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1

Indledning

1.1

Formålet med retningslinjerne

Det forklares i retningslinjerne, hvordan Harmoniseringskontorets designafdeling i
praksis anvender kravene i EF-designforordningen1, gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen2 og gebyrforordningen vedrørende EF-design3 fra modtagelsen
af en ansøgning om registrering af et EF-design til dets registrering og bekendtgørelse.
Harmoniseringskontoret har ikke kompetence med hensyn til ikkeregistrerede EFdesign.
Formålet med retningslinjerne er at sikre overensstemmelse mellem de afgørelser, der
træffes af designafdelingen, samt en sammenhængende praksis i sagsbehandlingen.
Disse retningslinjer er blot et sæt konsoliderede regler, der fastlægger den
fremgangsmåde, som Harmoniseringskontoret selv foreslår anvendt, hvilket vil sige, at
disse regler, i det omfang de er i overensstemmelse med en højere myndigheds
retsforskrifter, udgør en begrænsning, som Harmoniseringskontoret har pålagt sig selv,
i og med, at det skal overholde de regler, som det selv har fastsat. Disse retningslinjer
kan dog afvige fra EF-designforordningen, gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen og gebyrforordningen vedrørende EF-design, og ansøgerens
mulighed for at indgive en ansøgning om registrering af et EF-design skal udelukkende
vurderes på baggrund af disse forordninger.
Retningslinjerne er opbygget, så de følger rækkefølgen i undersøgelsesprocessen i
hver afdeling og underafdeling, der udgør et skridt i registreringsproceduren fra
modtagelse af ansøgningen til registrering og bekendtgørelse. Man bør holde sig de
generelle principper (se punkt 1.2 nedenfor) for øje i hele undersøgelsesprocessen.

1.2

Generelle principper

1.2.1

Begrundelsespligt

Harmoniseringskontoret skal begrunde
designforordningen). Begrundelsen skal
selvmodsigelser.

sine
være

afgørelser
logisk og

(artikel 62 i EFmå ikke føre til

Harmoniseringskontoret er dog ikke forpligtet til at begrunde sin bedømmelse af,
hvilken bevisværdi der skal tillægges de oplysninger, det har fået forelagt, og navnlig
1

Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design), som ændret ved Rådets
forordning nr. 1891/2006 af 18. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 6/2002 og (EF)
nr. 40/94 med henblik på Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genève-aftalen om Haag-Arrangementet
vedrørende international registrering af industrielle design.
2
Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 af 21. oktober 2002 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 6/2001 om EF-design, som ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 876/2007
af
24. juli 2007
om
ændring
af
forordning
(EF)
nr. 2245/2002
om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 6/2002 om EF-design som følge af Den
Europæiske Unions tiltrædelse af Genève-aftalen om Haag-Arrangementet vedrørende international
registrering af industrielle design.
3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2002 af 16. december 2002 om gebyrer, som ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2007 af 24. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2246/2002
om de gebyrer, der skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design),
som følge af Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genève-aftalen om Haag-Arrangementet vedrørende
international registrering af industrielle design.
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ikke når det finder, at disse er uden betydning eller uden relevans for sagens afgørelse
(se tilsvarende dom af 15. juni 2000, sag C-237/98P, Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft
mbH,
præmis 51).
Det
er
tilstrækkeligt,
hvis
Harmoniseringskontoret redegør for de faktiske og retlige betragtninger, der har været
af væsentlig betydning for afgørelsen (dom af 12. november 2008, sag T7/04,
Limoncello, præmis 81).
Spørgsmålet om, hvorvidt begrundelsen for afgørelsen opfylder disse krav, skal ikke
blot vurderes i forhold til afgørelsens ordlyd, men ligeledes i forhold til den
sammenhæng, hvori den indgår, samt alle de retsregler, som gælder på det
pågældende område (dom af 7. februar 2007, sag T-317/05, Guitar, præmis 57).

1.2.2

Retten til at blive hørt

Harmoniseringskontorets afgørelser må kun støttes på grunde, som ansøgeren har
haft lejlighed til at udtale sig om (artikel 62, andet punktum, i EF-designforordningen).
Retten til at blive hørt omfatter alle de forhold af faktisk eller retlig art , der danner
grundlag for afgørelsen, men finder dog ikke anvendelse i forhold til det endelige
standpunkt, som Harmoniseringskontoret agter at indtage.
Begrundelsespligten har to formål, nemlig dels at gøre det muligt for interesserede
parter at få kendskab til begrundelsen for den trufne foranstaltning med henblik på at
beskytte deres rettigheder, dels at give den næste instans mulighed for at udøve sine
beføjelser til at prøve afgørelsens lovlighed. I modsætning til spørgsmålet om, hvorvidt
de anførte grunde er korrekte, er begrundelsespligten endvidere et væsentligt
proceduremæssigt krav, der vedrører den angrebne foranstaltnings materielle lovlighed
(dom af 27. juni 2013, sag T-608/11, Skriveredskaber II, præmis 67-68 og den heri
anførte retspraksis).

