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1. BAKGRUND
Immaterialrättsmyndigheterna inom EU-nätverket för varumärken och mönster fortsätter sitt
samarbete inom ramen för programmet Convergence. Man har utarbetat en gemensam praxis
gällande när ett figurmärke som innehåller rent beskrivande/icke särskiljande ord ska anses ha
tillräcklig särskiljningsförmåga för att absolut registreringshinder inte ska anses föreligga.
Denna gemensamma praxis offentliggörs genom ett officiellt meddelande som syftar till att
ytterligare öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl granskare som användare.
Följande frågor ingår inte i projektets syfte:




Språkfrågor. Vad gäller detta projekt får man utgå från att orden i figurmärket är rent
beskrivande/icke särskiljande på det språk som används.
Tolkning av ansvarsfriskrivningar. Denna gemensamma praxis påverkar inte
immaterialrättsmyndigheternas godkännande eller tolkning av ansvarsfriskrivningar.
Användning av varumärket (inklusive förvärvad särskiljningsförmåga och hur märket faktiskt
används i handeln).

2. GEMENSAM PRAXIS
Nedan sammanfattas de viktigaste budskapen och principutlåtandena i den gemensamma praxisen. I
slutet av denna publikation finns texten i sin helhet.
Följande kriterier beaktas när det gäller att fastställa om ribban för särskiljningsförmåga uppnås tack
vare figurkännetecknen i märket:
Obs! Märkena med orden ”Flavour and aroma” gäller ansökningar för kaffe i klass 30, märkena med orden ”Fresh sardine”
och ”Sardines” gäller ansökningar för sardiner i klass 29, märket med förkortningen ”DIY” gäller en ansökan för möbler i
delar för montering i klass 20, märkena med orden ”Pest control services” gäller ansökningar för skadedjursbekämpning i
klass 37, och märket med orden ”Legal advice services” gäller en ansökan för juridiska tjänster i klass 45.

ORDELEMENT I MÄRKET
Kriterium
Gemensam
praxis

Typsnitt och font


I allmänhet gäller att beskrivande/icke särskiljande ordelement som visas i
typsnitt/bokstäver av bas-, standard- eller handstilstyp – med eller utan
effekter som fetstil eller kursiv – inte får registreras.
Icke särskiljande exempel:



Om grafisk formgivning ingår som en del av texten ska dessa delar ha
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tillräckligt stor effekt på märket som helhet för att det ska bli särskiljande.
Märket får registreras om dessa delar är tillräckligt annorlunda för att avleda
konsumentens uppmärksamhet från ordelements beskrivande mening eller
skapa ett varaktigt intryck av märket.
Särskiljande exempel:

Kriterium
Gemensam
praxis

Kombination med färg



Kriterium
Gemensam
praxis

Kriterium
Gemensam
praxis

Att bara använda en enda färg för beskrivande/icke särskiljande ordelement,
antingen på själva bokstäverna eller som bakgrund för dem, räcker inte för att
ge märket en särskiljande karaktär.
Färger är vanligt förekommande i handeln och uppfattas inte som
särskiljande. Det kan dock inte uteslutas att ett visst färgarrangemang kan
vara särskiljande för ett varumärke, om det är ovanligt och lätt att minnas för
tilltänkta konsumenter.
Icke särskiljande exempel:

Kombination med kommateringstecken och andra symboler


Användning av kommateringstecken eller andra symboler som är vanliga i
varumärken ger i allmänhet inte särskiljande karaktär åt ett varumärke som
innehåller beskrivande/icke särskiljande ordelement.
Icke särskiljande exempel:

Ordelementens placering (sidledes, upp och ned osv.)


Som en regel är det inte tillräckligt att ordelementen är placerade vertikalt,
upp och ned eller på två eller flera linjer för att ge tecknet det minimum av
särskiljande karaktär som krävs för registrering.
Icke särskiljande exempel:



Ordelementens placering kan dock ge varumärket särskiljande karaktär om
arrangemanget är sådant att genomsnittskonsumenten fokuserar på det
snarare än att omedelbart uppfatta det beskrivande budskapet.
Särskiljande exempel:
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FIGURELEMENT I MÄRKET
Kriterium
Gemensam
praxis

Kriterium
Gemensam
praxis

Enkla geometriska former


Beskrivande eller icke särskiljande ordelement som kombineras med enkla
geometriska former – punkter, linjer, linjesegment, cirklar, trianglar,
kvadrater, rektanglar, parallellogram, femhörningar, sexhörningar,
parallelltrapetser och ellipser – kan troligen inte godkännas, särskilt om
formen används som ram eller kantlinje.
Icke särskiljande exempel:



Geometriska former kan dock göra varumärket särskiljande om deras
presentation, konfiguration eller kombination med andra element skapar ett
totalintryck som är tillräckligt särskiljande.
Särskiljande exempel:

Figurelementets placering och proportion (storlek) i relation till ordelementet


När ett figurelement som i sig själv är särskiljande läggs till ett ordelement
som är beskrivande/icke särskiljande kan märket som regel registreras, under
förutsättning att figurelementet har sådan storlek och placering att det tydligt
kan urskiljas i märket.
Icke särskiljande exempel:

Särskiljande exempel:

Kriterium

Gemensam
praxis

Huruvida figurelementet representerar eller är direkt kopplat till varorna eller
tjänsterna
 Figurelementet anses vara beskrivande och/eller icke särskiljande om det
består av:

