Yhteinen tiedonanto suhteellisia
hylkäysperusteita koskevasta yhteisestä
käytännöstä – Sekaannusvaara (eierottuvien/heikkojen osien vaikutus)
2. lokakuuta 2014

Lähentyminen

1. TAUSTAA
Tavaramerkkivirastot Euroopan unionin alueella ovat sopineet merkkien ei-erottuviin/heikkoihin osiin liittyvän
sekaannusvaaran tutkimisen (suhteelliset hylkäysperusteet) yhteisestä käytännöstä osana sitoumustaan jatkaa
yhteistyötä lähentymisohjelman puitteissa Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston avulla. Yhteinen
käytäntö julkistetaan yhteisessä tiedonannossa, ja tarkoituksena on lisätä edelleen avoimuutta, oikeusvarmuutta
ja ennustettavuutta sekä tutkijoiden että käyttäjien hyödyksi.
Tämän yhteisen tiedonannon aiheena on merkkien ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutuksen käsittelyn
lähentäminen sekaannusvaaran arvioinnissa.

2. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ
Yhteinen käytäntö on määritelty ja eritelty asiakirjassa ”Yhteisen käytännön periaatteet” (ks. tämän
tiedonannon liite I). Yhteisessä käytännössä on neljä päätavoitetta:
Tavoite 1

Sen määrittäminen, mitkä merkit kuuluvat erottuvuuden arvioinnin piiriin: aikaisempi merkki
(ja/tai sen osat) ja/tai myöhempi merkki (ja/tai sen osat)

Yhteinen
käytäntö

Sekaantumisvaaran arviointi:
 Arvioidaan aikaisemman merkin erottuvuutta kokonaisuutena ottaen huomioon se, että
tietty erottuvuus on tunnustettava.
 Lisäksi arvioidaan aikaisemman merkin sekä myöhemmän merkin kaikkien osien
erottuvuutta, ja ensisijaisesti kiinnitetään huomiota yhteneviin osiin.

Tavoite 2

Merkin (ja/tai sen osan) erottuvuuden arviointikriteerien määrittäminen

Yhteinen
käytäntö

Tavoite 3
Yhteinen
käytäntö



Arvioitaessa merkkien erottuvuutta suhteellisin perustein sovelletaan samoja kriteerejä
kuin käytetään määritettäessä erottuvuutta absoluuttisin perustein. Suhteellisin
perustein tehtävässä arvioinnissa näitä kriteerejä kuitenkin käytetään paitsi sen
määrittämiseen, täyttyykö erottuvuuden vähimmäismäärä, myös tarkasteltaessa
erilaisia erottuvuuden asteita.

Määritetään sekaannusvaaran vaikutus, kun yhteisillä osilla on vähäinen erottuvuus.





Kun merkeissä on sama elementti, jonka erottuvuus on vähäinen, sekaannusvaaran
arviointi keskittyy siihen, millainen on ei-yhteneväisten osien vaikutus merkkien
kokonaisvaikutelmaan. Arvioinnissa otetaan huomioon ei-yhteneväisten osien
samankaltaisuudet/eroavaisuudet sekä erottuvuus.
Erottuvuudeltaan vähäinen yhteneväinen elementti itsessään aiheuttaa normaalisti
sekaannusvaaran.
Sekaannusvaara voi kuitenkin syntyä myös seuraavissa tilanteissa:
 muut osat ovat erottuvuudeltaan vähäisempiä (tai yhtä vähäisiä) tai niiden
visuaalinen vaikutus on merkityksetön ja merkkien kokonaisvaikutelma on
samankaltainen
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Esimerkkejä*

tai merkkien kokonaisvaikutelma on erittäin samankaltainen tai identtinen.

EI SEKAANNUSVAARAA

SEKAANNUSVAARA

MORELUX vs. INLUX

COSMEGLOW vs. COSMESHOW

(Luokka 44: Kauneudenhoito)

(Luokka 3: Kosmetiikka)

vs.
(Luokka 9: Luottokortit)

Tavoite 4
Yhteinen
käytäntö

vs.
(Luokka 43: Tilapäismajoituspalvelut)

Määritetään sekaannusvaaran vaikutus, kun yhteisillä osilla ei ole erottuvuutta





Kun merkeillä on yhteinen osa, jolla ei ole erottuvuutta, sekaannusvaaran arviointi
keskittyy siihen, mikä vaikutus ei-yhteneväisillä osilla on merkkien
kokonaisvaikutelmaan. Arvioinnissa otetaan huomioon ei-yhteneväisten osien
samankaltaisuudet/eroavaisuudet sekä erottuvuus.
Pelkästään ei-erottuvien osien yhteneväisyys ei aiheuta sekaannusvaaraa.
Kun merkit sisältävät lisäksi muita kuva- ja/tai sanaelementtejä, jotka ovat
samankaltaisia, sekaannusvaara on olemassa, jos merkkien kokonaisvaikutelma on
erittäin samankaltainen tai identtinen.

