beskrivningen i avsnitt 

3.1.2.1 ovan). I det fall parten åberopar på denna typ av onlinebevisning ska dock parten uttryckligen 

förklara det, och onlinekällan ska tydligt identifieras. 

• Med undantag för hyperlänkar och webbadresser till databaserna ovan ska en utskrift eller en 

skärmdump av den relevanta informationen i databasen även tillhandahållas när en webbadress eller 

hyperlänk lämnas in. 

 

Det bör betonas att även om parterna formellt deklarerar och använder en direkt hyperlänk eller 

webbadress till den officiella databasen enligt beskrivningen ovan, ska det vara deras skyldighet att 

kontrollera att onlinekällorna speglar den korrekta och mest aktuella relevanta informationen. 

 

Om parten fortfarande lämnar in fysisk bevisning utan att formellt återkalla sin tidigare förklaring om att 

använda en hyperlänk eller webbadress ska, om det finns en motsägelse mellan onlinebevisningen och 

den fysiska bevisning, den senaste och mest aktuella bevisningen ha företräde. 

 

3.1.2.9 E-handelsplattformar 

Många befintliga webbplatser är utformade för olika former av e-handel, såsom onlinedetaljhandel, 

onlineauktioner och e-marknadsplatser. 

 
När det gäller det relevanta datumet anger e-handelsplattformar (40) ofta datumet då exempelvis den 
specifika produkten som är försedd med ett varumärke (eller tjänster som erbjuds under detta varumärke) 
blev tillgänglig för försäljning för första gången. Denna information i utskrifter eller skärmdumpar kan vara 
relevant vid fastställande av bland annat bevis på bruk eller förvärvad särskiljningsförmåga genom 
användning. 

 

Dessutom kan den specifika hänvisningen till en produkt eller en tjänst, till exempel ett namn eller en kod, 

vara användbar när man sammankopplar informationen om den produkten/tjänsten med information som 

finns i annan bevisning (till exempel datumet för första försäljningen). 

 

Bevis som härrör från e-handelsplattformar kan ha bevisvärde även i avsaknad av varumärket eller 

framställning av varor/tjänster, förutsatt att ett identifierande referensnummer kan kopplas till det specifika 

varumärket, varan eller tjänsten. 

                                                      
(40) E-handelsplattformar (elektronisk handel): internetplattformar som underlättar onlinetransaktioner av varor och tjänster genom 
överföring av information och pengar via internet. 
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Det bör emellertid noteras att vissa e-handelsplattformar skulle behålla samma ”tillgängliga från-datum” 

och till och med samma referensnummer för de nya versionerna av en produkt/tjänst, som kan inbegripa 

eller erbjudas under ett annat varumärke. 

 

Rekommendationer: 

 

• Det rekommenderas att parten inkluderar utskrifter av de recensioner som användare har lämnat 

efter att ha köpt produkten eller beställt tjänsten på en viss e-handelsplattform, eftersom denna 

information kan vara användbar för att fastställa relevant datum för offentliggörande av innehåll. 

• En specifik referens genom vilken den relevanta produkten eller tjänsten identifieras kan fungera 

som en länk mellan den information som visas på en e-handelsplattform (till exempel produkten som 

är försedd med varumärket) och informationen som finns i annan bevisning (till exempel 

försäljningsdatum). 

 

3.1.2.10 Appar 

En betydande del av all onlineaktivitet inbegriper användning av applikationer (appar) (41), till exempel inom 

ramen för onlinedetaljhandel, onlineauktioner, sociala nätverk, snabbmeddelanden osv. Därför beaktas 

även detta medium i detta avsnitt. 

 
Det bör noteras att vissa webbplatser även finns i en appversion (42). 

 

När det gäller offentliggörande av relevant innehåll på internet kan appar och webbplatser tillhandahålla 

samma relevanta innehåll (dvs. datum, varumärke, varor och tjänster osv.) på ett relativt liknande sätt. 

Därför består den huvudsakliga skillnaden mellan appar och webbplatser inte i själva innehållet, utan i 

sättet att presentera den relevanta informationen. 

 

Att bevisa offentliggörande av relevant innehåll i appar som inte finns i en webbplatsversion kan vara 

betungande, särskilt på grund av 

– svårigheten att få fram bevis på att relevant innehåll har offentliggjorts genom en app när den 

information som visas är tillfällig och kanske inte går att hitta efter en viss tid 

– den begränsade kapaciteten hos webbarkivtjänster att hämta in historiska data från appar 

– den begränsade möjligheten att skapa en utskriftsversion av den information som visas i appar. 

 

Rekommendationer: 

 

• När appar även finns i en webbplatsversion är det tillrådligt att hämta den relevanta informationen 

från webbplatsen. 

• Om det inte finns någon webbplatsversion kan en skärmdump från en mobil enhet användas som 

bevis. 

• När den relevanta informationen presenteras i form av en skärmdump som erhållits från en app, 

antas det datum då skärmdumpen togs vara datumet för offentliggörande av det relevanta innehållet, 

om inte ett tidigare relevant datum kan fastställas utifrån innehållet i själva skärmdumpen eller 

eventuella andra styrkande underlag. 

• Vid bedömning av bevis på offentliggörande av relevant innehåll som härrör från vissa appar (till 

exempel sådana som används för shopping, sociala medier osv.) kan informationen om syftet med 

och de huvudsakliga egenskaperna hos den aktuella appen vara relevant för en bedömning av 

                                                      
(41) Ett program eller en grupp av program som utformats med hänsyn till slutanvändaren. Till dessa hör databasprogram, 
mediespelare, ordbehandlingsprogram, webbläsare, kalkylblad och andra applikationer. De har utformats för att genomföra 
samordnade funktioner, uppgifter eller aktiviteter. 
(42) Appversion (mobil version): En typ av applikationsprogramvara som utformats för att användas på en mobil enhet såsom en 
smarttelefon eller datorplatta och som ofta är avsedd att tillhandahålla användarna tjänster liknande dem som går att få tillgång till på 
persondatorer. 
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bevisen. 

 

3.1.2.11 Metadata 

Bevis för offentliggörande av relevant innehåll på internet kan byggas upp genom analys av metadata (43) 
(eller EXIF-data (44), se indicium ”C” i exempel 2 nedan) som bland annat ingår i bilder, videor och 
webbplatser. Exempelvis kan en bild innehålla information om sig själv, till exempel om upphovsman, det 
datum den skapades eller ändrades eller den plats där den togs (se indicierna ”A”, ”B” och ”C” i exemplen 1 
och 2 nedan). 

 

Det finns olika sätt att få fram metadata. Beroende på utrustningen (till exempel en smarttelefon eller en 

digitalkamera) och var den relevanta filen finns sparad kan det eventuellt gå att få tillgång till metadata 

antingen genom att välja alternativet ”information” på själva bilden eller genom att använda mer 

specialiserad programvara (dvs. metadataläsare). Vilken typ av metadata som kan hämtas beror på hur 

filen lagrades i utrustningen och på utrustningens kapacitet. 

 
Metadata som hämtats fram från ett digitalkamerafoto 

 
Exempel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
(43) Data som används för att beskriva innehållet i ett visst objekt (till exempel foto, bild, video eller e-bok). 
(44) EXIF-data (Exchangeable image file format): en standard som närmare anger formaten hos bilder, ljud och tilläggstaggar som 
används av digitala kameror (inbegripet smarttelefoner), skannrar och andra system för hantering av bilder och ljudfiler som spelas in 
med hjälp av digitala kameror. 
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Metadata som hämtats fram från en smarttelefonbild 

 
 

Exempel 2 

 

 

Rekommendationer: 

 

• När metadata lämnas in som bevis är det tillrådligt att tillhandahålla information som redogör för hur 

den har erhållits, för vilken typ av information som har hämtats fram och från vilken källa den har 

hämtats. 

 

3.1.2.12 Faktorer som kan påverka tillgänglighet till information på internet 

Vid framställning av onlinebevisning ska följande begränsningar också beaktas: 

- lösenord och betalningar 

- toppdomän (45) 

- sökbarhet (46) 

- geoblockering (47). 

 

Frågor som rör sökbarhet och geoblockering presenteras i den gemensamma praxisen CP10, Kriterier för 

att offentliggöra mönster på internet. Ett antal andra rekommendationer presenteras nedan. 

 

                                                      
(45) Det sista segmentet i ett domännamn, eller den del som följer omedelbart efter ”punkt”-symbolen. Det finns ett begränsat antal 
förhandsbestämda suffix som representerar en toppdomän. Nedanstående utgör exempel på toppdomäner: .com – kommersiella 
företag, .gov – statliga myndigheter, .edu – utbildningsinstitutioner. 
(46) Möjligheten att hitta en webbplats genom att ange söktermer i en sökmotor eller på annat sätt. 
(47) Ett slags säkerhet som används på e-postservrar, webbservrar och eventuella andra internetservrar för att begränsa tillgången till 
innehåll på grundval av var användaren befinner sig geografiskt. Var användaren befinner sig fastställs genom kontroll av användarens 
IP-adress (land) eller spann av adresser som betraktas som icke önskvärda eller fientliga. 



 
Bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken 

  
 

 

 
Gemensam praxis 18 
 

 

Rekommendationer: 

 

• I allmänhet bör varken begränsning av tillgången till en begränsad krets av personer genom 

lösenordsskydd eller krav på betalning för åtkomst förhindra att utskrifter eller skärmdumpar från 

sådana säkra webbplatser eller appar lämnas in som bevisning. Likväl kan tillgängligheten till 

relevant innehåll bero på de specifika omständigheterna i ett visst fall. 

• Toppdomäner bör i princip inte påverka möjligheten att hitta ett varumärke eller annat relevant 

innehåll på internet. De skulle dock kunna fungera som ett indicium på vilka konsumenter som mer 

troligt skulle besöka en viss webbplats. Om exempelvis en toppdomän vore den domän som tillhör 

en EU-medlemsstat, skulle det vara mer troligt att konsumenterna i den medlemsstaten eller mer 

generellt i EU kunde ha blivit medvetna om innehållet på en sådan webbsida, även med hänsyn till 

det språk som används. 

 

3.1.3 Äkthet, sanningsenlighet och tillförlitlighet hos bevisning och kriterier för dess bedömning 

Enligt den gemensamma praxisen CP12 ska äktheten och sanningsenligheten hos bevisning innebära att 
den inte är förfalskad, i efterhand ändrad, modifierad eller förvanskad. 

 

I allmänhet ges varje bevis lämplig viktning enligt sitt bevisvärde. Därför bör det återigen betonas att 

rekommendationerna nedan inte rör bedömningen av bevisningens bevisvärde. De presenterar endast ett 

gemensamt tillvägagångssätt för de föregående stegen – dvs. element som kan analyseras för att initialt 

kontrollera om bevisen som föreligger är äkta. 

 

Rekommendationer: 

 

• Vid bedömningen av äktheten och sanningsenligheten hos bevisning ska man ta hänsyn till bland 

annat 

i) den person från vilken bevisningen härrör och kapaciteten hos den person som inger 

bevisningen eller tillhandahåller dess källa (dvs. bevisets ursprung) 

ii) omständigheterna för dess beredning 

iii) till vem den riktar sig 

iv) huruvida den utifrån innehållet verkar vara rimlig, felfri och tillförlitlig (48). 

 

• Bevisning som innehåller ett datum eller andra element som lagts till efteråt (till exempel handskrivna 

datum på tryckta dokument) kan ge anledning att tvivla på dess äkthet och sanningsenlighet. 

• Undersökning av alla bevisföremål ska också inbegripa kontroll av om det finns några motsägelser 

mellan de bevisföremål som lämnats in. 

 

3.2 Fastställande av det relevanta datumet för bevisningen 

Vid bedömningen av bevis är det viktigt att fastställa datumet för dokumentet eller bevisföremålet. 

Dessutom bör överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter samt parter i 

förfarandet ta hänsyn till det relevanta datumet/tidsperioden och dess betydelse i särskilda förfaranden (till 

exempel vid framställning av bevis på användning, förvärvad särskiljningsförmåga eller anseende). Att 

bevisa det relevanta datumet kan emellertid ibland leda till ett antal problem, till exempel om det inte finns 

något datum angivet i bevisen eller när man hanterar onlinebevisning. 

 

Därför behandlar detta kapitel frågan om fastställande av det relevanta datumet för bevisningen beträffande 

dokument och varuprover, onlinebevisning och marknadsundersökningar. 