1.2.3

Overholdelse af tidsfrister

Ansøgerne skal reagere på Harmoniseringskontorets meddelelser inden de frister, der
er fastsat i disse meddelelser.
Skriftligt materiale eller dokumenter, som ikke er blevet indsendt inden for de af
Harmoniseringskontoret fastsatte frister, anses for at være indsendt for sent. Det
samme gælder for supplerende materiale, som kun vedhæftes den bekræftede kopi af
et brev, der blev sendt til tiden (normalt pr. fax), hvis denne bekræftelse når frem efter
fristens udløb. Dette gælder, uanset om materialet specifikt er nævnt i det første brev
(med hensyn til særlige regler vedrørende ansøgninger indgivet pr. fax henvises til
punkt 2.7.2.3.).
Harmoniseringskontoret kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er
påberåbt eller fremført rettidigt (artikel 63, stk. 2, i EF-designforordningen).
Med
hensyn
til
beregning
af
fristerne
henvises
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen.

til

artikel 56

i

En anmodning fra en ansøger om forlængelse af en frist skal indgives inden fristens
udløb (artikel 57, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
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Som regel vil den første anmodning om forlængelse af fristen blive imødekommet.
Yderligere forlængelser indrømmes ikke automatisk. Begrundelser til støtte for endnu
en anmodning om forlængelse skal forelægges Harmoniseringskontoret. Anmodningen
om forlængelse af tidsfristen skal indeholde begrundelser for, hvorfor ansøgeren ikke
kan overholde fristen. Hindringer for parternes repræsentanter kan ikke begrunde en
forlængelse (se tilsvarende kendelse af 5. marts 2009, sag C90/08 P, Corpo livre,
præmis 20-23).
Fristen kan højst forlænges med seks måneder (artikel 57, stk. 1, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). Ansøgeren underrettes om
enhver forlængelse.
Ansøgere, der ikke overholder fristerne, risikerer, at der bliver set bort fra deres
bemærkninger, hvilket kan føre til fortabelse af rettigheder. I et sådant tilfælde kan
ansøgeren anmode om restitutio in integrum (artikel 67 i EF-designforordningen). Se
også Retningslinjerne for sager ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design), del A, Generelle regler, afsnit 8, Restitutio in integrum).

1.2.4

Rækkevidden af Harmoniseringskontorets undersøgelse

Ved behandling af en ansøgning om EF-design prøver Harmoniseringskontoret de
faktiske omstændigheder (artikel 63, stk. 1, i EF-designforordningen).
Undersøgelsesproceduren begrænses til et minimum, dvs. at den kun omfatter en
gennemgang af formaliteterne. Harmoniseringskontoret skal dog undersøge de
registreringshindringer, der er omhandlet i artikel 47 i EF-designforordningen, dvs.:
a)
b)

om genstanden for ansøgningen er i overensstemmelse med definitionen af et
design som fastsat i artikel 3, litra a), i EF-designforordningen, og
om designet strider mod den offentlige orden eller sædelighed.

Såfremt en af disse grunde finder anvendelse, gælder den procedure, der er redegjort
for i punkt 4 nedenfor.
Harmoniseringskontoret undersøger ikke andre beskyttelseskrav. Et EF-design, der er
registreret i strid med beskyttelseskravene i artikel 25, stk. 1, litra b) - g), i EFdesignforordningen, kan erklæres ugyldigt, hvis en interesseret part indgiver en
ugyldighedsbegæring (se Retningslinjerne for undersøgelse af begæringer om et
designs ugyldighed).