Esimerkkejä*
EI SEKAANNUSVAARAA

SEKAANNUSVAARA

BUILDGRO vs. BUILDFLUX

TRADENERGY vs. TRACENERGY

(Luokka 19: Rakennustarvikkeet)
Luokka 37: Rakennuspalvelut)

(Luokka 9: Sähköntuotannossa käytettävät
aurinkoenergian keräimet)

vs.
(Luokka 36: Rahoituspalvelut)

vs.
(Luokka 9: Sähköntuotannossa käytettävät
aurinkoenergian keräimet)

* Lisää esimerkkejä on esitetty asiakirjassa Yhteisen käytännön periaatteet (Liite I)
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2.1. SOVELTAMISALAN ULKOPUOLELLA
Seuraavat kysymykset ovat yhteisen käytännön soveltamisalan ulkopuolella:








Paremman erottuvuuden ja/tai käytön ja/tai maineen kautta saadun erottuvuuden arviointi: tämän
yhteisen käytännön osalta oletetaan, ettei ole näyttöä eikä/tai väitettä eikä/tai aikaisempaa tietoa, että
mikään merkeistä olisi arvostettu tai että millään niistä olisi käytön kautta saatua parempaa erottuvuutta.
Sekaannusvaaran arvioinnissa tarkasteltavista tekijöistä sopiminen. Vaikka sekaannusvaaraa
koskevaan kokonaisarviointiin vaikuttavia tekijöitä on useita, esimerkiksi hallitsevuus, huomion laajuus
olennaisen yleisön keskuudessa, samanaikainen olemassaolo, markkinatilanne, merkkiperhe jne.,
näiden tekijöiden määrittäminen ei ole yhteisen käytännön tavoitteena.
Erottuvuuden arvioinnin ja kaikkien muiden sekaannusvaaran arvioinnissa tarkasteltavien tekijöiden
välisistä keskinäisistä riippuvuuksista sopiminen. Tämän yhteisen käytännön tavoitteena eivät ole
muiden sekaannusvaaraa koskevaan kokonaisarviointiin mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden
arviointikriteerit eivätkä niiden keskinäiset riippuvuudet; tämä yhteinen käytäntö ei koske
sekaannusvaaran kokonaisarviointia vaan erästä sen oleellista osaa.
Kielikysymykset. Yhteisen käytännön edistämiseksi katsotaan, että merkeillä, jotka sisältävät
sanaelementtejä, joilla ei ole erottuvuutta (tai on vähäinen erottuvuus) englannin kielellä, ei katsota
olevan erottuvuutta (tai niillä katsotaan olevan vähäinen erottuvuus) kaikilla kielillä, ja kansallisten
virastojen katsotaan ymmärtävän ne.

3. TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä yhteinen käytäntö pannaan täytäntöön kolmen
julkaisemispäivästä.

kuukauden kuluessa tämän tiedonannon

Täytäntöönpanevat virastot voivat halutessaan julkaista lisätietoja verkkosivuillaan.
Luettelo täytäntöönpanevista virastoista: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV,
MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK

4. LIITE
I. LO 5. SUHTEELLISET HYLKÄYSPERUSTEET – SEKAANNUSVAARA (EI-EROTTUVIEN/HEIKKOJEN
KOMPONENTTIEN VAIKUTUS): YHTEISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET
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Lähentyminen
1. OHJELMAN TAUSTAA
Vaikka maailmanlaajuinen tavaramerkki- ja mallitoiminta on viime vuosina vilkastunut,
ponnistelut eri puolilla maailmaa sijaitsevien virastojen toimintatapojen lähentämiseksi ovat
tuottaneet vain vaatimattomia tuloksia. Euroopassa on vielä paljon tehtävää, jotta EU:n
teollisoikeusvirastojen toimintatapojen väliset erot saadaan poistettua. OHIMin strategisessa
suunnitelmassa erojen vähentämistä pidetään yhtenä tärkeimmistä haasteista.
Tätä varten perustettiin lähentymisohjelma kesäkuussa 2011. Siitä kuvastuvat kansallisten
virastojen, OHIMin ja käyttäjien yhteiset pyrkimykset siirtyä uudelle aikakaudelle EU:n
teollisoikeusvirastoissa luomalla asteittain yhteentoimiva yhteistyöverkosto, joka vahvistaa
immateriaalioikeusympäristöä Euroopassa.
Ohjelman visiona on ”saada aikaan ja välittää selkeyttä, oikeusvarmuutta, laatua ja

käytettävyyttä sekä hakijoiden että viraston kannalta”. Tämä tavoite saavutetaan tekemällä
yhteistyötä käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi, ja sen täyttyminen tuo huomattavaa hyötyä sekä
käyttäjille että teollisoikeusvirastoille.
Lähentymisohjelman ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin seuraavat viisi hanketta:


LO 1. Luokituksen yhdenmukaistaminen



LO 2. Luokkaotsikoiden lähentyminen



LO 3. Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvamerkit



LO 4. Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus



LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaara

Tässä asiakirjassa käsitellään hankkeessa LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet –
Sekaannusvaara määritettyjä yhteisiä toimintatapoja.

2. HANKKEEN TAUSTAA
Hankkeen alkuvaiheessa OHIMilla, BOIPilla ja kansallisilla virastoilla oli näkemyseroja merkkien
ei-erottuvien/heikkojen osien arvioinnista ja niiden käsittelyn seurauksista suhteellisten
hylkäysperusteiden (sekaannusvaara) tutkimisessa.
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Erilaisia käytäntöjä ja näkemyseroja oli varsinkin siinä, kuinka tärkeänä tulisi mahdollisesti pitää
sitä, että aikaisempi ja myöhempi merkki, jotka liittyvät identtisiin tavaroihin ja/tai palveluihin,
ovat yhteneväisiä sellaisen osan kohdalla, jolla ei ole erottuvuutta (tai jonka erottuvuus on
vähäinen). Nämä erilaiset käytännöt ja näkemyserot johtivat erilaisiin tuloksiin sekaannusvaaran
arvioinnissa, vaikka tapauksiin liittyvät seikat olivat samat (merkit ja niihin liittyvät tavarat ja
palvelut).
Nämä erot heikensivät ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta suhteellisten hylkäysperusteiden
tutkimisessa. Tämän vuoksi virastot pitivät yhdenmukaistamista tarpeellisena ja katsoivat, että
yhteinen käytäntö olisi hyödyksi käyttäjille sekä virastoille itselleen.
Tämän hankkeen tavoitteena on lähentää tarkasteltavana olevien merkkien eierottuvien/heikkojen osien vaikutusta koskevaa toimintatapaa, ja tämä on otettava
huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa.
Hankkeelle asetettiin neljä keskeistä suoritetta, joista kukin keskittyy hieman eri osa-alueelle:
1) asiakirjassa määritettävä ja kaikille EU:n virallisille kielille käännettävä yhteinen
käytäntö, johon kuuluu yhteinen toimintatapa
2) yhteinen viestintästrategia tätä käytäntöä varten
3) toimintasuunnitelma yhteisen käytännön käyttöönottoa varten
4) aiemman käytännön käsittelytarvetta koskeva analyysi.
Kansalliset virastot ja OHIM tuottavat nämä suoritteet ja sopivat niistä ottaen huomioon
käyttäjäjärjestöiltä saamansa palautteen.
Tämä asiakirja on ensimmäinen neljästä suoritteesta.
Alicantessa pidettiin helmikuussa 2012 työryhmän ensimmäinen kokous, jossa sovittiin yleisistä
toimintalinjoista, hankkeen sisällöstä ja hankkeessa noudatettavista menetelmistä. Seuraavat
kokoukset pidettiin lokakuussa 2012, kesäkuussa 2013 ja lokakuussa 2013. Kokouksissa
käsiteltiin perusteellisesti hankkeen tavoitteita ja sovittiin yhteisen käytännön periaatteista.
Lisäksi yhteistyökokouksen ja ABBC-kokouksen yhteydessä pidettiin useita hanketta koskevia
esityksiä.
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3. TÄMÄN ASIAKIRJAN TAVOITE
Tämä asiakirja on teollisoikeusvirastoille, käyttäjäjärjestöille, hakijoille, vastapuolille ja näiden
edustajille tarkoitettu viiteasiakirja merkkien ei-erottuvia/heikkoja osia koskevasta yhteisestä
käytännöstä, joka koskee sekaannusvaaran arviointia sikäli kuin tavarat ja/tai palvelut ovat
identtisiä. Se tulee olemaan laajasti ja helposti saatavilla, ja siinä esitetään selkeä ja kattava esitys
niistä periaatteista, joihin uudet yhteiset toimintatavat perustuvat. Näitä periaatteita
sovelletaan yleisesti, ja niiden on tarkoitus kattaa valtaosa tapauksista. Koska sekaannusvaara on
arvioitava tapauskohtaisesti, yhteinen käytäntö toimii ohjeistuksena, jonka avulla varmistetaan,
että eri virastot päätyvät samankaltaisiin, ennakoitaviin lopputuloksiin, kun kyse on samoista
merkeistä ja perusteista.