-

en verklighetstrogen återgivning av varorna och tjänsterna, eller
en symbolisk/stiliserad återgivning av varorna eller tjänsterna som inte
märkbart avviker från en vanlig återgivning av varorna eller tjänsterna.
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Icke särskiljande exempel:

Särskiljande exempel:

 Ett figurelement som inte representerar varorna eller tjänsterna men som är
direkt kopplat till deras egenskaper ger inte särskiljningsförmåga åt
varumärket, om det inte är stiliserat i tillräcklig grad.
Icke särskiljande exempel:

Särskiljande exempel:

Kriterium

Gemensam
praxis

Huruvida figurelementet är vanligt förekommande i handeln i samband med de varor
och/eller tjänster som ansökan gäller


Den allmänna regeln är att figurelement som är vanligt förekommande i
handeln i samband med de sökta varorna och/eller tjänsterna inte ger
varumärket särskiljande karaktär som helhet.
Icke särskiljande exempel:

BÅDE ORD- OCH FIGURELEMENT I MÄRKET
Hur särskiljningsförmågan påverkas av kombinationer av kriterier
Gemensam
praxis



I allmänhet kan en kombination av figur- och ordelement inte skapa
särskiljningsförmåga, om elementen var för sig inte är särskiljande.



Dock kan en kombination av sådana element som helhet betraktad ses som
ett angivande av kommersiellt ursprung beroende på varumärkets
presentation och komposition. Detta gäller när kombinationen ger ett
helhetsintryck som är tillräckligt långt förskjutet från det beskrivande/icke
särskiljande budskapet hos ordelementet.

Exempel: För att kunna registreras måste varumärket uppnå en lägsta nivå av
särskiljningsförmåga. Syftet med skalan är att visa var gränsen går. Nedan visas en
skala från vänster till höger med exempel som innehåller element med allt större
påverkan på märkenas särskiljningsförmåga. Den röda kolumnen omfattar
varumärken som i sin helhet inte är särskiljande, medan den gröna har märken som är
det.
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Icke särskiljande

Särskiljande

Obs! Ansökaren tilldelas inte exklusiva rättigheter gällande beskrivande/icke särskiljande ord om det
är figurelementet som ger särskiljningsförmåga åt varumärket som helhet. Skyddet gäller endast för
varumärkets helhetskomposition. Principer för gemensam praxis gällande CP5 beskriver hur
skyddets omfattning påverkas om ett märke består av svaga eller icke särskiljande element. Relativa
registreringshinder – förväxlingsrisk (konsekvenser av ej särskiljande/svaga delar)
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_co
mmunication/common_communication5_sv.pdf

3. GENOMFÖRANDE
Liksom tidigare gemensamma praxisdokument börjar denna gemensamma praxis gälla tre månader
efter publiceringen av detta allmänna meddelande.
Utförlig information om genomförandet av denna gemensamma praxis ges i tabellen nedan.
Genomförandekontoren får offentliggöra ytterligare information på sina webbplatser.
När detta skrivs gäller att följande kontor kommer att genomföra denna gemensamma praxis: AT,
BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.
Följande EU-kontor stöder denna gemensamma praxis men kommer för närvarande inte att
genomföra den: FI, PL.
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3.1 GENOMFÖRANDEKONTOR
FÖRTECKNING ÖVER
GENOMFÖRANDET

GENOMFÖRANDEKONTOR

SAMT

DATUM

OCH

FÖRFARANDE

FÖR

Översikt av genomförande

Denna gemensamma praxis tillämpas på:

Kontor

Datum för
genomförandet

Ansökningar
som behandlas
på datumet för
genomförandet

Ansökningar
som lämnas in
efter datumet
för
genomförandet

Ogiltighetsförfar
anden som
pågår på
datumet för
genomförandet

Ogiltighetsförfar
anden för vilka
ansökan lämnas
in efter datumet
för
genomförandet

Ansökningar
om ogiltighet
för varumärken
som har
granskats
enligt denna
gemensamma
praxis

AT

2016-02-01

BG

2016-02-01

X

X

X

X

X

BOIP

2015-02-10

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

CY

2015-02-10

X

X

X

CZ

2016-02-01

X

X

DE

2015-02-10

X

X

DK

2016-01-01

X

X

EE

2016-01-01

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

ES

2016-02-01

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

FR

2015-02-10

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

X

X

X
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GR

2015-02-10

HR

2016-01-01

HU

X
X

X

X

X

2015-01-12

X

X

IE

2016-02-01

X

LT

2016-01-01

X

LV

2016-02-01

X

MT

2015-02-10

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

NO

2015-02-10

X

X

X

X

X

OHIM

2016-02-01

X

X

X

X

X

PT

2015-03-10

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

RO

2016-02-01

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

SE

2015-02-10

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

SI

2016-02-01

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

SK

2015-01-12

X

X

X

X

UK

2015-02-10

X

X

X
Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt
X

X

Ej tillämpligt: Ej relevant
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BILAGA:
PRINCIPER FÖR GEMENSAM PRAXIS
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1. BAKGRUND TILL PROGRAMMET
Trots ökad global aktivitet gällande varumärken och mönster under de senaste åren har
ansträngningarna för att nå konvergens i myndigheternas arbetssätt världen över bara gett
blygsamma resultat. I Europa är det fortfarande mycket kvar att göra innan inkonsekvenserna
mellan EU:s immaterialrättsmyndigheter har undanröjts. Detta är en av de viktigaste
utmaningarna enligt KHIM:s strategiska plan.
Därför upprättades Convergence-programmet i juni 2011. Programmet speglar de nationella
myndigheternas, BOIP:s, KHIM:s och användarnas gemensamma åtagande att styra utvecklingen
mot en ny era för immaterialrättsmyndigheterna i EU genom en gradvis uppbyggnad av ett
europeiskt samverkande och samarbetande nätverk som bidrar till en gynnsammare miljö för
immateriell äganderätt i Europa.
Visionen för programmet är att "Upprätta och förmedla klarhet, rättssäkerhet, kvalitet och