 

                                                      
(48) 15/12/2005, T-262/04, Tredimensionellt varumärke i form av en cigarettändare med stift, EU:T:2005:463, punkt 78; 25/04/2018, T-
312/16, CHATKA, EU:T:2018:221, punkt 50. 
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3.2.1 Skriftlig bevisning: fastställande av datum för handlingar 

Som beskrivs i avsnitt 3.1.1 i den gemensamma praxisen CP12 kan olika bevismedel lämnas in av en part 

för att fastställa samma fakta. Vidare indikerar en global undersökning av dessa bevis att dessa bör 

bedömas mot bakgrund av varandra. 

 

När det gäller dokument, tryckta medier, granskade årsredovisningar osv. bör de som regel vara försedda 

med ett tydligt datum. Om så inte är fallet bör parten lämna in ytterligare bevisning. Detta är också fallet om 

det är sedvanligt inom en viss bransch att varuproverna inte är försedda med tidsstämplar eller 

tidsangivelser. I de flesta fall behöver bilder på fysiska varuprover eller exemplar kompletteras med 

stödjande bevisning för att fastställa ett relevant datum. 

 

Rekommendationer: 

 

• Datumet för bevisningen bör framgå av själva beviset. 

• Material som lämnas in utan någon angivelse av datum kan, inom ramen för en övergripande 
bedömning, fortfarande vara relevant och beaktas tillsammans med andra bevisföremål som lämnats 
in av parten och som är daterade (49). 

 

3.2.2 Onlinebevisning: verktyg för att bestämma relevant datum 

Föregående kapitel om bevismedel och beviskällor behandlar bland annat aspekter som ska beaktas vid 

hantering av olika onlinekällor. 

 

Detta avsnitt (3.2.2) innehåller i sin tur en icke uttömmande förteckning över verktyg som kan vara till 

hjälp vid fastställandet av det datum då visst innehåll har offentliggjorts på internet. 

 

I detta sammanhang kan följande verktyg användas för att bestämma relevant datum: 

• sökmotorer och webbplatsarkivtjänster 

• datorgenererade tidsstämplar 

• kriminaltekniska programvaruverktyg. 

 

Det är dock inte obligatoriskt för parterna i förfarandet och deras företrädare att använda de ovannämnda 

verktygen. Andra alternativ (till exempel notariestämplade intyg) eller onlineverktyg kan användas av parten 

i förfarandet eller dess företrädare. Frågan om deras bedömning ska alltid avgöras av 

överklagandeinstanser och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter. 

 

Rekommendationerna nedan är baserade på den gemensamma praxisen CP10, Kriterier för att 

offentliggöra mönster på internet. 
 

3.2.2.1 Datum som tillhandahålls av sökmotorer och webbplatsarkivtjänster 

Datumet för offentliggörande kan fastställas med hjälp av relevanta uppgifter från sökmotorer  (50) och 
webbplatsarkivtjänster. 

 

Med hjälp av sökmotorer kan användare söka efter information inom en given tidsram (se indicium ”A” i 

exempel 3 nedan) (51). De resultat som erhålls kan utgöra ett preliminärt indicium på när innehållet i fråga 

fanns tillgängligt på nätet. 

 

                                                      
(49) 17/02/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, punkt 33. 
(50) Datorprogram för sökning på internet efter information som innehåller bestämda sökord. 
(51) Vissa sökmotorer cachelagrar – eller lagrar information – tillfälligt med avseende på webbplatsinnehåll. Detta görs genom ett 
program som kallas sökrobot (web crawler), som skannar internet, besöker varje webbplats den kan och lagrar information om dessa 
webbsidor (bland annat datum för offentliggörande eller inrättande av webbplatsen eller dess innehåll) i ett index. 
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För att bevisa offentliggörande av ett visst innehåll måste dock det relevanta datumet bekräftas genom 

ytterligare information, helst de datum som anges i innehållet på de särskilda webbplatser som anges i 

sökresultaten. 

 

 
Exempel 3 

 

På grund av de begränsningar som anges nedan bör sökmotorer användas med försiktighet. För det första 

behöver, i samband med att en sökning görs inom en tidsperiod (se indicium ”A” i exempel 4), det erhållna 

datumet inte nödvändigtvis vara det datum då det relevanta innehållet publicerades (se indicium ”C” i 

exempel 4) utan kan vara det datum då verktyget cachelagrade eller inhämtade den specifika webbplatsen 

(se indicium ”B” i exempel 4). För det andra kan det hända att innehållet på en webbplats som visar relevant 

information/innehåll inte har någon koppling till det datum som visas, utan till den senaste versionen av 

webbplatsen. 
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När du går in på motsvarande webbplats där bilden finns upptäcker du att datumet för 

offentliggörande av bilden är den 23 mars 2016 

 

 
 

Exempel 4 
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Å andra sidan kan webbplatsarkivtjänster (till exempel ”WayBack Machine”) fungera som ett värdefullt 

verktyg för att bevisa datumet för offentliggörande av särskilt innehåll på internet. 

 

De ger tillgång till arkiverade webbplatser eller delar av sådana i den skepnad som de framträdde i vid en 

viss tidpunkt (”inhämtningar”) (se indicium ”A” i exempel 5 nedan). Dessutom kan webbplatsarkiv även ge 

möjlighet att se webbplatser och att navigera i dem. 

 

Vid bedömning av den bevisning som erhållits från webbplatsarkivtjänster bör dock följande aspekter 

beaktas: 

– Begränsad tillgång till webbplatsinnehåll. Exempelvis kan det hända att det inte går att arkivera 

lösenordskyddat innehåll eller att webbplatsägare blockerar arkiveringssystem från att få tillgång till 

innehållet (dvs. robotexkludering (Robots Exclusion) (52). 

– Ofullständig eller delvis arkivering av webbplatsens innehåll. 

– Borttagning av innehåll. Webbplatsägare har rätt att begära att det arkiverade innehållet avlägsnas. 

– Sporadiska uppdateringar. Webbplatser arkiveras inte varje gång de uppdateras eller ändras, utan 

bara när sökrobotar (53) besöker dem. Detta beror i sin tur på webbplatsens popularitet. 

 

 
Exempel 5 

 

 

                                                      
(52) En standard som används av webbplatser för att kommunicera med sökrobotar och andra webbrobotar. Genom robotexkluderingen 
informeras webbroboten om vilka områden på en webbplats som inte ska behandlas eller skannas. 
(53) En internetrobot som systematiskt genomsöker World Wide Web, vanligtvis för webbindexering. 
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Rekommendationer: 

 

• Man bör vara försiktig med att förlita sig på resultatet av sökningar med hjälp av sökmotortjänster. 

• Det är viktigt att ta hänsyn till att olika delar av en webbplats kan hänföra sig till olika datum när man 

surfar på en arkiverad webbplats. 

• För att bevisa offentliggörande av relevant innehåll på internet är det tillrådligt att använda sig av 

webbplatsarkivtjänster i stället för sökmotortjänster. 

• För att bevisa offentliggörande av ett visst innehåll på internet bör det relevanta datumet styrkas av 
ytterligare bevis. 
 

3.2.2.2 Information om datorgenererad tidsstämpling 

En elektronisk tidsstämpel (54) tilldelar en fil, ett meddelande, en transaktion, en bild osv. en exakt tid, vilken 

bevisar att innehållet fanns vid en viss tidpunkt. 

 
Det finns flera olika tjänster som tillhandahåller tidsstämplar (55). Vissa av dem har Europeiska 
kommissionens erkännande att de uppfyller kraven i förordning (EU) nr 910/2014 (56). Leverantörer av 
sådana tjänster kan utfärda kvalificerade elektroniska tidsstämplar (57). 

 

Den europeiska förteckningen över leverantörer av kvalificerade tidsstämplar (58) görs tillgänglig för 

allmänheten av Europeiska kommissionen. 

 

En kvalificerad tidsstämpel som utfärdats av en medlemsstat erkänns som en sådan i alla medlemsstater. 

Den omfattas dessutom av en presumtion om riktigheten i det datum och den tid som den anger och om 

integriteten hos de uppgifter som datumet och tiden är kopplade till (59). 

 

Tidsstämpling kan säkra innehållet i en skärmdump eller en utskrift (se indicierna ”A” i exemplen 6 och 7 

nedan) från risken att innehållet senare ändras eller avlägsnas från sin ursprungliga källa. Denna typ av 

bevis omfattas inte heller av några territoriella begränsningar. 

 

När en tidsstämpel begärs för en viss webbplats kommer tjänsten att tillhandahålla ett intyg som bekräftar 

att allt det tidsstämplade innehållet, till exempel webbadressen och datumet, var kopplat till webbplatsen 

i fråga vid den tidpunkt då den tidsstämplades (se indicium ”A” i exempel 7 och ”A” och indicierna ”A” och 

”B” i exempel 8 nedan). 

 

Både statiska webbplatser och söksessioner kan tidsstämplas. 

 

Vid tidsstämpling av statiska webbplatser utfärdar tidsstämplingstjänsten i allmänhet ett digitalt intyg som 

innehåller det innehåll som kan ses på en viss webbadress vid en viss tidpunkt, med närmare uppgift om 

exakt datum och klockslag. Denna typ av tidsstämpling garanterar att den inhämtade skärmdumpen inte 

                                                      
(54) Data i elektronisk form som binder andra data i elektronisk form till en viss tidpunkt och därmed fastställer bevis för att de senare 
data existerade vid den tidpunkten (artikel 3.33 i eIDA-förordningen). Vissa av tidsstämplingstjänsterna bygger på blockkedjeteknik. 
(55) En sekvens av tecken eller kodad information som identifierar när en viss händelse inträffade, vanligen med uppgift om datum och 
klockslag. 
(56) Förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 
marknaden (eIDA-förordningen). 
(57) En elektronisk tidsstämpel som uppfyller vissa krav som fastställs i artikel 42 i eIDA-förordningen, nämligen att den a) binder 
datumet och tiden till uppgifter så att möjligheten att uppgifterna ändras utan att det upptäcks rimligtvis kan uteslutas, b) är grundad 
på en tillfällig informationskälla kopplad till samordnad universaltid (internationellt förvaltat enhetligt system av atomur kopplat till 
Greenwich Mean Time). 
(58) Tillförlitlig förteckning: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ Kvalificerad leverantör av tidsstämpel (leverantörer av 
kvalificerade betrodda tjänster – QTSP): En leverantör av betrodda tjänster som, utöver att skapa och validera elektroniska signaturer, 
tillhandahåller och bevarar digitala intyg. En leverantör av betrodda tjänster har tilldelats tillsynsstatus och åläggs att inom EU och i 
Schweiz bedriva reglering av förfaranden avseende elektroniska signaturer. 
(59) Artikel 41 i eIDA-förordningen. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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har ändrats, eftersom intyget, som signerats och tidsstämplats digitalt, innehåller den visuella information 

som tillhandahålls av webbadressen och HTML-koden i form av en bilaga till intyget. 

 

Tidsstämpling av en statisk webbplats 

 
Exempel 6 

Utan tidsstämpling 
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Tidsstämpling av en statisk webbplats: intyget 

 
Exempel 7 

Med tidsstämpling 

 

Tidsstämpling av söksessioner (eller ”dynamiska webbsidor”) gör det möjligt för användare att tidsstämpla 

flera skärmdumpar eller spela in en video av en söksession på en webbplats, som intygas med hjälp av ett 

signerat och tidsstämplat intyg som innehåller den videoinformation och de skärmdumpar som tagits under 

söksessionen (se indicierna ”A” och ”B” i exempel 8 nedan). 
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Tidsstämpling av ett genomsökningstillfälle 

 
Exempel 8 

 

Rekommendationer: 

 

• Det är tillrådligt att använda tidsstämpling som en försiktighetsåtgärd för att säkra bevis på 

offentliggörande av visst innehåll. 

• I fall där det krävs flera steg för att få fram relevanta bevis är det lämpligt att tidsstämpla hela 

söksessionen. 
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3.2.2.3 Kriminaltekniska programvaruverktyg 

Kriminaltekniska programvaruverktyg (60) används för att skaffa fram digitala och datorgenererade bevis. 

Vissa riktar sig till icke sakkunniga användare och finns fritt tillgängliga på internet. 

 

Dessa verktyg kan framför allt användas till att ta fram information om det relevanta datumet, som kan 

finnas inbäddad i bilder, videor eller den programmering som används för att skapa en webbplats (dvs. 

metadata). Dessa uppgifter kan användas för att bevisa offentliggörande av särskilt innehåll på internet. 