1.2.5

Brugervenlighed

Et af EF-designforordningens grundlæggende principper er, at registrering af EFdesign skal medføre færrest mulige omkostninger og vanskeligheder for ansøgerne,
sådan at registrering bliver let tilgængelig for alle ansøgere, herunder små og
mellemstore virksomheder samt individuelle designere.
Med henblik herpå opfordres sagsbehandlerne til at kontakte ansøgeren, eller, såfremt
der er udpeget en repræsentant (se punkt 2.5 nedenfor), dennes repræsentant, pr.
telefon for at afklare spørgsmål, der er opstået ved gennemgangen af en ansøgning
om et EF-design, før eller efter der er sendt et eventuelt officielt mangelbrev.
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2

Indgivelse af en ansøgning til Harmoniseringskontoret

2.1

Indledning

Der er to måder, hvorpå der kan ansøges om registrering af et EF-design, nemlig i)
enten ved direkte indgivelse af en ansøgning til Harmoniseringskontoret eller en
medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret eller, i Beneluxlandene, til
Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret (artikel 35 ff i EF-designforordningen) eller
ii) ved indgivelse af en ansøgning om international registrering til Det Internationale
Bureau i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), hvor EU er
designeret (artikel 106a ff i EF-designforordningen).
Dette afsnit vedrører direkte indgivelse af ansøgninger. Der er redegjort for
undersøgelsen af formaliteterne vedrørende internationale registreringer, hvor EU er
registreret, i punkt 12.

2.2

Ansøgningens form

2.2.1

Forskellige indgivelsesmåder

En ansøgning om registrering af et EF-design kan indgives direkte til
Harmoniseringskontoret pr. fax, med post, ved personlig indlevering eller via eansøgning. Den kan også indgives til en medlemsstats centrale myndigheder for
industriel ejendomsret eller, i Beneluxlandene, til Beneluxkontoret for intellektuel
ejendomsret (artikel 35 i EF-designforordningen).

2.2.2

Anvendelse af den officielle blanket

Harmoniseringskontoret stiller en blanket til rådighed (artikel 68, stk. 1, litra a), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), som kan downloades fra
Harmoniseringskontorets websted4. For at fremme behandlingen af ansøgningen og
undgå fejl anbefales det stærkt at benytte denne blanket (artikel 68, stk. 6, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Ansøgerne kan benytte blanketter med en tilsvarende struktur eller et tilsvarende
format, såsom computergenererede blanketter på grundlag af oplysningerne i den
officielle blanket.

2.2.3

Ansøgninger sendt pr. post eller indleveret personligt

Ansøgningerne kan sendes til Harmoniseringskontoret som almindelig postforsendelse
eller med private kurertjenester til følgende adresse:

4

https://oami.europa.eu/ohimportal/da/forms-and-filings
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Kontoret For Harmonisering i Det Indre Marked
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPANIEN
Ansøgningerne kan også afleveres personligt i Harmoniseringskontorets reception fra
mandag til fredag, undtagen på officielle fri- og helligdage, fra kl. 8.30 til 13.30 og fra
kl. 15.00 til 17.00.
Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren eller dennes repræsentant.
Underskriverens navn og underskriverens myndighed skal anføres (se punkt 6.1.3 –
Underskrift).

2.2.4

E-ansøgning

E-ansøgning er en anbefalet metode til indgivelse af en ansøgning, i det omfang
systemet omfatter vejledning til ansøgeren, hvorved antallet af potentielle mangler
reduceres, og undersøgelsesproceduren fremskyndes.
Såfremt der sendes en meddelelse til Harmoniseringskontoret elektronisk, anses
afsenderens navn for at svare til underskriften (se punkt 6.1.3 – Underskrift).

2.2.5

Fax

Ansøgninger kan sendes pr. fax til følgende nr. +34 96 513 1344.
Indgivelse af en ansøgning pr. fax anbefales ikke, fordi kvaliteten af afbildningen af
designet kan forringes under fremsendelsen eller ved modtagelsen i
Harmoniseringskontoret.
Endvidere må ansøgerne være klar over, at behandlingen af deres ansøgning vil blive
forsinket i op til en måned (se punkt 2.7.2.3).

2.3

Ansøgningens indhold

Ansøgningen skal opfylde alle de obligatoriske krav i artikel 1 ("ansøgningens
indhold"), artikel 3 ("angivelse af produkter"), artikel 4 ("afbildning af designet") og
artikel 6
("ansøgningsgebyrer")
i
gennemførelsesforordningen
til
EFdesignforordningen.
Der gælder supplerende krav, når ansøgeren vælger en af følgende muligheder: der
indgives en samlet ansøgning (artikel 2 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen,
der
indsendes
prøveeksemplarer
(artikel 5
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), der påberåbes en prioritet
eller udstillingsprioritet (artikel 8 og 9 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen), eller når ansøgeren vælger at, eller skal, lade sig repræsentere
(artikel 77 i EF-designforordningen).
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2.4