användbarhet både för sökande och myndigheter". Detta mål ska uppnås genom samarbete
för att harmonisera praxis och kommer att medföra betydande fördelar både för användare och
för myndigheter.
I den första vågen inleddes följande fem projekt inom ramen för Convergenceprogrammet:


CP 1. Harmonisering av klassificering



CP 2. Konvergens för klassrubriker



CP 3. Särskiljningsförmåga – figurmärken som innehåller beskrivande/icke
särskiljande ord



CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken



CP 5. Relativa registreringshinder – förväxlingsrisk (konsekvenser av svaga/icke
särskiljande delar)

Detta dokument behandlar främst den nya gemensamma praxisen inom det tredje
projektet: CP 3. Särskiljningsförmåga – figurmärken som innehåller beskrivande/icke
särskiljande ord
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2. BAKGRUND TILL PROJEKTET
Vid projektets början fanns det märkbara skillnader mellan EU:s immaterialrättsmyndigheter
gällande bedömning av sammansatta varumärken med både figurelement och rent
beskrivande/icke särskiljande ord. Olika tillämpningar och tolkningar gav olika resultat, vilket
ledde till juridisk osäkerhet och svårigheter att förutse när figurelement ger tillräcklig
särskiljningsförmåga åt ett märke så att absolut registreringshinder inte anses föreligga.
Därför konstaterade myndigheterna att det behövdes en harmonisering och de ansåg att en
gemensam praxis skulle vara till fördel för både användarna och dem själva.
Syftet med projektet är att harmonisera synen på när ett figurmärke som innehåller rent
beskrivande/icke särskiljande ord ska anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga för att
absolut registreringshinder inte ska anses föreligga.
Målet för projektet var att utarbeta fyra dokument gällande hanteringen av olika områden:
1) En gemensam praxis med beskrivning av ett gemensamt arbetssätt i ett dokument
som ska översättas till alla EU-språk.
2) En gemensam kommunikationsstrategi för denna praxis.
3) En åtgärdsplan för genomförandet av denna gemensamma praxis.
4) En analys av behovet av att behandla tidigare praxis.
Detta dokument är det första av de fyra måldokumenten.
Projektets måldokument utarbetas av de medverkande immaterialrättsmyndigheterna i samråd
och med hänsyn tagen till kommentarer från användarorganisationer.
Det första arbetsgruppsmötet skedde i februari 2012 i Alicante, där man fastställde allmänna
åtgärdsinriktningar, projektets omfattning och arbetsmetodik. Ytterligare möten hölls i oktober
2012, juni och oktober 2013 samt i februari, april, juni och december 2014 och februari 2015.
Work Package-gruppen, som ansvarade för att ta fram en gemensam praxis, diskuterade
grundligt målen för projektet under dessa möten och enades om principer för gemensam praxis.
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3. SYFTET MED DETTA DOKUMENT
Detta dokument är en referens för immaterialrättsmyndigheter, användarorganisationer, sökande
och deras ombud gällande gemensam praxis för när ett figurmärke som innehåller rent
beskrivande/icke särskiljande ord får tillräckligt särskiljande karaktär tack vare figurelementet för
att absolut registreringshinder inte ska anses föreligga. Det kommer att ges stor spridning och
vara lättillgängligt. Det är tänkt att ge en tydlig och utförlig förklaring av den nya praxisens
underliggande principer. Dessa principer ska tillämpas allmänt och är tänkta att täcka den
stora majoriteten av ärenden. Särskiljningsförmåga ska bedömas från fall till fall. De
gemensamma principerna ska därvid användas som riktlinjer för att säkerställa att olika
myndigheter kommer att fatta likartade, förutsebara beslut baserade på gemensamma grunder.

4. PROJEKTETS OMFATTNING
Så här säger domstolen i sin dom C-104/01, "Libertel", punkt 48–50:
"Enligt fast rättspraxis utgör varumärkesrätten ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens
som EG-fördraget syftar till att införa och bevara
I enlighet med artikel 5.1 i direktivet ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt
avseende vissa varor eller tjänster som gör det möjligt för denne att utan tidsbegränsning ensam utnyttja det
kännetecken som registrerats som varumärke.
Möjligheten att registrera ett varumärke kan begränsas av skäl som hänför sig till

allmänintresset."
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 10 oktober 2008 om
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (”direktivet”), sägs i artikel 3.1 b och c 1 att
varumärken som saknar särskiljande karaktär och beskrivande varumärken, dvs. som
endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras
framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna, inte får registreras och om
registrering har skett ska de kunna förklaras ogiltiga.