 

Kriminaltekniska programvaruverktyg kan även användas till att övervaka sociala medier genom att 

inhämta inlägg tillsammans med bilder. 

 

Rekommendationer: 

 

• När bevis hämtas fram med hjälp av kriminaltekniska verktyg är det tillrådligt att tillhandahålla 

information som redogör för verktyget, för hur informationen har erhållits, för vilken typ av information 

som har hämtats fram och från vilket innehåll som den har hämtats, samt för datumet och tiden då 

informationen erhölls. 

 

3.2.3 Tidsperioden och tidpunkten för en marknadsundersökning 

När det gäller marknadsundersökningar uppstår frågan om vilken tidsperiod som ska återspeglas i 

undersökningen – perioden före ansökningsdagen, vid tidpunkten för förfarandet, efter ansökningsdagen 

osv. Därför bör parten beakta rekommendationerna som anges nedan. 

 

Rekommendationer: 

 

• Tidsperioden för undersökningen bör vara relevant för den period då grunden för talan uppstod 

eftersom undersökningen då skulle vara till hjälp för att till exempel fastställa erkännandet av ett visst 

varumärke. 

 

En undersökning som sammanställts en viss tid innan eller efter det relevanta datumet kan emellertid 

innehålla användbara indikationer, även om dess bevisvärde kan variera beroende på om perioden som 

täcks är nära eller långt ifrån det relevanta datumet (61). 

 

3.3 Sätt att lägga fram bevisning 

Ansvaret för att bereda och ordna bevisning ligger hos parten i förfarandet. Dessutom bör inlämning av 

bevis vara tillräckligt tydlig och exakt för att göra det möjligt för den andra parten att utöva sin rätt till försvar 

och för överklagandeinstanser eller medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter att utföra sin prövning. 

Med beaktande av ovanstående innehåller den gemensamma praxisen rekommendationer om 

bevisningens framställning och struktur, dess godtagbara format, storlek och volym samt en förteckning 

över bilagor. 

 

Den innehåller också vägledning för användarorganisationer, parter och dess företrädare om hur man 

utformar och genomför en marknadsundersökning som ska lämnas in som bevis i varumärkesförfaranden, 

                                                      
(60) Verktyg som utredare har hjälp av när de inhämtar bevis från datorer och identifierar, bevarar, återhämtar och utreder relevant 
information i enlighet med kriminaltekniska standarder på det digitala området. 
(61) Till exempel: 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, punkt 38: ”[förstainstansrätten] påpekar [...] att ett äldre 
varumärke under alla omständigheter skall vara känt bland allmänheten vid den tidpunkt då registreringsansökan ingavs eller, i 
förekommande fall, vid det prioritetsdatum som åberopats till stöd för denna ansökan för att det skall anses att nämnda varumärke 
har högre särskiljningsförmåga på grund av att det är känt bland allmänheten […]. Det kan emellertid inte a priori uteslutas att en 
undersökning som utförts före eller efter denna tidpunkt kan innehålla användbara upplysningar. Undersökningens bevisvärde kan 
dock variera beroende på hur närliggande den period som omfattas av undersökningen är tidpunkten då registreringsansökan ingavs 
eller prioritetsdatumet för nämnda ansökan.” 
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samt en checklista som kan användas av överklagandeinstanser och medlemsstaters 

immaterialrättsmyndigheter som ett stödverktyg för att hantera undersökningarna. 

 

Vidare presenteras i kapitlet en minimistandard för skriftliga försäkringar under ed och vittnesutsagor. 

 

3.3.1 Framställning av bevisning: godtagbara format, storlek och volym 

Med tanke på vissa skillnader mellan olika typer av inlämning har i denna gemensamma praxis fem grupper 

av rekommendationer upprättats för i) alla typer av inlämning, ii) inlämning i pappersform, inklusive 

inlämning av fysiska föremål, iii) elektronisk inlämning/e-inlämning, iv) inlämning via fax och v) via 

databärare. 

 

Det bör emellertid betonas att e-inlämning, när sådan är möjlig, fortfarande är det sätt som föredras för att 

inlämna inlagor och bevisning. Vidare bör parten eller dess företrädare alltid i förväg kontrollera vilka typer 

av inlämning som godkänns av relevant överklagandeinstans eller medlemsstats immaterialrättsmyndighet. 

Vissa kan exempelvis arbeta papperslöst eller inte godta inlämning via fax. 

 

3.3.1.1 Alla typer av inlämning 

Endast de bevisföremål som nämns i en inlaga och som det hänvisas till i en förteckning över bilagor ska 

lämnas in som bilagor. 

 

Den inlämnande parten bör ta hänsyn till följande huvudsakliga aspekter av en strukturerad framställning 

av bevisning för alla typer av inlämning. 

 

Rekommendationer: 

 

• Bevisning ska ingå i bilagorna till en inlaga, vilka ska numreras i följd, till exempel bilaga 1, bilaga 2 

osv. 

• Varje bilaga bör särskiljas tydligt, till exempel genom att den introduceras av ett särskilt försättsblad 

eller märks som bilaga 1, bilaga 2 osv. högst upp på första sidan av bevisningen. 

• Varje inlaga med skriftlig bevisning (dvs. inom varje bilaga) bör om möjligt sidnumreras. 

• Bevisning ska åtföljas av en förteckning över bilagor (beskrivs i avsnitt 3.3.2.1 nedan). 

• Parten ska inkludera en förklaring i varje inlaga om vad varje bevisföremål visar eller avser att bevisa. 

• Varje hänvisning till det inlämnade beviset i inlagan ska inbegripa den relevanta bilagans nummer 

enligt förteckningen över bilagor (beskrivs i avsnitt 3.3.2.1 nedan). 

• Om parten hänvisar till bevis som bifogas i en annan inlaga ska detta dessutom tydligt anges (till 

exempel bilaga 3 till redogörelsen för grunderna). 

• Om så krävs ska datum och underskrift ingå på varje sida eller inlaga av bevis enligt förfarandet hos 

varje överklagandeinstans eller medlemsstats immaterialrättsmyndighet. 

• Om flera varumärken, varor och tjänster eller datum förekommer i ett enda bevisföremål ska relevant 

information anges tydligt. 

• Om original innehåller färgelement som är relevanta för ärendet (till exempel ett registreringsintyg (62) 

eller bevis på verkligt bruk) ska bevisningen lämnas in i färg. 

 

Parterna i överklagandeförfarandet ska noga överväga hur mycket bevisning de behöver lämna in för att 

fastställa och bevisa relevanta fakta. De ska noggrant välja ut bevis som lämnats in i förfarandet med 

beaktande av både dess kvantitet och kvalitet och rationellt bedöma bevismängden och dess bevisvärde. 

Därför ska parterna i förfarandet ta hänsyn till punkterna nedan. 

 

                                                      
(62) 25/10/2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, punkterna 45–57; 27/03/2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, punkterna 48–
53. 
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Rekommendationer: 

 

• Om enbart en del av beviset – till exempel framsidan och några sidor inuti – är relevant i ett visst fall, 

ska parten endast lämna in relevanta sidor/delar. 

• På begäran ska dock en fullständig/komplett version av beviset tillhandahållas. 

 

3.3.1.2 Inlämning i pappersformat, inklusive fysiska föremål 

När det gäller inlämning i pappersformat rekommenderas följande indikationer. 

 

Rekommendationer: 

 

• Om dokumentationen (bevisningen) lämnas in i olika paket bör en uppgift om det totala antalet 

bilagor, antalet paket och identifiering av bilagorna som ingår i varje paket inkluderas på 

försättsbladet av förteckningen över bilagor. 

• Det är tillrådligt att använda vanliga DIN-A4-ark framför andra format eller enheter för alla inlämnade 

dokument, inklusive avskiljare mellan bilagor eller tillägg. Bevisningens läsbarhet ska emellertid 

beaktas i samtliga fall. Därför kan det finnas specifika typer av bevisning (till exempel affischer) där 

ett större format (till exempel DIN-A1-ark) är mer lämpligt. 

• Originaldokument ska inte skickas in. I stället ska en kopia (om relevant, i färg) göras och lämnas in 

som en bilaga. 

• Inlämning av fysiska artiklar, varuprover osv. ska undvikas om möjligt. I stället ska en bild av dem 

tas och sedan skrivas ut (i tillämpliga fall i färg) och skickas som ett dokument (en bilaga). 

• Om en part i förfarandet skickar bilder av fysiska artiklar/varuprover ska de innehålla alla vinklarsom 

är relevanta för det enskilda fallet genom att ta bilder av varje sida av varuprovet och sedan av 

detaljer såsom varumärket, språket, datumen eller namnen på länder som kan förekomma på det. 

Om möjligt ska etiketter som ingår i det aktuella varuprovet också fotograferas separat på en plan, 

vågrät yta. 

• Om tillämpligt ska den andra kopian för vidarebefordran till den andra parten identifieras tydligt. 

• Om tillämpligt ska den andra uppsättningen färgelement inkluderas för att skickas till den andra 

parten. 

 

Det finns också möjlighet att lämna in bevis som registreras på databärare. Detta ämne beskrivs nedan i 

avsnitt 3.3.1.5. 

 

3.3.1.3  E-inlämning 

Om en part lämnar in bevis elektroniskt (via e-inlämning), ska denne beakta följande rekommendationer. 

 

Rekommendationer: 

 

• Ingen andra kopia ska skickas via e-inlämning. Om det krävs av en överklagandeinstans eller 

medlemsstats immaterialrättsmyndighet ska dock en papperskopia lämnas in inom en fastställd 

tidsfrist. 

• Begränsningar av filstorlek beror på de tekniska begränsningarna och kapaciteten hos varje 

överklagandeinstans eller medlemsstats immaterialrättsmyndighet. 

 

Eftersom bilagorna (bevisningen) måste skickas som filer ska dessutom följande beaktas av parten. 

 

Rekommendationer: 

 

• Bilagorna (bevisningen) ska ingå i en eller flera filer som är separata från filen som innehåller inlagan. 

• En fil kan innehålla en eller flera bilagor. Det ska inte vara obligatoriskt att skapa en fil per bilaga. 
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Det rekommenderas dock att bilagor läggs till i stigande numerisk ordning när de lämnas in och att 

de tilldelas tillräckligt tydliga namn (enligt beskrivningen nedan). 

• Filerna ska innehålla namn och helst identifiera deras innehåll så tydligt som möjligt (till exempel: 

bilaga 1, bilaga 2, bilagorna 1 till 6, bilaga 1 till 3 fakturor osv.). 

 

Längdbegränsningar för namnen på filerna ovan beror på de tekniska begränsningarna och kapaciteten 

hos varje överklagandeinstans eller medlemsstats immaterialrättsmyndighet. 

 

3.3.1.4 Inlämning via fax 

Om en part lämnar in bevis via fax ska denne beakta följande rekommendationer. 

 

Rekommendationer: 

 

• Om en stor mängd dokumentation (bevisning) lämnas in i olika omgångar ska en uppgift om det 

totala antalet bilagor, antalet omgångar och identifiering av bilagorna som ingår i varje omgång 

inkluderas på försättsbladet av förteckningen över bilagor. 

• Ingen andra kopia ska skickas via fax. Om det krävs av en överklagandeinstans eller medlemsstats 

immaterialrättsmyndighet ska dock en papperskopia lämnas in inom en fastställd tidsfrist. 

 

3.3.1.5 Databärare (dvd-skivor, cd-rom-skivor, usb-minnen osv.) och andra godtagbara format 

Endast om e-inlämning inte är tillgängligt eller filstorleken för det inlämnade beviset överstiger den tekniska 

kapaciteten för ett visst e-verktyg för inlämning, ska databärare lämnas in. 

 

Om en part i förfarandet lämnar in bevis med hjälp av databärare som usb-minnen osv. ska denne följa 

rekommendationerna om filer som bilagor som presenteras i avsnitt 3.3.1.3 ovan.  

 

I exceptionella fall där ett mycket stort antal filer lämnas in på databärare bör bevisningen organiseras i 

undermappar och en separat undermapp ska skapas för varje bilaga (bevisning) i stället för att lämna in allt 

i en enda stor mapp. Dessa undermappar bör inbegripa namn (som återspeglar bilagan som de innehåller) 

och helst identifiera deras innehåll så tydligt som möjligt.  