4. HANKKEEN SISÄLTÖ
Hankkeen sisältö on seuraava:
”Tässä hankkeessa lähennetään merkkien ei-erottuvia/heikkoja osia koskevaa käytäntöä

sekaannusvaaran arvioinnissa, kun tavarat ja/tai palvelut ovat identtisiä. Erityisesti
hankkeessa


määritetään, mitkä merkit kuuluvat erottuvuusarvioinnin piiriin: aikaisempi merkki
(ja/tai sen osa) ja/tai myöhempi merkki (ja/tai sen osa);



määritetään merkin (ja/tai sen osan) erottuvuuden arviointikriteerit;



määritetään sekaannusvaaran vaikutus, kun yhteisillä osilla on vähäinen erottuvuus



määritetään sekaannusvaaran vaikutus, kun yhteisillä osilla ei ole erottuvuutta.”

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta
2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (”Direktiivi”) johdanto-osan
yhdennentoista perustelukappaleen mukaan sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista
tekijöistä, ja kuten oikeuskäytännössä on toistuvasti vahvistettu, sen on oltava yleisesti tunnettu,
ja tässä on otettava huomioon kaikki tapaukseen liittyvien olosuhteiden kannalta oleelliset tekijät
(ks. esim. tuomiot C-251/95 ”Sabel”, kpl 22, ja C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, kpl 18).
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Tuomiossa C251/95 ”Sabel” tuomioistuin toteaa:
”kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön
samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään yleisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti merkkien erottuvat ja hallitsevat osat”.
Kuten edellä on mainittu, hankkeessa analysoidaan tarkasteltavana olevien merkkien eierottuvien/heikkojen osien vaikutusta eräänä sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon
otettavana tekijänä.
Vaikka sekaannusvaaraa koskevaan kokonaisarviointiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä
on useita, esim. hallitsevat osat, huomion laajuus olennaisen yleisön keskuudessa, samanaikainen
olemassaolo, markkinatilanne, merkkiperhe jne., tämän hankkeen tavoitteena ei ole kaikkien
tekijöiden, niiden arviointikriteerien eikä niiden keskinäisten riippuvuuksien määrittäminen. Siten
hanke ei käsittele sekaannusvaaran yleisarviointia vaan erästä sen oleellista osaa.

Hankkeeseen eivät sisälly seuraavat tehtävät:


Paremman erottuvuuden ja/tai käytön ja/tai maineen kautta saadun erottuvuuden arviointi:
tämän yhteisen käytännön osalta oletetaan, ettei ole näyttöä eikä/tai väitettä eikä/tai aikaisempaa
tietoa, että mikään merkeistä olisi arvostettu tai että millään niistä olisi käytön kautta saatua
parempaa erottuvuutta.



Sekaannusvaaran arvioinnissa tarkasteltavista tekijöistä sopiminen.



Erottuvuuden arvioinnin ja kaikkien muiden sekaannusvaaran arvioinnissa tarkasteltavien
tekijöiden välisistä keskinäisistä riippuvuuksista sopiminen.



Kielikysymykset: Hankkeen edistämiseksi katsotaan, että merkeillä, jotka sisältävät
sanaelementtejä, joilla ei ole erottuvuutta (tai on vähäinen erottuvuus) englannin kielellä, ei katsota
olevan erottuvuutta (tai niillä katsotaan olevan vähäinen erottuvuus) kaikilla kielillä, ja kansalliset
virastot ymmärtävät ne.