1

Alla hänvisningar till artiklar i direktivet kan förstås som hänvisningar till motsvarande artiklar i rådets förordning (EG)

207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.
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De olika skälen för nekad registrering ska tolkas i ljuset av det allmänintresse som utgör grund
för vart och ett (se förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel, punkt 45–46, mål C329/02 P, SAT.1, punkt 25).
Det ligger i allmänintresset att inte tillåta registrering av ett märke som inte klarar att särskilja de
varor/tjänster som registreringen gäller från liknande varor/tjänster från andra organisationer.
Projektet har följande omfattning:
”Syftet med detta projekt är att nå en gemensam praxis för när ett figurmärke som innehåller rent

beskrivande/icke särskiljande ord ska anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga för att
absolut registreringshinder inte ska anses föreligga.”
Följande frågor ingår inte i projektets syfte:


Språkfrågor. Vad gäller detta projekt får man utgå från att orden i figurmärket är rent
beskrivande/icke särskiljande på det språk som används.



Tolkning av disclaimers.



Användning av varumärket (inklusive förvärvad särskiljningsförmåga och hur märket faktiskt
används i handeln).

Följande kriterier beaktas när det gäller att fastställa om ribban för särskiljningsförmåga uppnås
tack vare figurkännetecknen i märket:
 Ordelement i märket:
o Typsnitt och fonteffekter
o Kombination med färg
o Kombination med kommateringstecken och andra symboler
o Ordelementens placering (sidledes, upp och ned osv.)
 Figurelement i märket:
o Enkla geometriska former
o Figurelementets placering och proportion (storlek) i relation till ordelementet
o Huruvida figurelementet representerar eller är direkt kopplat till varorna eller
tjänsterna
o Huruvida figurelementet är vanligt förekommande i handeln i samband med de
varor och/eller tjänster som ansökan gäller
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 Både ord- och figurelement i märket:
o Hur särskiljningsförmågan påverkas av kombinationer av kriterier

5. GEMENSAM PRAXIS
5.1.

Beskrivande/icke särskiljande ord

Inom ramen för detta projekt antas ordelementen i ett märke vara helt beskrivande/icke
särskiljande, eftersom projektets huvudsyfte är att samordna synen på när ett figurelement ger
tillräcklig särskiljningsförmåga åt märket som helhet, så att märket kan utföra sin grundfunktion
och absolut registreringshinder inte föreligger.
Vedertagen rättspraxis säger att ett varumärke har särskiljande karaktär enligt artikel 3.1 b i
direktivet endast om det kan uppfylla sin grundläggande funktion, nämligen att för
konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket
garantera dess ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna
vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung, och därigenom kan träffa samma val vid
ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig. (se C39/97, Canon, punkt 28 och T-79/00, LITE, punkt 26).
Varumärkets kapacitet att uppfylla sin grundfunktion enligt domstolens bedömning är
odelbart kopplad till allmänintresset som utgör grund för artikel 3.1 c i direktivet, nämligen att
säkerställa att beskrivande kännetecken eller indikationer som rör egenskaper hos
varor/tjänster som registrering söks för fritt kan användas av alla handlare som erbjuder sådana
varor/tjänster, så att sådana kännetecken/indikationer inte förbehålls en enda organisation
därför att de har registrerats som varumärken (se målen C-299/99 Philips, punkt 30, C-329/02 P,
SAT.1, punkt 30, förenade målen C-90/11 och C-91/11, Alfred Strigl, punkt 31, C-53/01 P,
Linde, punkt 73, och C-104/01, Libertel, punkt 52, C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV,
punkt 54, förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurf Chiemsee, punkt 25).
Särskiljningsförmåga ska i första hand bedömas med hänvisning till de varor/tjänster som
registreringen söks för, och i andra hand med hänvisning till uppfattningen hos den relevanta
målgruppen (se C-53/01 P, Linde, punkt 41, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, punkt 34,
förenade målen C-468/01 P till C-472/01 P, Procter & Gamble, punkt 33).
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Alla avslagsskäl som anges i artikel 3.1 är oberoende av varandra och ska granskas separat, men
det finns ändå en tydlig överlappning mellan omfattningen för avslagsskälen i artikel 3.1 b och c
(se förenade målen C-90/11 och C-91/11, Alfred Strigl, punkt 20, C-53/01 P, Linde, punkt 67,
mål C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV, punkt 85, mål C-392/02 P, SAT.1, punkt 25).
Vedertagen rättspraxis säger att ett kännetecken som beskriver egenskaper hos varor/tjänster
enligt vad som anges i artikel 3.1 c i direktivet, därmed också saknar särskiljande karaktär
gällande dessa varor/tjänster enligt vad som anges i artikel 3.1 b i direktivet. Ett kännetecken
kan dock sakna särskiljande karaktär gällande varor/tjänster av andra orsaker än att det
kan vara beskrivande (se C-265/00, Biomild, punkt 19, mål C-363/99 Koninklijke KPN Nederland
NV, punkt 86, och mål C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, punkt 33).
Det innebär alltså att ett beskrivande varumärke alltid saknar särskiljande karaktär, men ett
varumärke kan också sakna särskiljande karaktär av andra skäl än att det är beskrivande.

5.2.

Vilka gränsvärden gäller för absolut registreringshinder för
figurmärken?