 

Detta dokument innehåller också En fullständig översikt över alla godtagbara format för inlämning av 

bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken (63), som är baserad på praxis för interna 

överklagandeinstanser hos medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter och externa 

överklagandeinstanser och/eller domstolar som agerar som externa överklagandeinstanser i 

varumärkesförfaranden från medlemsstaterna. De insamlade uppgifterna bör vara till nytta för 

användarorganisationer, såväl som för parter och deras företrädare. 

 

Att de format som anges nedan godtas av överklagandeinstanser hindrar inte myndigheterna från att godta 

andra format i framtiden, exempelvis till följd av tekniska framsteg. 

 

                                                      
(63) Uppgifter som samlats in i oktober 2019. 
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Godtagbart 
format för 
bevisning 

Papper 
Cd-rom-
skivor 

Dvd-skivor 
Usb-

minnesenhet 
Externa 

hårddiskar 
Minneskort 

Andra 
optiska 
skivor 

MP3 via e-
inlämning/e-

överklagande 

MP4 via e-
inlämning/e-

överklagande 

Fysiska 
artiklar/ 

varuprover 

AT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

BG ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

BX           

CY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

CZ Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 
DE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

DK ✓    ✓       ✓  

EE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ES ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

EUIPO ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

FI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

FR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

GR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓  

HR ✓           

HU  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

IE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

IT ✓  ✓  ✓         

LV ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

LT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MT           

PL ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

PT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

RO  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SE           

SI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SK ✓  ✓  ✓      ✓  ✓  ✓  

UK           

 

Det bör betonas att även om databärare är erkända format för inlämning av bevisning till de berörda 

överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter som anges ovan, kanske inte alla 

filformat på dem godtas. Därför är bevisning som registrerats på databärare godtagbar i de format som 

anges och godkänns av varje enskild överklagandeinstans eller medlemsstats immaterialrättsmyndighet. 

 

Vissa riktlinjer för filformat finns i Gemensamt meddelande om återgivning av nya typer av varumärken (64). 

Det ger en fullständig översikt över de godtagbara elektroniska filformat för återgivning av alla typer av 

varumärken hos varje medlemsstats immaterialrättsmyndighet. 

 

Rekommendationer: 

 

• Som minimistandard ska inlämningar via cd-rom-skivor, dvd-skivor eller usb-minnesenheter godtas 

                                                      
(64) 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 
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av överklagandeinstanser. 

3.3.1.6 Utskrifter och skärmdumpar: särskilda krav 

Detta avsnitt utgår från slutsatserna och rekommendationerna i den gemensamma praxisen CP10, Kriterier 

för att offentliggöra mönster på internet. 

 
Vidare gäller följande rekommendationer på alla webbplatser och appar från vilka utskrifter görs eller 
skärmdumpar tas. 

 
Det bör betonas att utskrifter eller skärmdumpar, liksom med annan bevisning, inte ska ändras manuellt 
(med undantag av sidnumrering), till exempel genom att lägga till datumet för offentliggörande av det 
relevanta innehållet eller källan. 

 

Rekommendationer: 

 

• Utskrifter och skärmdumpar som bifogas som bevisning ska innehålla information om 

o den källa från vilken innehållet har hämtats (till exempel en webbadress) 

o det relevanta datumet 

o det relevanta innehållet (till exempel varumärket, varorna och tjänsterna osv.). 

• Om en utskrift eller skärmdump inte innehåller all relevant information är det tillrådligt att parterna 

lämnar in ytterligare bevis som tillhandahåller de delar som saknas (till exempel ifalldatumet för det 

relevanta inlägget som inbegriper varumärket saknas, kan kommentarer, anmärkningar eller 

delningar på sociala medier eller kataloger som publicerats på kommersiella webbplatser eller 

detaljhandelswebbplatser ge sådan information). 

• Om källan (till exempel en webbadress) inte är helt synlig i en utskrift eller en skärmdump 

rekommenderas att ytterligare bevisning tillhandahålls. 

• När det gäller utskrifter är det viktigt att skilja mellan dokumentets (utskriftens) utskriftsdatum (65) och 

datumet då det relevanta innehållet offentliggjordes på internet. Utskriftsdatum antas vara datumet 

för offentliggörande av innehållet, såvida inte ett tidigare relevant datum kan fastställas utifrån 

webbadressen, innehållet i själva dokumentet eller andra bevis. 

• När den relevanta informationen presenteras i form av en skärmdump, antas det datum då 

skärmdumpen togs vara datumet för offentliggörande av det relevanta innehållet, om inte ett tidigare 

relevant datum kan fastställas utifrån innehållet i själva skärmdumpen eller eventuella andra 

styrkande underlag. 

• En utskrift eller skärmdump kan även ha det datum när det inbäddades, beroende på vilken typ av 

dator och/eller utrustning som användes. Detta datum kan vara relevant för offentliggörande av 

särskilt innehåll på internet. 

 

3.3.2 Bevisningens struktur 

Rekommendationerna i detta avsnitt bör tillämpas på alla inlämnade bevis oavsett om de lämnas in fysiskt, 

på databärare, elektroniskt eller via fax. 

 

3.3.2.1 Förteckning över bilagor 

Som nämnts ovan bör en förteckning ingå i bilagorna till en inlaga, för att underlätta en tydlig och exakt 

framställning av bevisning. Vidare bör en part i förfarandet skapa och lämna in förteckningen över bilagor 

till överklagandeinstansen eller medlemsstatens immaterialrättsmyndighet, tillsammans med dess 

bevisning. 

 

Förteckningen över bilagor ska lämnas in tillsammans med inlagor och följa rekommendationerna nedan. 

                                                      
(65) Datum som anges av datorn när innehållet på en webbplats ”skrivs ut” (i form av en papperskopia eller i pdf-format). Detta datum 
visas längst upp eller längst ned på den eller de relevanta sidorna. 
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Rekommendationer: 

 

• Inlämningar bör innehålla en förteckning (dvs. förteckningen över bilagor) för varje bevisföremål som 

bifogas och ange följande information: 
o bilagans nummer 
o en kort beskrivning av bevisningen och, om tillämpligt, antalet sidor 
o det sidnummer i inlagan där bevisningen nämns (66) 

o om tillämpligt bör ett visst bevisföremål vara konfidentiellt (vilket innebär att parten har lämnat 

in en motiverad begäran om behandling med sekretess vad gäller denna bevisning, och den 

ska markeras som konfidentiell och behandlas som sådan). 

• Motsvarande angivelse av det beslut som är föremål för överklagande eller ett ärendenummer 

(beroende på överklagandefasen) ska inkluderas längst upp i förteckningen över bilagor. 

• När det gäller inlämning via fax ska i tillämpliga fall den första sidan av förteckningen över bilagor 

tydligt ange om bilagorna/bevisen som lämnats in innehåller färgelement som är av betydelse för 

inlämningen. 

• Det är också tillrådligt, men inte obligatoriskt, att den inlämnande parten anger i förteckningen över 

bilagor vilka specifika delar av ett dokument (bevisning) denne åberopar till stöd för sina argument. 

 

För att underlätta hänvisningen för parter, deras företrädare och användarorganisationer har en 

förteckningsmall för bilagor skapats och inkluderats som bilaga 1 till denna gemensamma praxis. 

 

3.3.2.2 Icke-strukturerad bevisning: följder 

Om vissa av villkoren som beskrivs i det aktuella kapitlet inte är uppfyllda kan överklagandeinstansen eller 

medlemsstatens immaterialrättsmyndighet ge parten möjlighet att åtgärda bristen. De tidsfrister (deadlines) 

som ska följas för att åtgärda bristen beror på förfarandet hos varje överklagandeinstans eller medlemsstats 

immaterialrättsmyndighet, och de ska anges i skrivelsen om brister. 

 

Rekommendationer: 

 

En brist ska tas upp om minst ett av följande scenarier uppstår: 

• Bevisningen finns inte med i bilagorna till en inlaga (detta kan vara fallet när inlagorna eller 
förteckningen hänvisar till bevisning som inte har bifogats till dem – utom i situationer där tidsfristerna 
för att lämna in bevisning redan har löpt ut). 

• Bilagorna är inte numrerade i följd. 

• Sidorna i bilagorna är inte numrerade. 

• Det finns ingen förteckning över bilagor inlämnad tillsammans med inlagorna. 

• Förteckningen anger inte för varje dokument eller bevisföremål som bifogas 
o bilagans nummer 
o en kort beskrivning av bevisningen och, om tillämpligt, antalet sidor 
o det sidnummer i inlagan där bevisningen nämns. 

Om endast förteckningen över bilagor saknas eller är bristfällig eller om en enda bilaga är bristfällig, ska 

parten skicka in endast den nya förteckningen eller den nya bilagan. 

 

Om bristen inte åtgärdas inom den angivna tidsfristen åläggs det överklagandeinstansen eller 

medlemsstatens immaterialrättsmyndighet i fråga att avgöra om materialet ska godtas. 

 

                                                      
(66) Artikel 55.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2018/625. 
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3.3.3 Marknadsundersökningars struktur 

Detta kapitel innehåller en rad rekommendationer om hur man utformar och genomför en 

marknadsundersökning som kan lämnas in till överklagandeinstanser eller medlemsstaters 

immaterialrättsmyndigheter som bevisning i varumärkesförfaranden(67). Detta kan underlätta sökandet efter 

nödvändiga gemensamma faktorer för en undersökning. 

 

Enligt väletablerade metoder på EU-nivå inlämnas vanligtvis marknadsundersökningar som bevisning för 

förvärvad särskiljningsförmåga eller anseende för ett varumärke. Rekommendationerna kan dock också 

tillämpas på andra typer av marknadsundersökningar i varumärkesförfaranden. 

 

3.3.3.1 Krav för en undersökningsleverantör 

Som regel ska undersökningar utföras av oberoende forskningsinstitut, företag eller andra oberoende 

experter. Med tanke på komplexiteten hos typen av marknadsundersökningar i fråga ska experterna som 

ges i uppdrag att utföra undersökningen ha relevant kunskap och/eller erfarenhet. Det finns enighet bland 

experter om att det är bättre att anlita ett specialiserat undersökningsföretag i stället för ett företag som 

erbjuder allmänna undersökningstjänster. Ett specialiserat undersökningsföretag/forskningsinstitut har en 

bättre förståelse för syftet med undersökningen och kan därmed bättre och mer tillförlitligt strukturera och 

genomföra undersökningen samt tolka resultaten. Valet av undersökningsexpert/-institut åligger dock 

parterna efter eget gottfinnande. 

 

Den inlämnade undersökningsrapporten bör inte avvisas enbart på grund av att den expert/det institut som 

utförde undersökningen inte är en känd/internationell/stor organisation, förutsatt att alla nyckelelement i 

undersökningsrapporten är korrekt definierade och förklarade och undersökningsmetoden uppfyller 

branschstandarder. Dessa nyckelelement kan inkludera relevant population, beskrivning av 

undersökningsurvalet, metod för att samla in svar, uppsättning frågor samt slutresultat. 

 

För att bekräfta bland annat tillförlitligheten hos resultaten av en marknadsundersökning är det tillrådligt att 

tillhandahålla relevant information om yrkesbakgrunden och erfarenheten som innehas av 

experten/ (68)/forskningsinstitutet eller företaget som genomförde undersökningen. 

 

3.3.3.2 Konsumenturval (urvalsmetod, urvalsstorlek) 

Urvalet måste vara riktgivande för hela omsättningskretsen och måste väljas ut slumpmässigt (69). Det bör 

utformas på ett sådant sätt att antalet och profilen på personerna som intervjuas (åtminstone när det gäller 

kön, ålder, region/geografisk fördelning, utbildningsnivå, yrke och bakgrund) är representativa för de olika 

typerna av potentiella konsumenter av varorna och/eller tjänsterna i fråga. 

 

Frågan om hur man avgör om en undersökning är representativ är en viktig fråga i praktiken. Därför kan 

det vara användbart att överväga vad ”representativ” betyder i samband med fastställande av urvalet. 

Eftersom det är omöjligt att intervjua en hel befolkning eller varje konsument/relevant yrkesperson i ett visst 

fall, måste ett urval göras. Urvalet är en mycket mindre grupp med en hanterbar storlek. Urvalet planeras 

på ett sådant sätt att det noga överensstämmer med sammansättningen hos hela gruppen som ska 

undersökas. Helst bör urvalet vara en exakt miniatyrversion av den fullständiga population som ska 

undersökas. 