Hankkeelle voidaan eritellä neljä eri tavoitetta, jotka on esitetty seuraavassa kuvassa:
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TAVOITE 1
Määritetään, mitkä
merkit
kuuluvat
erottuvuusarvioinnin
piiriin

Aikaisempi
merkki ja/tai
sen osa

Myöhempi merkki ja/tai
sen osa

TAVOITE 2
Määritetään arviointikriteerit merkin (ja/tai sen osan)
erottuvuudelle

TAVOITE 3
Määritetään sekaannusvaaran vaikutus,
kun yhteisillä osilla on vähäinen erottuvuus

TAVOITE 4
Määritetään sekaannusvaaran vaikutus,
kun yhteisillä osilla ei ole erottuvuutta
Hankkeen tavoitteet

Sekaannusvaaran tutkimisessa noudatetaan lähestymistapoja, joiden avulla osien erottuvuutta
voidaan arvioida eri tasoilla. Käytetystä lähestymistavasta riippumatta tarkasteltavana olevien
merkkien ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutusta koskeva käytännön tulos on aina sama.

5. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ
5.1. Erottuvuusarviointi: aikaisempi merkki ja/tai sen osa ja/tai
myöhempi merkki ja/tai sen osa (tavoite 1)
Sekaantumisvaaran arviointi:
 Arvioidaan aikaisemman merkin erottuvuus kokonaisuutena.
 Lisäksi arvioidaan aikaisemman merkin ja myöhemmän merkin kaikkien osien
erottuvuus, ja päähuomio kiinnitetään yhteneviin osiin.
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Kuitenkin arvioitaessa aikaisemman merkin erottuvuutta kokonaisuutena on kiinnitettävä
huomiota siihen, että tuomioistuimen päätöksen C-196/11P, F1-LIVE mukaan arvioitaessa
sekaannusvaaraa tarkasteltavaksi ei voida ottaa aikaisempien rekisteröityjen merkkien
voimassaoloa (kpl 40). Siten ”on tunnustettava sellaisen aikaisemman kansallisen merkin
tietty erottuvuus, johon yhteisötavaramerkin rekisteröinnin vastustus perustuu” (kpl 47).

5.2. Merkin (ja/tai sen osan) erottuvuuden arviointikriteerit (tavoite
2)
Tulkitessaan Direktiivin 4(1)(b) ja 5(1)(b) artiklassa esitettyjä määräyksiä tuomioistuin toteaa
päätöksessään C-342/97 ”Lloyd Schuhfabrik Meyer” seuraavaa:
”määritettäessä merkin erottuvuutta ja arvioitaessa vastaavasti sitä, onko se erittäin
erottuva, kansallisen tuomioistuimen on tehtävä yleisarvio merkin suuremmasta tai
vähäisemmästä kyvystä yksilöidä tavarat tai palvelut, joita varten merkki on rekisteröity
siten, että se osoittaa niiden olevan peräisin tietystä yrityksestä, ja siten erottaa nämä
tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista” (kpl 22).
Tämän mukaisesti ja sen vuoksi, että heikolla merkillä on vähäisempi kyky toteuttaa olennaista
tehtäväänsä markkinoilla, sen suojan laajuuden tulisi olla ei-erottuvien (tai erottuvuudeltaan
vähäisten) osien osalta suppea.
Arvioitaessa merkkien erottuvuutta suhteellisin perustein sovelletaan samoja kriteerejä kuin
käytetään määritettäessä erottuvuutta absoluuttisin perustein. Suhteellisin perustein tehtävässä
arvioinnissa näitä kriteerejä kuitenkin käytetään paitsi sen määrittämiseen, täyttyykö erottuvuuden
vähimmäismäärä, myös tarkasteltaessa erilaisia erottuvuuden asteita.

5.3. Sekaannusvaaran vaikutus, kun yhteisillä osilla on vähäinen
erottuvuus (tavoite 3).
 Kun merkeillä on yhteinen elementti, jolla on vähäinen erottuvuus, sekaannusvaaran
arviointi keskittyy siihen, mikä vaikutus ei-yhteneväisillä osilla on merkkien
kokonaisvaikutelmaan.