Att ett figurmärke innehåller rent beskrivande/icke särskiljande ord behöver inte innebära
absolut registreringshinder, om det finns andra element i märket som ger märket som helhet
särskiljningsförmåga2.
Särskiljningsförmågan hos ett varumärke som innehåller beskrivande/icke särskiljande
ordelement kan dock inte vila på figurelement som själva saknar särskiljande karaktär eller är
minimalistiska, om inte kombinationen av dessa element ger en särskiljningsförmåga som helhet.
Denna princip har bekräftats av Europeiska unionens domstol i dom C-37/03 P, BioID. I denna
dom säger domstolen att de grafiska beståndsdelarna i märket "är inte av sådant slag att de gör

2

Frågor om hur skyddets omfattning påverkas när ett kännetecken består av svaga/icke särskiljande element hänvisas till

Principer för gemensam praxis gällande CP5 – Relativa registreringshinder – förväxlingsrisk (konsekvenser av svaga/icke
särskiljande delar).
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_co
mmunication5_sv.pdf
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det möjligt för omsättningskretsen att utan förväxlingsrisk skilja de varor eller tjänster som avses
i registreringsansökan från sådana med ett annat ursprung" och att "dessa grafiska beståndsdelar,
i förhållande till relevanta varor och tjänster, inte kan uppfylla ett varumärkes grundläggande
funktion" (punkt 72). Exempel: i det aktuella fallet är ”de figurativa och grafiska beståndsdelarna
så ytliga att de inte kan ge varumärket i sin helhet särskiljningsförmåga. Elementen har inget
kännetecken, särskilt vad gäller fantasifullhet eller kombinationssätt, som gör att märket kan
uppfylla sin grundfunktion i relation till de varor/tjänster som varumärkesansökan gäller” (punkt
74).
Följande kriterier har utarbetats för att fastställa om figurelementen i märket ger särskiljande
karaktär:

A.

Ordelement i märket

A.1.

Typsnitt och fonteffekter

 I allmänhet gäller att beskrivande/icke särskiljande ordelement som visas i
typsnitt/bokstäver av grund-, standard- eller handstilstyp – med eller utan effekter som
fetstil eller kursiv – inte får registreras.

 Om grafisk formgivning ingår som en del av texten ska dessa delar ha tillräckligt stor
effekt på märket som helhet för att det ska bli särskiljande. Märket får registreras om
dessa delar är tillräckligt annorlunda för att avleda konsumentens uppmärksamhet från
ordelements beskrivande mening eller skapa ett varaktigt intryck av märket.
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Exempel

Icke särskiljande
Motivering

Kännetecken

Varor/tjänster

utan

Klass 30: Kaffe

Mindre teckenvariationer (t.ex. ett ord

Klass 30: Kaffe

Standardtypsnitt,

med

eller

effekter som fetstil eller kursiv

i fetstil)
Text i handskriven stil

Klass 30: Kaffe

Klass 30: Kaffe
Klass 29: Sardiner
Baserat

på

målet

"Bollywood macht
glücklich!",
Bundespatentgericht
27 W (pat) 36/09.
Klass 30: Kaffe

Klass 29: Sardiner
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Baserat på målet T464/08, Superleggera
(se punkt 33-34).
Gemener + versaler

Klass 29: Sardiner

Standardtypsnitt + kursiv stil

Klass 29: Sardiner

Stora bokstäver inuti ord,
användningen

inte

Klass 29: Sardiner

där

ändrar

ordelementets mening
Klass 30: Kaffe

Typsnitt som är lite originella men
fortfarande huvudsakligen normala

Klass 29: Sardiner
Baserat

på

målet

"jogosonline",
portugisisk
varumärkesansökan
nrº406731,

som

avslagits av INPI.

Särskiljande
Motivering

Kännetecken

Varor/tjänster

Handskrivna bokstäver som är så
stiliserade att texten är oläslig och
ingen

beskrivande

mening

kan

Klass 30: Kaffe

utläsas.
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Typsnitt som är tillräckligt stiliserat
och där enskilda tecken kan utläsas
på olika sätt.

Klass 20:

* "DIY" står för "do it yourself"
och ses som ett icke särskiljande

Möbler i delar
för montering

ordelement i relation till varorna som
ansökan gäller.
Grafiskt formgivet typsnitt där vissa

Klass 30: Kaffe

bokstäver är svårare att känna igen.

A.2.

Kombination med färg

 Så här säger Europeiska unionens domstol i dom C-104/01, "Libertel": "Domstolen
erinrar härvid om att vissa idéassociationer kan förmedlas genom färger och de kan väcka
känslor, men att de till sin natur har en svag förmåga att förmedla exakta
upplysningar.Denna förmåga försvagas ytterligare av att färger på grund av sin
attraktionskraft vanligen används i stor omfattning i reklam och vid saluföring av varor
och tjänster, utan att detta innefattar något exakt budskap." (punkt 40).
 I förhandsavgörandet C-49/02, "Heidelberger", säger domstolen dessutom följande:
"Färger har inte, förutom i undantagsfall, en ursprunglig särskiljningsförmåga" (punkt
39).
 Att bara använda en enda färg för beskrivande/icke särskiljande ordelement, antingen på
själva bokstäverna eller som bakgrund för dem, räcker inte för att ge märket en
särskiljande karaktär.
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 Färger är vanligt förekommande i handeln och uppfattas inte som särskiljande. Det kan
dock inte uteslutas att ett visst färgarrangemang kan vara särskiljande för ett varumärke,
om det är ovanligt och lätt att minnas för tilltänkta konsumenter.
Exempel

Icke särskiljande
Motivering

Kännetecken

Användning av en enda färg för ett
standardtypsnitt (bokstäver i färg).