 

                                                      
(67) Emellertid är det möjligt att vissa överklagandeinstanser eller medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter har specifika regler för 
tillåtlighet av marknadsundersökningar som kan medföra att parterna måste söka tillstånd för att lägga fram denna typ av bevisning. 
Vidare kan undersökningar i vissa EU-länder utformas tillsammans med, eller godkännas av, överklagandeinstansen eller 
medlemsstatens immaterialrättsmyndighet. 
(68) Detta kan handla om en kopia av expertens meritförteckning eller företagets profil, en lista över deras publikationer om 
marknadsundersökningar, information om att experten deltagit i relevanta konferenser som talare, medlemskap i yrkesföreningar osv. 
(69) 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, punkt 88. 
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Sättet att uppnå representativitet är genom att tillämpa vetenskapliga urvalsförfaranden, dvs. antingen den 

”slumpmässiga” (70) eller den ”kvotbaserade” (71) urvalsmetoden (72) eller en annan vetenskaplig metod som 

också ger representativa urval. Dessa metoder väljer ut uppgiftslämnare systematiskt och aktivt, genererar 

ett slumpmässigt urval och resulterar i ett lämpligt/representativt urval. 

 

Beroende på varorna och tjänsterna i fråga kan de relevanta konsumenterna definieras inte bara efter 

territorium utan också genom indelning i olika grupper: 1) allmänheten (konsumenterna av allmänt 

tillgängliga varor och tjänster som efterfrågas av alla), 2) eller en specifik grupp konsumenter inom 

allmänheten (till exempel personer som köper utrustning som tjänar ett visst syfte som inte är relevant för 

alla konsumenter i allmänheten, till exempel motorcykelhjälmar, golfutrustning, produkter för skötsel av 

kontaktlinser, blöjor för spädbarn osv. som helt klart är användbara endast för ett specifikt, typiskt mindre 

segment av allmänheten) eller 3) yrkesverksamma (konsumenterna av specifika varor och tjänster som 

normalt inte är avsedda för allmänheten). 

 

Ett urval som består av exempelvis mellan 1 000 och 2 000 konsumenter kan anses vara tillräckligt för 

allmänheten och allmänna varor och tjänster. Urvalets storlek kan emellertid omfatta ett mindre antal 

konsumenter beroende på medlemsstatens befolkning (omsättningskretsen) i fråga, länders särdrag och 

typen av varor och tjänster. Detta medför således att för yrkesverksamma och mer specialiserade/specifika 

varor och tjänster kan en betydligt mindre urvalsstorlek vara representativ och av bevisvärde, så länge den 

väljs ut strikt slumpmässigt. Jämfört med den totala befolkningen är användare av specifika varor eller 

tjänster och yrkesgrupper i allmänhet mer homogena, och deras svar skiljer sig åt i mycket lägre grad. 

 

Därför är representativiteten för ett urval inte beroende av ett stort antal intervjuade personer. 

 

Ju mindre felmarginal (73), desto större sannolikhet att undersökningen är tillförlitlig och representativ (74). 

 

Sammanfattningsvis bör följande tas upp i en undersökningsrapport: 

 

• En tydlig uppgift om omsättningskretsen. 

• Huruvida den relevanta ”konsumenten” i ett visst fall är allmänheten, en specifik grupp eller 

yrkesmässiga grupper. 

• En tydlig förklaring av hur urvalet utformades och valdes ut och vilken vetenskaplig metod som 

användes (kvot, slumpmässig eller annan). 

• Relevanta statistiska uppgifter (tabeller) ska tillhandahållas som inbegriper information om 

befolkningens fördelning beträffande åtminstone region, ålder, kön, utbildningsnivå, yrke osv. 

• En entydig förklaring av storleken på urvalet för ett visst fall och en förklaring om det är representativt. 

• Alla procentsatser som nämns i en undersökning bör också klargöras (huruvida den motsvarar det 

                                                      
(70) Den slumpmässiga metoden föreskriver att urvalet slumpmässigt väljs ut från populationen på grundval av systematiska kriterier. 
Huvudprincipen för slumpmässigt urval är att varje element i den fullständiga populationen har samma (förutsägbara) chans att väljas 
ut som ett element i urvalet. 
(71) Kvoturvalet försöker utforma urvalet som en miniatyrmodell som speglar den sociodemografiska strukturen i respektive population 
så nära som möjligt genom att sätta mål för urvalets sammansättning, till exempel när det gäller kön, ålder, regional fördelning och 
yrke, baserat på statistik från andra källor. Intervjuare ska intervjua ett visst antal personer som har vissa sociodemografiska 
egenskaper eller kombinationer av egenskaper, så att urvalets struktur motsvarar den fullständiga populationens struktur. 
(72) I båda fallen (slumpmässigt urval och kvoturval) måste uppgifterna viktas om urvalets struktur (till exempel med avseende på ålder 
eller kön) avviker markant från den sociodemografiska målstrukturen i respektive population. I viktningsprocessen får personer som 
är underrepresenterade i urvalet en högre viktningsfaktor (> 1), det vill säga de inkluderas i en större utsträckning i utvärderingen, 
medan de som är överrepresenterade får en motsvarande lägre viktningsfaktor (< 1). Detta säkerställer att urvalet speglar strukturen 
i respektive population. 
(73) Felmarginalen uttrycker den maximala förväntade skillnaden mellan den sanna befolkningsparametern och en urvalsberäkning 
av den parametern. För att undersökningen ska vara meningsfull bör felmarginalen kvalificeras med ett sannolikhetsuttalande (ofta 
uttryckt i form av en konfidensnivå). Inom statistik anger konfidensnivån sannolikheten för att uppskattningen av placeringen av en 
statistisk parameter (till exempel ett aritmetiskt medelvärde) i en urvalsundersökning också är sann för befolkningen. 
(74) Till exempel: Om vi väljer en konfidensnivå på 95 procent och en felmarginal på 5 procent, kan vi vara säkra på resultatet med 
± 5 procent risk för fel och 95 procent konfidens (sannolikhet) för att det valda urvalet är representativt för hela befolkningen. En 
konfidensnivå på 95 procent med en felmarginal på 5 procent är en urvalsmetod som allmänt godtas som representativ. 
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totala antalet intervjuade personer eller endast dem som svarade). 

3.3.3.3 Metod för att genomföra undersökningen (personligen, via telefon, online osv.) 

Det finns inga metoder eller kanaler som är obligatoriska, och det går att urskilja flera olika sätt att 

genomföra undersökningar, var och en med sina fördelar och nackdelar.  Vanliga intervjumetoder är 

personliga intervjuer, via telefon och via onlinegränssnitt (oftast i form av så kallade onlineåtkomstpaneler). 

 

Metoden för och omständigheterna under vilka uppgiftslämnarna intervjuas har en direkt inverkan på 

undersökningsresultatens kvalitet och tillförlitlighet. Det är viktigt att redogöra för den metod som valts för 

att genomföra en undersökning i undersökningsrapporten. I annat fall kan undersökningens tillförlitlighet 

ifrågasättas. 

 

Metoden för att genomföra en undersökning ska väljas genom att beakta 

1) omsättningskretsen och antalet potentiella uppgiftslämnare 

2) behovet av att visa ett testobjekt (ett märke, en produktförpackning) för de intervjuade personerna 

3) möjligheterna att säkerställa spårbarheten av svaren (att en person bara svarar en gång och att 

svaren inte kan ändras av uppgiftslämnaren i efterhand) 

4) behovet av att skapa sådana förhållanden som gör att uppgiftslämnarna kan svara spontant (till 

exempel begränsad tid för att besvara frågeformuläret, ingen möjlighet att konsultera internet/andra 

informationskällor). 

 

Den lämpliga metoden för att genomföra en undersökning ska väljas av en undersökningsexpert från fall 

till fall. 

 

När det gäller onlineundersökningar ska det tydligt visas i undersökningsrapporten att konsumenturvalet är 

representativt och att uppgiftslämnarna gav sina svar i en kontrollerad miljö. När det gäller onlinepaneler 

ska uppgiftslämnarna väljas ut slumpmässigt bland medlemmarna i panelen. Uppgiftslämnarna ska klara 

en screeningprocess som säkerställer att de faktiskt är medlemmar av omsättningskretsen. En kontrollerad 

analysram hjälper senare till att garantera att resultaten är relevanta (dvs. om en uppgiftslämnare avbryter 

undersökningen av någon anledning kommer hans/hennes svar att uteslutas). 

 

Sammanfattningsvis bör följande tas upp i en undersökningsrapport: 

• Information om den metod för insamling av svar (metod för att genomföra av en undersökning) som 

har tillämpats. 

• En förklaring till att metoden valdes och bedömdes som lämplig i ett visst fall. 

 

3.3.3.4 Undersökningsfrågeformulärets struktur och formulering 

Det är viktigt att i varje fall utforma en objektiv testmetod bestående av en uppsättning neutrala frågor som 

motsvarar syftet med undersökningen. De frågor som ställs får inte vara ledande frågor (75). Frågor som 

innehåller dubbla frågeställningar ska undvikas (frågorna i undersökningen ska inte vara sammansatta utan 

ska i stället fokusera på ett ämne) – frågeformuläret ska vara enkelt och koncist. 

 

Bevisvärdet hos undersökningarna är beroende av hur frågorna har formulerats. En undersökning kan 

bestå av en kombination av slutna (76) och öppna frågor (77). Det ska tas med i beaktandet huruvida lämplig 

typ av fråga har valts med tanke på undersökningens syfte (78). 

 

Det är tillrådligt att inte använda samma enhetliga test eller frågeformulär för olika typer av undersökningar. 

                                                      
(75) 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, punkt 79. 
(76) Slutna frågor kan besvaras med ”ja”/”nej”/”kanske” eller har en begränsad uppsättning möjliga svar (såsom: ”A”, ”B”, ”C”). 
(77) Öppna frågor är frågor som gör det möjligt för någon att ge sitt svar i fri form. 
(78) Några exempel på ledande frågor finns i: 15/12/2005, T-262/04, Tredimensionellt varumärke i form av en cigarettändare med stift, 
EU:T:2005:463, punkt 83–86; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, punkt 79. 
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För varje typ av undersökning bör olika frågeformulär och testutformningar användas. 

 

Med hänsyn till undersökningarnas olika syften rekommenderas det att inte kombinera testprotokoll, till 

exempel vid kartläggning av förvärvad särskiljningsförmåga eller anseende, i ett enda test, eller att utföra 

båda typerna av test under samma undersökningsintervju eller med samma uppgiftslämnare.  

 

När det gäller formuleringen och strukturen i frågeformulären rekommenderas följande: 

• Undersökningen ska ha tydligt strukturerade frågor som följer samma ordning och format för alla 

uppgiftslämnare. 

• Språkbruket i dess frågor ska vara tydligt och koncist. 

• De ställda frågorna ska inte vara ledande och ska inte leda den person som svarar på frågan till 

spekulationer på ett sätt som personen aldrig skulle ha gjort om inte frågan hade ställts. 

• Frågorna ska formuleras på ett sådant sätt att uppgiftslämnarna ger spontana svar. 

• Öppna frågor utan vägledning ska vanligtvis ges större vikt. 

• Svaren ska registreras ordagrant och inga förkortningar, sammanfattningar eller sammandrag av 

svaren ska användas. 

• Svar som ”ja”, ”nej” eller ”jag vet inte” är enkla och lättast att tolka och mäta. För att detta ska kunna 

ske behövs slutna frågor. Ibland är det dock relevant att fastställa en skala och att få reda på mer 

om konsumentens åsikter eller preferenser – i sådana fall behövs öppna frågor. 

• En fullständig lista över frågor som ingår i frågeformuläret ska tillhandahållas. 

• Helheten av alla svar som ges i undersökningen ska tillhandahållas. 

• De instruktioner som ges till intervjuare ska också tillhandahållas. 

Eftersom marknadsundersökningar ofta lämnas in som bevisning för förvärvad särskiljningsförmåga eller 

anseende ger denna gemensamma praxis allmänna riktlinjer för ”trestegstestmetoden”, som kan vara 

användbar särskilt för parter i förfarandet och deras företrädare. 

Det bör dock betonas att det specifika antalet och formuleringen av frågorna alltid ska definieras av en 

undersökningsexpert från fall till fall. 