Arvioinnissa

otetaan

huomioon

ei-yhteneväisten

osien

samankaltaisuudet/eroavaisuudet sekä erottuvuus.
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 Erottuvuudeltaan vähäinen yhteneväinen elementti itsessään johtaa normaalisti
sekaannusvaaraan.
Sekaannusvaara voi kuitenkin syntyä myös seuraavissa tilanteissa:
o muut osat ovat erottuvuudeltaan vähäisempiä (tai yhtä vähäisiä) tai niiden
visuaalinen vaikutus on merkityksetön ja merkkien kokonaisvaikutelma on
samankaltainen
TAI
o merkkien kokonaisvaikutelma on erittäin samankaltainen tai identtinen.

Esimerkkejä:
* Tässä hankkeessa minkään muiden sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin kannalta
mahdollisesti oleellisten tekijöiden ei katsota vaikuttavan lopputulokseen. Lisäksi tavaroiden
ja palvelujen katsotaan olevan identtiset.
Kaikissa näissä esimerkeissä
erottuvuudeltaan vähäinen.

yhteisen

osan

(yhteisten

osien)

katsotaan

olevan

Aikaisempi merkki

Riidanalainen merkki

Tavarat/palvelut

Lopputulos

MORELUX

INLUX

Luokka 44:
Kauneudenhoito

EI
SEKAANNUSVAARAA

DURALUX

VITALUX

Luokka 44:
Kauneudenhoito

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 32:
Hedelmämehut

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 9:
Luottokortit

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 32:
Hedelmämehut

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 30: Tee

EI
SEKAANNUSVAARAA
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COSMEGLOW

Luokka 9:
Luottokortit

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 3:
Kosmetiikka

SEKAANNUSVAARA

Luokka 11:
Jäähdytyslaitteet

SEKAANNUSVAARA

Luokka 43:
Tilapäismajoituspal
velut

SEKAANNUSVAARA

COSMESHOW

5.4. Sekaannusvaaran

vaikutus,

kun

yhteisillä

osilla

ei

ole

erottuvuutta (tavoite 4).
 Kun merkeillä on yhteinen osa, jolla ei ole erottuvuutta, sekaannusvaaran arviointi
keskittyy

siihen,

mikä

vaikutus

ei-yhteneväisillä

osilla

on

merkkien

kokonaisvaikutelmaan. Arvioinnissa otetaan huomioon ei-yhteneväisten osien
samankaltaisuudet/eroavaisuudet sekä erottuvuus.
 Pelkästään ei-erottuvien osien yhteneväisyys ei aiheuta sekaannusvaaraa.
 Kun merkit sisältävät lisäksi muita kuva- ja/tai sanaelementtejä, jotka ovat
samankaltaisia, sekaannusvaara on olemassa, jos kokonaisvaikutelma merkeistä on
erittäin samankaltainen tai identtinen.

Esimerkkejä:
* Tässä hankkeessa minkään muiden sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin kannalta
mahdollisesti oleellisten tekijöiden ei katsota vaikuttavan lopputulokseen. Lisäksi tavaroiden
ja palvelujen katsotaan olevan identtiset.
Kaikissa näissä esimerkeissä yhteisellä osalla (yhteisillä osilla) ei katsota olevan erottuvuutta.
Aikaisempi merkki

GREENGRO

Riidanalainen merkki

Tavarat/palvelut

Lopputulos

GREENFLUX

Luokka 19:
Rakennustarvikkeet)
Luokka 37:
Rakennuspalvelut

EI
SEKAANNUSVAARAA
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BUILDGRO

CRE-ART

TRADENERGY

BUILDFLUX

Luokka 19:
Rakennustarvikkeet
Luokka 37:
Rakennuspalvelut

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 9: Matkapuhelimet

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 36: Rahoituspalvelut

EI
SEKAANNUSVAARAA

Luokka 29: Kala

EI
SEKAANNUSVAARAA

PRE-ART

Luokka 41:
Taidegalleriapalvelut

SEKAANNUSVAARA

TRACENERGY

Luokka 9:
Sähköntuotannossa
käytettävät aurinkoenergian
keräimet

SEKAANNUSVAARA

Luokka 9:
Sähköntuotannossa
käytettävät aurinkoenergian
keräimet

SEKAANNUSVAARA
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www.tmdn.org

Lähentyminen

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Espanja
Puh. +34 96 513 9100
Faksi +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu
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