Varor/tjänster

Klass 30: Kaffe

Användning av en enda färg för ett
standardtypsnitt (bakgrund eller ram i

Klass 30: Kaffe

färg).
Klass 30: Kaffe

Användning av en enda färg för ett
standardtypsnitt (konturer i färg).
Användning av en enda färg för ett
standardtypsnitt (färgskiftning).

Klass 30: Kaffe

Klass 30: Kaffe

De många olika färgerna i det här
exemplet kan vara iögonfallande för
konsumenter, men hjälper dem inte att
särskilja just den här organisationens
varor/tjänster

från

andras,

eftersom

Klass 30: Kaffe

konsumenten varken kan uppfatta eller
komma

ihåg

det

specifika

färgarrangemanget.
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A.3.

Kombination med kommateringstecken och andra
symboler

 Användning av kommateringstecken eller andra symboler som är vanliga i varumärken
ger i allmänhet inte särskiljande karaktär åt ett varumärke som innehåller
beskrivande/icke särskiljande ordelement.

Exempel

Icke särskiljande
Kännetecken

Motivering
Användning av en punkt eller en
varumärkessymbol ger inte varumärket
särskiljande karaktär.

Varor/tjänster
Klass 29: Sardiner
Baserat på mål C37/03 P, BioID.
(Se punkt 72–74)

Användning av citattecken ger inte

Klass 30: Kaffe

märket särskiljande karaktär.

A.4. Ordelementens placering (sidledes, upp och ned osv.)

 Det sätt som ordelementen är placerade på kan ge ett kännetecken särskiljande karaktär
om det kan påverka konsumentens uppfattning om vad ordelementen betyder.
Arrangemanget måste med andra ord vara sådant att genomsnittskonsumenten fokuserar
på det snarare än att omedelbart uppfatta det beskrivande budskapet. Som en regel är det
inte tillräckligt att ordelementen är placerade vertikalt, upp och ned eller på två eller flera
linjer för att ge tecknet det minimum av särskiljande karaktär som krävs för registrering.
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Exempel

Icke särskiljande
Motivering

Kännetecken

Varor/tjänster
Klass 30: Kaffe

Text på två eller fler rader som läses från
vänster till höger.

All text är upp och ned.

Klass 30: Kaffe

All text är vertikal.

Klass 30: Kaffe

Särskiljande
Motivering
Texten presenteras på ett originellt sätt.

Kännetecken

Varor/tjänster
Klass 30: Kaffe

Den speciella konfigurationen kan påverka
konsumentens uppfattning av ordelementen.
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B.

Figurelement i märket
B.1. Enkla geometriska former

 Beskrivande eller icke särskiljande ordelement som kombineras med enkla geometriska
former – punkter, linjer, linjesegment, cirklar, trianglar, kvadrater, rektanglar,
parallellogram, femhörningar, sexhörningar, parallelltrapetser och ellipser 3 – kan troligen
inte godkännas, särskilt om formen används som ram eller kantlinje.
 Det beror på att en geometrisk form som endast används för att understryka, framhäva
eller omge ordelementet inte har tillräcklig inverkan på märket för att ge
särskiljningsförmåga.
 Geometriska former kan dock göra varumärket särskiljande om deras presentation,
konfiguration eller kombination med andra element skapar ett totalintryck som är
tillräckligt särskiljande.

Exempel
Icke särskiljande
Motivering

Kännetecken

Varor/tjänster

Exempel på enkla geometriska former som
används som ram eller kantlinje. Anses
inte godtagbart.
Klass 30: Kaffe

3

Förteckningen över exempel nedan är inte uttömmande.

25

Convergence

Särskiljande
Motivering

Kännetecken

Varor/tjänster

Exempel på en speciell konfiguration av
icke särskiljande ordelement med en enkel
geometrisk form som gör märket som helhet
godtagbart, tack vare det speciella sättet
som orden överlappar de enkla geometriska
formerna och formernas relativt stora
storlek i förhållande till orden, som gör att

Klass 30: Kaffe

formen inte bara uppfattas understryka,
framhäva eller omge orden, utan ett
totalintryck skapas som är tillräckligt
särskiljande.

Detta

förutsätter

att

figurelementen inte är avbildningar av
förpackningar.
Exempel på speciella kombinationer av
geometriska former med beskrivande ord,

Klass 30: Kaffe

som ger särskiljningsförmåga åt varje
märke som helhet.
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B.2. Figurelementets placering och proportion (storlek) i relation
till ordelementet

 När ett figurelement som i sig själv är särskiljande läggs till ett ordelement som är
beskrivande/icke särskiljande kan märket som regel registreras, under förutsättning att
figurelementet har sådan storlek och placering att det tydligt kan urskiljas i märket.
Exempel

Icke särskiljande
Motivering

Kännetecken

Varor/tjänster
Klass 29: Sardiner

Den röda symbolen som utgör pricken över
i:et är knappt igenkännbar.

Klass 30: Kaffe

Figurelementet är för litet för att vara
igenkännbart.