Förvärvad särskiljningsförmåga 

Trestegstestet syftar i huvudsak till att bestämma uppgiftslämnarnas förmåga att spontant känna igen att 

ett visst testobjekt(79), ibland bland ett antal andra(80), i samband med en viss typ av produkt eller tjänst 

(igenkännande) kommer från endast en specifik kommersiell källa. 

En sådan frågestruktur utgör en filtreringsmekanism som gör det möjligt att mäta graden av 

särskiljningsförmåga som härrör från andelen personer som uteslutande hänför testobjektet till en specifik 

källa av kommersiellt ursprung. 

Endast positiva svar innebär att den intervjuade personen går vidare till nästa fråga. Följaktligen kommer 

ett antal av de intervjuade personerna att falla bort vid varje steg. 

Det andra steget i testet är det avgörande steget, eftersom det bestämmer andelen personer som, på grund 

av varumärket, uppfattar att testobjektet i samband med de specifika varorna eller tjänsterna härrör från 

enbart ett enda företag. 

Det tredje steget har utformats som en ytterligare korskontroll; svaren behöver inte nödvändigtvis vara 

korrekta eller uppgiftslämnarna behöver inte aktivt och korrekt kunna namnge det specifika företaget. 

Effekten av negativa eller felaktiga eller gissade svar vad gäller särskiljningsförmågan bör dock beaktas i 

detta skede. I allt väsentligt fastställer de två första slutna frågorna graden av förvärvad 

                                                      
(79) Några exempel på frågor finns här: Överklagandenämndens beslut, 18/04/2018, i fall R 972/2017-2, punkt 6, överklagade till 
tribunalen, 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, punkt 71 (talan ogillades). 
(80) 15/12/2005, T-262/04, Tredimensionellt varumärke i form av en cigarettändare med stift, EU:T:2005:463, punkt 84. 
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särskiljningsförmåga, medan den tredje öppna frågan kan betraktas som en ytterligare faktor som stärker 

sådan särskiljningsförmåga utan att vara en avgörande faktor. 

 

 

 

 

 

 

Steg 1

• Medvetenhet

•Medvetenhet om märket i förhållande till den relevanta typen av produkter
eller tjänster på vilken anspråk görs.

•Slutna frågor.

• Följande frågor kan användas, men kan naturligtvis anpassas till det
specifika faktiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget i fråga: ”Känner
du till märket X*/något av dessa märken X Y Z osv.** i förhållande till varan
Z?”/”Har du sett denna färg/någon av dessa färger använd på X tidigare?”.

•Möjliga svar: ”ja”, ”nej”, ”kanske”.

•*Se fotnot 79 ovan.

•**Se fotnot 80 ovan.

Steg 2

•Uteslutande koppling till endast en kommersiell källa

•Endast de som svarar ”ja” eller ”kanske” i steg 1.

•Fastställa igenkännande av märket som tillhörande ett enda företag.

•Slutna frågor.

• Följande frågor kan användas, men kan naturligtvis anpassas till det
specifika faktiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget i fråga:
”Kommer varor med märket X endast från ett enda företag eller från olika
företag?”/ ”Är produkterna med denna färg (1) från ett visst företag, (2) från
ett antal olika företag, (3) helt okända för dig?”.

•Möjliga svar: ”från ett företag”, ”från olika företag”, ”helt okända”.

Steg 3

•Grad av identifiering av källan (oftast med namn) med hjälp av en
kontrollfråga

•Endast de som svarar ”från ett visst företag” i steg 2.

• Identifiering av företaget antingen med namn eller annan beskrivning.

•Öppen fråga.

• Följande frågor kan användas, men kan naturligtvis anpassas till det 
specifika faktiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget i fråga: ”Vad är 
företagets namn? Kan du namnge just detta företag?”.
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Anseende 

Undersökningar som mäter ett varumärkes anseende måste i huvudsak fokusera på att fastställa nivån på 

aktivt ihågkommande bland konsumenter. För att mäta anseende är det lämpligt med öppna frågor som 

kräver aktiv kännedom och svar av uppgiftslämnarna där de inte får hjälp med formuleringen. 

Ur juridisk synvinkel bedömer vi om ett varumärke kan dra nytta av ett större skyddsomfång på grund av 

graden av ”ihågkommande” hos den intervjuade personen, dvs. en direkt och omedelbar association eller 

tillhandahållande av mer beskrivande information. 

Det rekommenderas att formulera frågorna på ett sätt som gör det möjligt för uppgiftslämnarna att ge 

spontana svar. Dessa fritt formulerade svar analyseras sedan med hjälp av ett kategorisystem 

(kodningsnyckel). 

Den rekommenderade strukturen i frågeformuläret består också av tre steg. 

I steg ett bör frågan utformas för att mäta den spontana medvetenheten om märket/märkena. 

I steg två ska uppgiftslämnarna uppmanas att beskriva vad de vet om märket och vad de associerar med 

det. Uppgiftslämnarna måste formulera sina beskrivningar själva utan hjälp av några förformulerade 

svarskategorier. Den relevanta procentsatsen för att klargöra den aktuella rättsliga frågan bestäms utifrån 

andelen uppgiftslämnare som är bekanta med varumärket och som samtidigt korrekt kan beskriva de 

relevanta typerna av varor eller tjänster som tillhandahålls av varumärkesinnehavaren. 

Den juridiskt avgörande slutsatsen, ”aktiv kännedom”, erhålls via den fråga som ställs i steg två. Det 

förutsätter medvetenhet, uppmätt genom frågan i steg ett, på individnivå. 

I steg tre kan vissa valfria frågor ställas för att avgöra uppgiftslämnarnas uppfattning i detalj för vidare 

analys (till exempel frågor om varornas och tjänsternas egenskaper, konsumenternas särskilda intresse för 

vissa varor och tjänster osv.). 

Följande struktur illustrerar detta tillvägagångssätt: 
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Steg 1

•Spontan medvetenhet om varumärket utan att nämna den relaterade
typen av varor eller tjänster

•Följande frågor kan användas, men kan naturligtvis anpassas till det
specifika faktiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget i fråga:
”Känner du till detta märke/något av dessa märken?”/ ”Bland dessa
märken, kan du välja dem du har sett tidigare eller som verkar bekanta för
dig, eller som är helt okända för dig?”.

Steg 2

•Verifierad medvetenhet

•Korrekta associationer med avseende på vilken typ av varor eller tjänster
som berörs (aktiv kännedom via associationer utan hjälp utifrån en aktiv,
egen beskrivning av relaterade produkter/tjänster eller annan korrekt
information som uppgiftslämnaren kommer på spontant (öppen fråga).

•Följande frågor kan användas, men kan naturligtvis anpassas till det
specifika faktiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget i fråga: ”Vad
kan du berätta för mig om det/den här?”/ ”Beträffande de märken som du
har sett tidigare eller som verkar bekanta för dig, vad vet du om vart och ett
av dem, vad hänvisar de till?”

Steg 3

•Ytterligare valfria frågor för att inhämta information för vidare analys

•Till exempel om egenskaper hos själva varorna eller tjänsterna eller om
ryktet som tillverkaren av varan eller tjänsten har, eller andra indikerande
frågor.

•Dessutom kan gruppen av personer som är intresserade av att köpa
relevanta varor eller tjänster fastställas.

•Följande frågor kan användas, men kan naturligtvis anpassas till det
specifika faktiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget i fråga: ”Tror
du att produkterna som säljs med denna logotyp är av hög kvalitet, eller
tenderar de att vara av genomsnittlig kvalitet, eller är de sämre än
genomsnittet när det gäller kvalitet?” /”Hur intresserad är du personligen
av den här typen av varor eller tjänster? Skulle du säga att du är väldigt
intresserad, ganska intresserad eller inte intresserad alls?”.
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3.3.3.5 Checklista: ett stödverktyg för att bedöma innehållet i och standarden på en undersökning 

Checklistan nedan kan i princip användas av överklagandeinstanser och medlemsstaters 

immaterialrättsmyndigheter som ett stödverktyg för att bedöma innehållet och standarden som 

marknadsundersökningar ska motsvara. 

 

Förte

cknin

g 

Fråga Svar 

Bevismedel som tillhandahålls 

1 Är undersökningen en del av en större bevisningsmängd som presenteras 

eller är undersökningen den enda komponenten? 

Del av en 

bevisning

smängd/e

nda 

bevisning 

 

Undersökningens syfte 

2 Har syftet med undersökningen tydligt klargjorts? Ja/nej 

Krav på en undersökningsexpert/ett undersökningsinstitut 

3 Har studien genomförts av en oberoende expert/ett oberoende institut? Ja/nej 

4 Finns det bevis för att experten/institutet har relevanta kvalifikationer och/eller 

erfarenhet? 

Ja/nej 

Ett ”nej” som svar på någon av dessa frågor kan leda till att undersökningen avvisas, eftersom 

resultaten eventuellt kan betraktas som otillförlitliga. Det ankommer på överklagandeinstanserna 

och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter att avgöra frågan. 

Relevant marknad och extrapolering 

5 Har omsättningskretsen som ska undersökas definierats tydligt? Ja/nej 

6 Utgör omsättningskretsen som ska undersökas samma marknad som den där 

varumärket används och/eller rättighetsinnehavaren verkar? 

Ja/nej 

7 Utifrån varumärket och varornas och tjänsternas karaktär, har 

undersökningen genomförts i hela EU/den specifika medlemsstaten? 

Ja/nej 

8 Har en territoriell extrapolering genomförts (81)? Om ja, har grunden för 

extrapoleringen förklarats i inlagorna? 

Ja/nej 

Som en allmän rekommendation bör frågorna 5, 6 och 7 besvaras med ”ja”, och svaret på fråga 8 

bör ägnas vederbörlig omsorg för att bedöma undersökningens tillförlitlighet som bevis. Det 

ankommer på överklagandeinstanserna och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter att 

avgöra frågan. 

Konsumenturval 

9 Har utformningen av urvalspopulationen förklarats tydligt och i sin helhet? Ja/nej 

10 Har den rekommenderade minimistorleken på urvalet fastställts och 

uppnåtts? 

Ja/nej 

11 Har en tillräckligt tillförlitlig konfidensnivå för urvalet och en specifik 

felmarginal angetts? 

Ja/nej 

12 Har statistiska tabeller och rådata tillhandahållits? Ja/nej 

Ett ”nej” som svar på någon av dessa frågor kan leda till att undersökningen avvisas som otillförlitlig. 

Det ankommer på överklagandeinstanserna och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter att 

avgöra frågan. 

Metod för att genomföra en undersökning 

13 Finns det en beskrivning av hur uppgiftslämnarna intervjuades och hur Ja/nej 

                                                      
(81) Detta är tillämpligt om undersökningen avser omfatta fler än en medlemsstat. Detta koncept presenteras till exempel i 25/07/2018, 
i förenade målen C-84/17 P, C-85/17 P och C-95/17 P, Tredimensionellt varumärke i form av en chokladkaka med fyra fingrar, 
EU:C:2018:596, punkt 80–83; 24/02/2016, T-411/14, Formen på en konturflaska utan räfflor, EU:T:2016:94, punkt 80. 
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undersökningen genomfördes (personligen (82), via telefon, online, osv.) och, 

om tillämpligt, av vem?  

14 Finns det en tydlig beskrivning av resultaten och/eller en förklaring av hur 

resultaten har utvärderats? 

Ja/nej 

15 Har kopior av intervjuarens instruktioner och frågor tillhandahållits? Dessa 

kan även omfatta valideringsresultat, kodböcker och indikationer på omfånget 

svarsalternativ som finns tillgängliga för uppgiftslämnare.  

Ja/nej 

16 Har samma frågor ställts i samma ordning till alla uppgiftslämnare? Ja/nej 

17 Finns det information om hur (83) och på vilket sätt märket presenterades för 

uppgiftslämnarna? Visades märket för uppgiftslämnarna i samma form som 

det återges i ansökan eller som det registrerades (84)? 

Ja/nej 

Om något av dessa svar är ”nej” kan undersökningen avvisas som otillförlitlig. Det ankommer på 

överklagandeinstanserna och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter att avgöra frågan. Om 

svaret är ”nej” på frågan ”Visades märket för uppgiftslämnarna i samma form som det återges i 

ansökan eller som det registrerades?” ska dock ytterligare information/undersökningar 

tillhandahållas/genomföras. Det ankommer på överklagandeinstanserna och medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter att avgöra frågan. 