Särskiljande
Motivering
Figurelementet är särskiljande i sig själv

Kännetecken

Varor/tjänster
Klass 30: Kaffe

och stort nog att vara igenkännbart i
märket som helhet.
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B.3. Figurelementet representerar eller är direkt kopplat till
varorna eller tjänsterna
Som en allmän regel gäller att en kombination av element som vart och ett är beskrivande av de
varor/tjänster som registrering ansöks för och inte introducerar några ovanliga variationer, också
är beskrivande och inte kan ge upphov till något annat än ett märke som endast består av tecken
och indikationer som i handeln kan användas för att beteckna egenskaperna hos de
varor/tjänster som avses (som analogi hänvisas till C-265/00 Biomild, punkt 39, och C408/08 P,
Color Edition, punkt 61).
Dock finns möjlighet att en sådan kombination inte är beskrivande, om den skapar ett intryck
som är tillräckligt långt ifrån det som skulle skapas av en enkel kombination av elementen och
därmed är mer än summan av de ingående delarna (C-265/00 Biomild, punkt 40).
 I vissa fall består figurelementet av en återgivning av de varor/tjänster som ansökan
gäller.

I

princip

anses

återgivningen

vara

beskrivande

och/eller

sakna

särskiljningsförmåga om kännetecknet består av
– en verklighetstrogen återgivning av varorna och tjänsterna, eller
– en symbolisk/stiliserad återgivning av varorna eller tjänsterna som inte märkbart
avviker från en vanlig återgivning av varorna eller tjänsterna.
I andra fall kan figurelementet, även om det inte direkt avbildar varorna/tjänsterna, ändå vara
direkt kopplat till deras egenskaper. I sådana fall ska tecknet anses icke särskiljande, om det
inte är tillräckligt stiliserat.

Exempel
I följande exempel visas märken som består av en kombination av beskrivande/icke särskiljande
figurelement och beskrivande/icke särskiljande ordelement, och som inte skapar ett intryck som
är mer än summan av sina delar.
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Resultatet blir detsamma oavsett om figurelementen och/eller ordelementen anses beskrivande
eller icke särskiljande.

Icke särskiljande
Motivering

Kännetecken

Beskrivande

figurelement

+

beskrivande ordelement.

Varor/tjänster
Klass 29: Sardiner

Figurelementet är en bild av en sardin, det
vill säga en verklighetstrogen återgivning av
varorna. Varken typsnittet (standard),
placeringen

av

ordelementen,

helhetskompositionen av märket eller några
andra element ger märket den lägsta nivå
av särskiljande karaktär som krävs.
Beskrivande figurelement + icke
särskiljande ordelement.

Klass 29: Sardiner

Figurelementet är en bild av en sardin, det
vill säga en verklighetstrogen återgivning av
varorna. Varken typsnittet (standard),
placeringen

av

ordelementen,

helhetskompositionen av märket eller några
andra element ger märket den lägsta nivå
av särskiljande karaktär som krävs.
Icke särskiljande figurelement + icke
särskiljande ordelement.

Klass 29: Sardiner

Figurelementet visar en typisk sardinburk
som ofta används

i handeln som

förpackning för sardiner, och är därmed en
stiliserad återgivning av varorna som inte
avviker

märkbart

från

en

vanligt

förekommande representation av dessa
varor.

Varken typsnittet (standard),
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placeringen

av

ordelementen,

helhetskompositionen av märket eller några
andra element ger märket den lägsta nivå
av särskiljande karaktär som krävs.
Icke särskiljande figurelement +

Klass 29: Sardiner

beskrivande ordelement.
Figurelementet visar en typisk sardinburk
som ofta används

i handeln som

förpackning för sardiner, och är därmed en
stiliserad återgivning av varorna som inte
avviker

märkbart

från

en

vanligt

förekommande representation av dessa
varor.

Varken

typsnittet

(grundläggande/standard), placeringen av
ordelementen,

helhetskompositionen

av

märket eller några andra element ger
märket den lägsta nivå av särskiljande
karaktär som krävs.
Figurelementet återger inte tjänsterna, men
har ändå en

direkt

Klass

koppling till

37:

Skadedjursbekämpning

tjänsternas egenskaper. Tecknet är inte
tillräckligt stiliserat.

Särskiljande
Motivering
Undantag:

Kännetecken
en

kombination/komposition
beskrivande/icke

särskiljande

speciell

Varor/tjänster
Klass 29: Sardiner

(två
element

används tillsammans på ett sätt som ger
särskiljningsförmåga som helhet).
Genom att sardiner bildar bokstäverna F
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och i skapar detta tecken ett intryck som
är tillräckligt långt ifrån det som skulle
skapas

av

att

bara

kombinera

beskrivande/icke särskiljande figur- och
ordelement, och det blir därmed mer än
summan av sina delar.
Beskrivande figurelement + beskrivande
ordelement.

Klass 29: Sardiner

Figurelementet består av ett promenerande
fiskskelett, en stiliserad återgivning av
varorna som märkbart avviker från en
vanlig representation av dessa varor.
Figurelementet har direkt koppling till
tjänsternas egenskaper, men tecknet är
tillräckligt stiliserat.

Klass

37:

Skadedjursbekämpning

B.4. Figurelementet är vanligt förekommande i handeln i
samband med de varor/tjänster som ansökan gäller

 Den allmänna regeln är att figurelement som är vanligt förekommande i handeln i
samband med de sökta varorna och/eller tjänsterna inte ger varumärket särskiljande
karaktär som helhet.
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Exempel

Icke särskiljande
Motivering

Kännetecken

Varumärket skulle av den tillämpliga

Varor/tjänster
Klass 30: Kaffe

allmänheten uppfattas som en tydlig, direkt
indikation om kvalitet, inte som en
indikation om varornas ursprung.
Figurelementen saknar anslående, ovanliga
eller originella egenskaper och skulle endast
uppfattas som en vanlig etikett som
genomsnittskonsumenten

inte

skulle

minnas som särskiljande.
Färglagda prislappar används ofta i
handeln för alla sorters varor, och
kombinationen

med

de

beskrivande

ordelementen räcker inte för att ge

Klass 29: Sardiner
Baserat på mål T-122/01,
Best Buy (se punkt 33).

särskiljningsförmåga åt märket.
Prislappar används ofta i handeln för alla

Klass 30: Kaffe

sorters varor.

”Rättvisans vågskål” används ofta i

Klass 45: Juridiska tjänster

handeln som indikation för juridiska
tjänster.
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C.

Hur särskiljningsförmågan påverkas av kombinationer av kriterier

 I

allmänhet

kan

en

kombination

av

figur-

och

ordelement

inte

skapa

särskiljningsförmåga, om elementen var för sig inte är särskiljande.

 Dock kan en kombination av sådana element som helhet betraktad ses som ett angivande
av kommersiellt ursprung beroende på presentation och komposition i varumärket. Detta
gäller när kombinationen ger ett helhetsintryck som är tillräckligt långt förskjutet från det
beskrivande/icke särskiljande budskapet hos ordelementet.

I tabellen nedan visas utvalda exempel som alla innehåller kombinationer av de
individuella kriterier som utvärderats i tidigare avsnitt av detta dokument.
Kombinationerna i den röda kolumnen ger inte upphov till särskiljningsförmåga
eftersom de är för enkla eller för vanligt förekommande. Kombinationerna i den gröna
kolumnen däremot anses särskiljande.
Exempel
För att kunna registreras måste varumärket uppnå en lägsta nivå av särskiljningsförmåga.
Syftet med skalan är att visa var gränsen går. Nedan visas en skala från vänster till höger
med exempel som innehåller element med allt större påverkan på märkenas
särskiljningsförmåga. Den röda kolumnen omfattar varumärken som i sin helhet inte är
särskiljande, medan den gröna har märken som är det. 4

4

Märkena med "Flavour and aroma" gäller ansökningar för kaffe i klass 30. Märkena med "Fresh sardine" gäller ansökningar för

sardiner i klass 29.
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Icke särskiljande

1.

2.

3.

Särskiljande

Convergence
Rad 1
Från vänster till höger. I det första exemplet kombineras standardtypsnitt med ett ord i fetstil och en viss
placering av ordelementen. Tillägget av rött i nästa exempel är ett steg åt rätt håll, men kombinationen
(standardtypsnitt, placeringen av ordelementen och en färg) ger ändå inte ett särskiljande märke.
Användningen av flera färger i det tredje exemplet ger lite mer, men presentationen och kompositionen
skapar ändå inte ett helhetsintryck som är tillräckligt långt ifrån det som uppnås genom att bara
kombinera de ingående elementen. Konsumenter kan heller inte komma ihåg hur många färger som ingår
och i vilken ordning. I det fjärde exemplet kombineras standardtypsnitt, placering/storlek på ordelement
och två färger. Resultatet är inte särskiljande.
Kombinationen av figurelement i de två särskiljande exemplen till höger, sett som helhetsintryck, kan
uppfattas som ett originalkännetecken tack vare märkets presentation och komposition, som skapar ett
visuellt intryck som är tillräckligt långt ifrån det beskrivande/icke särskiljande budskap som skapas av
ordelementen.

Rad 2
Från vänster till höger. I de två första exemplen kombineras dels enkla geometriska former (rektangel
respektive oval) som används som ramar, dels standardtypsnitt. Sedan följer standardtypsnitt i
kombination med en cirkelform, färg och placering av ordelement. I det sista exemplet kombineras ett
ordelement med standardtypsnitt i ett oregelbundet arrangemang med en snedställd rektangel och färg.
Inget av dessa tre exempel ger ett helhetsintryck som är tillräckligt långt ifrån det som uppstår bara
genom att kombinera elementen.
I högerkolumnen visas genomtänkta kombinationer av former, som tillsammans med färger och placering
av ordelement skapar ett visuellt intryck som är tillräckligt långt ifrån det beskrivande/icke särskiljande
budskapet hos ordelementet. Tack vare detta kan märket som helhet uppfattas som ett angivande av
kommersiellt ursprung med tanke på märkets presentation och komposition.

Convergence
Rad 3
Från vänster till höger. Det första exemplet är en verklighetstrogen återgivning av varorna kombinerad
med två standardtypsnitt och fonteffekter. Nästa exempel lägger till färg och placering av ordelement, i
exemplet efter det används dessutom en geometrisk form i kombinationen, och i det sista exemplet
används ett typsnitt som är lätt stiliserat men fortfarande huvudsakligen normalt. Inget av dessa exempel
ger ett visuellt intryck som är tillräckligt långt ifrån det beskrivande/icke särskiljande budskap som
orden i märkena förmedlar. Dessa märken kan därför inte uppfattas som angivande av kommersiellt
ursprung.
Till höger om strecket visas märken som uppnår särskiljningsförmåga tack vare presentation och
komposition, och i exemplet längst till höger ett igenkännbart figurelement som är särskiljande i sig själv.
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