Typer av frågor 

18 Har en kopia av den exakta formuleringen på frågorna tillhandahållits? Ja/nej 

19 Finns det några ledande frågor i frågeformuläret? Ja/nej 

20 Har undersökningen genomförts på ett sådant sätt att varumärket, 

produkten/produkterna eller tjänsten/tjänsterna i fråga identifieras? 

Ja/nej 

Undersökningen ska godtas endast om strukturen på frågorna följs (svar 18 är ”ja”), om frågorna 

inte är ledande (svar 19 är ”nej”) och om varumärket/produkten/produkterna/tjänsten/tjänsterna har 

identifierats (svar 20 är ”ja”). Det ankommer dock på överklagandeinstanserna och 

medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter att avgöra frågan. Beträffande fråga 18 är det 

dessutom viktigt att notera att olika frågeformulärsstrukturer bör följas beroende på syftet med 

undersökningen – detta förklaras i avsnitt ”Undersökningsfrågeformulärets struktur och formulering” 

ovan. 

Hantering av partiskhet och fel 

21 Finns det en beskrivning av vidare åtgärder som vidtagits för att ytterligare 

minska förekomsten av fel och partiskhet, till exempel kontrolltest? 

Ja/nej 

22 Har någon tidigare undersökning gjorts för den relevanta produkten/tjänsten 

inom den aktuella sektorn i det geografiska området i fråga? 

Ja/nej 

Undersökningen bör innehålla ett avsnitt där forskaren visar att hen har utvärderat eventuell 

partiskhet och eventuella fel under hela processen för utformning, genomförande och rapportering 

av undersökningen (svar 21 är ”ja”). 

 

3.3.4 Mallar 

Skriftliga utsagor lämnas ofta in i varumärkesförfaranden. Den gemensamma praxisen presenterar därför 

förslag på en minimistandard för innehåll i skriftliga försäkringar under ed och vittnesutsagor. De kan vara 

till nytta för användarorganisationer, parter i förfarandet såväl som deras företrädare, och hjälpa dem att ta 

fram och lämna in sådan bevisning i varumärkesförfaranden. Vidare kan de stödja beslutsprocesser för 

överklagandeinstanser eller medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter eftersom de upprättar en 

minimistandard för utsagor som diskuterats och överenskommits om bland olika EU-aktörer. Det ankommer 

                                                      
(82) Om ja, var? Hemma, i en butik osv.?  
(83) Till exempel: intervjuaren visade bara ordet/märket för uppgiftslämnaren utan att uttala det (10/10/2012, T-569/10, BIMBO 
DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, punkterna 72–73). 
(84) 19/06/2019, T-307/17, Figurmärke som återger tre parallella ränder, EU:T:2019:427, punkterna 133–137, 10/11/2014, T-402/02, 
Figurmärke som består av återgivningen av formen på ett karamellomslag med tvinnade ändar (fjärilsform), EU:T:2004:330, punkt 88, 
10/11/2004, T-396/02, Formen på en karamell, EU:T:2004:329, punkt 66. 
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dock alltid på överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter att bedöma denna 

bevisning. 

 

3.3.4.1 Skriftliga försäkringar under ed 

Det är tillrådligt att följande delar ingår i skriftliga försäkringar under ed (85): 
a) plats och datum 
b) dokumentets titel 
c) den edsvurnes/deklarantens fullständiga namn 
d) personnummer eller annat nationellt identifikationsnummer för den edsvurne/deklaranten 
e) den edsvurnes/deklarantens yrke 
f) den edsvurnes/deklarantens familjemässiga, yrkesmässiga eller personliga relation, samhörighet, 

samarbete eller gemensamma affärsintressen med parterna i tvisten; om så är tillämpligt, om 
försäkran görs i en yrkesmässig, affärsmässig eller annan yrkesrelaterad roll, den adress där den 
edsvurne/deklaranten arbetar, den befattning hen innehar och namnet på företaget eller 
arbetsgivaren 

g) bekräftelse som erkänner syftet med försäkran 
h) försäkran/utsaga om specifika fakta, utan några juridiska bedömningar eller utlåtanden 
i) sanningsförsäkran 
j) om tillämpligt, antalet blad som bifogas försäkran 
k) underskrift. 
 

Det bör betonas att listan ovan endast är vägledande och inte inverkar på vikten eller bevisvärdet av 

skriftliga försäkringar under ed. Den är icke uttömmande, varför alla andra element som är relevanta (eller 

som till och med krävs enligt nationell lagstiftning) för överklagandeinstanserna eller medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter bör läggas till. 

 

3.3.4.2 Vittnesutsagor 

Det är tillrådligt att följande delar ingår i vittnesutsagor (86): 
a) plats och datum 
b) dokumentets titel 
c) vittnets fullständiga namn 
d) personnummer eller annat nationellt identifikationsnummer för vittnet 
e) vittnets yrke 

f) vittnets familjemässiga, yrkesmässiga eller personliga relation, samhörighet, samarbete eller 

gemensamma affärsintressen med parterna i tvisten; om så är tillämpligt, om försäkran görs i en 

yrkesmässig, affärsmässig eller annan yrkesrelaterad roll, den adress där vittnet arbetar, den 

befattning hen innehar och namnet på företaget eller arbetsgivaren 
g) bekräftelse som erkänner syftet med försäkran 

h) utsaga av specifika fakta, utan några juridiska bedömningar eller utlåtanden 
i) sanningsförsäkran 

j) om tillämpligt, antalet blad som bifogas utsagan 
k) underskrift. 

 

Det bör betonas att listan ovan endast är vägledande och inte inverkar på vikten eller bevisvärdet av 

vittnesutsagor. Den är icke uttömmande, varför alla andra element som är relevanta (eller som till och 

med krävs enligt nationell lagstiftning) för överklagandeinstanserna eller medlemsstaternas 

immaterialrättsmyndigheter bör läggas till. 

 

                                                      
(85) Gäller endast om medlemsstaternas rättssystem innefattar begreppet ”skriftlig försäkran under ed”. 
(86) Gäller endast om medlemsstaternas rättssystem innefattar begreppet skriftliga ”vittnesutsagor”. 
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3.4 Bevisning som omfattas av sekretess 

Denna gemensamma praxis berör inte den allmänna dataskyddsförordningen nr 2016/679 (nedan kallad 

dataskyddsförordningen) eller andra rättsakter som rör detta ämne – bortsett från frågan om anonymisering 

av fysiska personers personuppgifter och hälsorelaterade personuppgifter (87) i handlingar och beslut (se 

avsnitt 3.4.5 nedan). 

 

Begreppet ”bevisning/uppgifter som omfattas av sekretess” i detta kapitel hänvisar till affärs- och 

företagshemligheter (88) och andra sekretessbelagda uppgifter (89) (till exempel information om affärspartner, 

leverantörer och kunder, känslig ekonomisk information såsom omsättnings- eller försäljningssiffror, 

marknadsundersökningar eller planerade strategier samt verksamhetsplaner). Dessutom ska relevanta 

nationella regler och, i tillämpliga fall, nationell rättspraxis som definierar ovannämnda begrepp också 

beaktas. 

 

Överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter ska skydda parters och tredje 

parters (till exempel vittnens) konfidentiella uppgifter och personuppgifter, vilka kan ingå i den inlämnade 

bevisningen och sedan återfinnas i ärendets handlingar eller beslut. Under förutsättning att antingen en 

uttrycklig begäran eller en motiverad begäran om behandling med sekretess har lämnats in eller om 

överklagandeinstansen eller medlemsstatens immaterialrättsmyndighet på eget initiativ anser att bevisning 

innehåller hälsorelaterade personuppgifter eller känsliga uppgifter (se avsnitt 3.4.1–3.4.5) ska de vidare 

utelämna de ovannämnda uppgifterna i offentliggöranden. 

 

Parten i förfarandet bör alltid informera överklagandeinstansen eller medlemsstatens 

immaterialrättsmyndighet om att den lämnar in konfidentiell bevisning, som ska märkas som konfidentiell 

och hanteras som sådan. Under särskilda omständigheter kan en part också begära konfidentiell 

behandling av bevisning som lämnats in av en annan part. 

 

Med beaktande av ovanstående innehåller detta kapitel vissa rekommendationer om begäran om 

behandling med sekretess, dess motivering och bedömning samt överklagandeinstansers och 

medlemsstaters immaterialrättsmyndigheters hantering av konfidentiella uppgifter i handlingar och när de 

offentliggör sina beslut. Dessutom ges vissa rekommendationer om anonymisering nedan. 

 

3.4.1 Omfattningen av begäran av behandling med sekretess 

I detta dokument bör vi skilja mellan två situationer: i) att hålla bevisning/uppgifter konfidentiella gentemot 

tredje part och ii) hålla bevisning/uppgifter konfidentiella gentemot den andra parten i förfaranden mellan 

parter. 

 

Varje part som deltar i förfaranden mellan parter ska alltid ha rätt att försvara sig. Därför ska i regel parten 

(eller dennes företrädare) ha tillgång till allt material, inklusive bevisning, som lämnas in av den andra parten 

i överklagandeförfarandet. 

 

Om en av parterna begär att vissa uppgifter ska behandlas med sekretess, bör denne tydligt ange om detta 

ska vara gentemot tredje part eller även gentemot den andra parten i förfarandet, så att 

överklagandeinstanser och medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter kan vidta ytterligare lämpliga 

åtgärder i denna fråga. 

                                                      
(87) I den mening som avses i artikel 4 i dataskyddsförordningen, inklusive särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter) 
som beskrivs i artikel 9 i dataskyddsförordningen. 
(88) I den mening som avses i artikel 2 i direktiv (EU) nr 2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation 
(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs, baserat på artikel 39 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet). 
(89) Kan förstås som annan information än företagshemligheter, i den mån offentliggörande väsentligen skulle skada en person eller 
ett företag och de intressen som kan skadas av offentliggörande skulle vara värda att skydda. Inspiration kan hämtas från EU-
domstolarnas rättspraxis, däribland 12/10/2007, T-474/04, EU:T:2007:306, punkt 65. 
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Rekommendationer: 

 

• Parten bör i sin inlaga eller sin begäran om behandling med sekretess tydligt ange om den inlämnade 

bevisningen ska behandlas konfidentiellt gentemot tredje part eller även gentemot den andra parten 

i förfarandet. 

• Om överklagandeinstanserna och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter mottar bevisning 

med en begäran om behandling med sekretess gentemot den andra parten i förfaranden mellan 

parter ska parten (avsändaren) som begär fullständig sekretess informeras, till exempel i form av en 

skrivelse med begäran om komplettering, om att den kan välja mellan 
(i) att godta delgivning av sådan bevisning till den andra parten och/eller dennes företrädare, 

men behålla bevisningens sekretess gentemot tredje part, eller 
(ii) att lämna in detta bevis på ett sätt som undviker offentliggörande av de delar av dokumentet 

eller uppgifter som parten anser vara konfidentiella (till exempel genom att redigera/stryka 
över de relevanta delarna), eller 

(iii) dra tillbaka bevisföremålet. 

 

Slutligen bör det betonas att omständigheterna under vilka överklagandeinstanserna eller 

medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter kan tillåta att tredje parter eller andra administrativa 

myndigheter/domstolar får tillgång till konfidentiell bevisning/konfidentiella uppgifter som lämnats in under 

förfarandena ligger utanför tillämpningsområdet för den gemensamma praxisen CP12. 

 

3.4.2 Godtagbara sätt och tidpunkter för att begära behandling med sekretess 

I allmänhet krävs sekretess när det gäller företagshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter (90). 
Uppgifter/information som emellertid redan är kända utanför företaget, föreningen, gruppen osv. och som 
har offentliggjorts ska inte betraktas som företagshemligheter eller på annat sätt konfidentiella. 
 
För att begära behandling med sekretess ska en part i förfarandet framställa en motiverad begäran 
tillsammans med bevisning som innehåller konfidentiella uppgifter. 
 

Rekommendationer: 

 

• Parten bör ange att bevisningen är konfidentiell eller innehåller konfidentiella delar när denne lämnar 

in bevisningen. 

• Parten ska också motivera sin begäran om behandling med sekretess (enligt beskrivningen i avsnitt 

3.4.3 nedan) när denne lämnar in bevisningen, vilken ska märkas och behandlas konfidentiellt. 

• En begäran om behandling med sekretess ska inte göras med hänvisning till uppgifter som redan är 

kända utanför företaget, föreningen, gruppen osv. och uppgifter som är offentligt tillgängliga. 

• Konfidentiell bevisning ska identifieras genom att tydligt ange bilagornas nummer (som innehåller 
konfidentiella uppgifter) samt ange vilka delar av bevisningen(91) som ska vara konfidentiella, och 
varför bifogad bevisning eller en del därav är konfidentiell (enligt beskrivningen i avsnitt 3.4.3 nedan). 

• En uppgift om på huruvida behandling med sekretess har begärts bör också anges i förteckningen 
över bilagor, intill relevant bevisning (enligt beskrivningen i avsnitt 3.3.2.1 ovan). 

• Själva begäran om behandling med sekretess bör begränsas till de konfidentiella uppgifternas eller 
informationens allmänna karaktär (92) och ska göras tillgänglig för de parter som har rätt att få tillgång 
till handlingarna. Därför bör den inte märkas som konfidentiell och parten eller dess företrädare bör 
inte inkludera konfidentiella uppgifter i sin begäran om behandling med sekretess. Alla bilagor 
(bevisning) därtill kan dock märkas/etiketteras som konfidentiella och uteslutas från åtkomst till 
handlingar eller offentliggörande. 

                                                      
(90) Definieras i inledningen av detta avsnitt i den gemensamma praxisen (fotnot 88 och 89). 
(91) Ej tillämpligt om hela bevisningen ska vara konfidentiell. 
(92) Ett exempel på allmän information om konfidentiella uppgifter eller konfidentiell information: ”uppgifter om prislistor för distributörer 
eller kundlistor, som är relevanta för den aktuella affärsstrategin/handelsförbindelser”. 
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3.4.3 Kriterier för bedömning av begäran om behandling med sekretess 

Bedömningen av om given bevisning innehåller företagshemligheter eller andra sekretessbelagda 

uppgifter/konfidentiell information måste göras från fall till fall, med beaktande även av de regler som 

fastställs i nationell lagstiftning(93). Vid bedömningen av begäran om behandling med sekretess bör 

emellertid eventuellt särskilt intresse(94) som läggs fram av den begärande parten gällande att behandla 

vissa uppgifter konfidentiellt beaktas av överklagandeinstanser och medlemsstaters 

immaterialrättsmyndigheter, inbegripet den inverkan som beviljandet eller avslaget av begäran om 

behandling med sekretess skulle kunna ha på den begärande parten. 

 

Rekommendationer: 

 

• Parten bör tillhandahålla en motivering till stöd för begäran om behandling med sekretess – i 

synnerhet ska parten uttryckligen ha åberopat, och i tillräcklig mån motiverat, ett särskilt intresse av 

att behandla informationen/uppgifterna konfidentiellt. Det erkänns dock att viss information/vissa 

uppgifter ofta anses vara konfidentiella, till exempel prislistor för distributörer eller kundlistor. Att 

uppge känsligheten och sekretessen för sådan information/sådana uppgifter bör därför anses vara 

tillräcklig motivering.   

• Om ett särskilt intresse av att behandla viss information/vissa uppgifter med sekretess åberopas bör 

överklagandeinstanserna och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter kontrollera om det är 

tillräckligt motiverat. 

• Om behandling med sekretess begärs med en förklaring som motiverar den konfidentiella 

karaktären eller statusen för informationen/uppgifterna bör begäran om behandling med sekretess 

bifallas. 

• Om behandling med sekretess begärs utan förklaring eller indikation på något särskilt intresse, eller 

utan något försök att motivera den konfidentiella karaktären eller statusen för 

informationen/uppgifterna, kan överklagandeinstansen eller medlemsstatens 

immaterialrättsmyndighet åberopa en brist. Om bristen inte åtgärdas bör överklagandeinstansen eller 

medlemsstatens immaterialrättsmyndighet upphäva sekretessen om beslutet är slutgiltigt utan 

ytterligare kommunikation. 

• Om behandling med sekretess begärs med en förklaring som är ofullständig för att motivera den 

konfidentiella karaktären eller statusen för informationen/uppgifterna, bör överklagandeinstansen 

eller medlemsstatens immaterialrättsmyndighet åberopa en brist. Om bristen inte åtgärdas bör 

överklagandeinstansen eller medlemsstatens immaterialrättsmyndighet upphäva sekretessen om 

beslutet är slutgiltigt utan ytterligare kommunikation. Om bristen åtgärdas bör begäran om 

behandling med sekretess bifallas. 

 

3.4.4 Behandling av sekretessbelagda uppgifter i handlingar och beslut 

Som regel är det tillrådligt att beslut från överklagandeinstanser och medlemsstaters 

immaterialrättsmyndigheter görs tillgängliga (offline/online) för allmänhetens information och samråd och 

för att främja insyn och förutsägbarhet. Vissa delar av besluten kan dock utelämnas ur offentliggörande på 

grundval av sekretess. 

 

Vidare bör sekretessbelagda uppgifter märkas och behandlas som sådana i handlingar. Därför kan vissa 

specifika medel användas för att säkerställa att detta sker. 

 

Det finns flera medel som överklagandeinstanserna och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter kan 

                                                      
(93) Se definitionen av begreppet ”bevisning/uppgifter som omfattas av sekretess” i inledningen av detta avsnitt i den gemensamma 
praxisen. 
(94) Det särskilda intresset bör härröra från bevisens/uppgifternas konfidentiella karaktär, till exempel deras status som affärs- och 
företagshemligheter, eller något annat intresse (av att hålla vissa uppgifter sekretessbelagda) som erkänns av EU eller nationell 
lagstiftning eller rättspraxis. 
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använda sig av för att skydda uppgifters konfidentialitet.  

 

Eftersom vissa överklagandeinstanser eller medlemsstaters immaterialrättsmyndigheter inte publicerar 

sina beslut eller bevisning online bör rekommendationerna nedan endast användas i tillämpliga fall. 

 

Rekommendationer: 

 

Det är tillrådligt att då fallet gäller: 
 

Affärs- och företagshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter 

a) I handlingar (online och offline) 

• bör dessa undantas från onlineåtkomst till handlingar endast på uttrycklig begäran (se avsnitt 3.4.2–

3.4.3) som inlämnats av parten 

• bör onlineåtkomst blockeras för bevisning som är märkt som konfidentiell utan att undersöka om 

bevisningen faktiskt innehåller konfidentiella uppgifter 

• om tillämpligt, om en tredje part begär åtkomst till bevisning som inte är tillgänglig via onlineåtkomst 

till handlingar, ska överklagandeinstansen eller medlemsstatens immaterialrättsmyndighet granska 

den begäran enskilt i enlighet med sin praxis eller relevanta rättsliga bestämmelser. 

 

b) I beslut (online och offline) 

• när det gäller en begäran om behandling med sekretess ska uppgifterna beskrivas på ett sådant 
allmänt sätt att de inte innehåller några affärs- och företagshemligheter eller annan konfidentiell 
information 

• när ett beslut av nödvändiga skäl innehåller affärs- och företagshemligheter eller andra 
sekretessbelagda uppgifter, bör dessa konfidentiella uppgifter utelämnas ur offentliggörande genom 
att relevanta delar redigeras; två olika versioner av beslutet bör upprättas: en fullständig version för 
meddelande till parterna (som behandlas konfidentiellt) och en redigerad version för 
offentliggörande. 

 

Uppgörelser i godo vid tvister 

• All bevisning som hänvisar till en uppgörelse i godo vid invändning, annullering, 
överklagandeförfaranden eller medling bör betraktas som konfidentiell och ska i regel inte göras 
tillgängliga för onlineåtkomst till handlingar eller offentliggörande. 
 

3.4.5 Behandling av personuppgifter, hälsorelaterade personuppgifter och känsliga uppgifter i 

handlingar och beslut (anonymisering) 

Som ett exempel kan följande information anonymiseras, i enlighet med tillämplig lagstiftning, i 

överklagandeinstansers eller medlemsstaters immaterialrättsmyndigheters beslut och domslut: namn på 

och identifikationsnummer för fysiska personer. 

 

Rekommendationer: 

 

I. Personuppgifter: 
a) I handlingar (online och offline) 

• dessa bör undantas från onlineåtkomst till handlingar endast på uttrycklig begäran som inlämnats av 

parten 

• om tillämpligt, om en tredje part begär åtkomst till bevisning som inte är tillgänglig via onlineåtkomst 

till handlingar, ska överklagandeinstansen eller medlemsstatens immaterialrättsmyndighet granska 

denna begäran enskilt i enlighet med sina praxis eller relevanta rättsliga bestämmelser. 

 
b) I beslut (online och offline) 
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• varje part i förfarandet kan begära att eventuella personuppgifter som ingår i beslutet ska tas bort. 
Därmed kan dessa utelämnas ur offentliggörande. 

 
II. Hälsorelaterade personuppgifter och känsliga uppgifter (95) 
a) I handlingar (online och offline) 

• överklagandeinstansen eller medlemsstatens immaterialrättsmyndighet ska på eget initiativ 
undersöka om bevisning innehåller hälsorelaterade personuppgifter eller känsliga uppgifter och, om 
så är fallet, undanta dessa från onlineåtkomst till handlingar. Därmed ska dessa uppgifter undantas 
från onlineåtkomst till handlingar även utan en specifik begäran. 

 
b) I beslut (online och offline) 

• De hälsorelaterade personuppgifterna och känsliga uppgifterna ska utelämnas ur offentliggörande 
genom att relevanta delar redigeras. Två olika versioner av beslutet bör upprättas: en fullständig 
version för meddelande till parterna (som behandlas konfidentiellt) och en redigerad version för 
offentliggörande. 

 
 

                                                      
(95) Enligt beskrivningen i artikel 9 i dataskyddsförordningen. 
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4 BILAGA 1 

MALL 

Beslut som är föremål för överklagande/ärendenummer:……. (vänligen ange) 

Bilagor innehåller färgelement: JA/NEJ (endast vid inlämning via fax) 

 

FÖRTECKNINGEN ÖVER BILAGOR 

 

Dokument och bevisföremål som inlämnats fysiskt, elektroniskt, 

med hjälp av databärare eller via fax 

 

 

Bilaga 

nr 

 

En kort beskrivning av 

bilagan  (1) 

 

 

Antal 

sidor (2) 

 

Sidnumret i 

inlagan där 

bevisningen 

nämns 

 

Begäran 

om 

behandling 

med 

sekretess (3

)  

Valfritt 

Vilka specifika delar 

av en handling 

(bevisning) som 

den inlämnande 

parten åberopar till 

stöd för sina 

argument 

1. Brev den 10 december 2017 

från Green till Smith 

3 s. 2 Ja  

2. 25 fakturor, januari 2017–juni 

2018, NewCo Ltd. 

60 s. 7   

3. 40 fakturor, januari 2016–juni 

2018, ABC Ltd. 

50 s. 15–16   

4. Skriftlig försäkran under ed, 

24 augusti 2018, Green, vd för 

NewCo Ltd. 

1 s. 17–18 Ja  

5. Artikel av dr Blue publicerad 

den 12 december 2017 i GO 

magazine 4/2017: ”Förväxla 

varumärke X med Y”, som tar 

upp den inneboende 

särskiljningsförmågan hos 

varumärket X 

23 s. 30  s. 12 

6. Utskrift den 1 januari 2019 av 

webbsidan 

www.webpage1.com 

5 s. 41   

7. Videoklipp som visar (kl. 

00.07.42) användning av EU-

varumärket X nr 123 456 789 

på Exhibition of Consumer 

Products 2018 (filen 

”vid1.mp4” inlämnad på usb-

minnesenhet) 

Ingen 

uppgift 

s. 45  00:07:42 

 

                                                      
(1) En kort beskrivning av bilagan, avsedd att ge läsaren en klar bild av handlingens eller bevisföremålets art. Till exempel, handlingens 
eller bevisföremålets titel eller sakfråga (dvs. ”brev”/”licensavtal för varumärke X”/”utdrag”), dess datum, författare, mottagare, parter 
osv. 
(2) Dessutom bör sidorna i varje bilaga om möjligt vara numrerade. 
(3) Om en begäran om behandling med sekretess har lämnats in och detta bevisföremål ska märkas som konfidentiellt och hållas som 
sådant, vänligen ange: JA. Om inte, lämna fältet tomt. Motiveringen för begäran om behandling med sekretess ska ges när de 
konfidentiella uppgifterna lämnas in. 