Sproget i ansøgningen

Ansøgningen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog
(ansøgningssprog) (artikel 98, stk. 1, i EF-designforordningen og artikel 1, stk. 1,
litra h), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen)5.
Ansøgeren skal anføre et andet sprog, som skal være et af Harmoniseringskontorets
sprog, dvs. spansk (ES), tysk (DE), engelsk (EN), fransk (FR) eller italiensk (IT). Det
andet sprog skal være forskelligt fra det sprog, som ansøgningen er indgivet på.
Alle skriftlige meddelelser skal udfærdiges på det sprog, ansøgningen er udfærdiget
på, medmindre det første sprog, der er valgt, ikke er et af Harmoniseringskontorets fem
arbejdssprog, og ansøgeren indvilliger i at modtage meddelelsen på det andet sprog i
ansøgningen. Der skal gives samtykke til benyttelse af det andet sprog for hver
individuel ansøgning om et EF-design. Samtykke behøver ikke at blive givet for alle
eksisterende eller fremtidige sager.
Denne sprogordning gælder for hele ansøgnings- og undersøgelsesproceduren indtil
registreringen.

2.5

Ansøgerens repræsentation

2.5.1

Hvornår er repræsentation obligatorisk?

Hvis ansøgeren ikke har sin bopæl eller sit hovedsæde eller en regulær industriel eller
kommerciel virksomhed i EU, skal den pågældende lade sig repræsentere i alle sager
ved Harmoniseringskontoret bortset fra ved indgivelse af en ansøgning (artikel 77,
stk. 2,
i
EF-designforordningen
og
artikel 10,
stk. 3,
litra a),
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis dette krav ikke er opfyldt, vil ansøgeren blive anmodet om at udpege en
repræsentant inden for en frist på to måneder. Efterkommer ansøgeren ikke
anmodningen, afvises ansøgningen (artikel 77, stk. 2, i EF-designforordningen og
artikel 10, stk. 3, litra a), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Ved undersøgelsen af, om en ansøger har en regulær industriel eller kommerciel
virksomhed i EU, følger Harmoniseringskontoret Domstolens vejledning i dom af
22. november 1978, sag C-33/78, Somafer SA, præmis 12 ("…begrebet filial, agentur
eller en lignende virksomhed forudsætter, at der foreligger et centrum for
erhvervsudøvelsen, som udadtil varigt fremtræder som en repræsentation for
hovedvirksomheden, med en ledelse og materielt udstyret således, at det kan
forhandle med tredjeparter ..."). Bevis for, at en ansøger har en regulær industriel eller
kommerciel virksomhed i EU, kan bl.a. bestå af vedtægter, årsberetninger, skriftlige
erklæringer og andre forretningsdokumenter.

5

EU har 24 officielle sprog og arbejdssprog, herunder irsk. Irsk blev et fuldgyldigt EU-sprog den
1. januar 2007. Der gælder dog en midlertidig undtagelse for en periode indtil den 31. december 2016, i
hvilken "Den Europæiske Unions institutioner ikke er bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter på
irsk og til at offentliggøre dem på dette sprog i Den Europæiske Unions Tidende" (se Rådets forordning
(EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005 (EUT L 156 af 18. juni 2005, s. 3) og Rådets forordning (EU)
nr. 1257/2010 (EUT L 343 af 29. december 2010, s. 5). Indtil da er det ikke muligt at indgive en ansøgning
om et registreret EF-design på irsk. Kroatisk blev officielt sprog den 1. juli 2013 (se punkt 13).
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2.5.2

Hvem kan optræde som repræsentant?

Repræsentation af ansøgere ved Harmoniseringskontoret kan kun varetages af en
advokat eller en faglig repræsentant, der opfylder kravene i artikel 78, stk. 1, i EFdesignforordningen.
En fysisk og juridisk person, der har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel
eller kommerciel virksomhed i EU, kan lade sig repræsentere ved
Harmoniseringskontoret af en ansat. En sådan juridisk persons ansatte kan også
repræsentere en anden juridisk person, som hverken har bopæl eller hovedsæde eller
en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i EU, forudsat, at der er en
økonomisk tilknytning mellem de to juridiske personer, (artikel 77, stk. 3, i EFdesignforordningen). Harmoniseringskontoret kan forlange bevis herfor.
Ansatte, der giver møde på vegne af fysiske eller juridiske personer i henhold til
artikel 77, stk. 3, i EF-designforordningen, skal indsende en underskrevet fuldmagt som
bilag til sagsakterne (artikel 62, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).

2.6

Modtagelsesdato, journalnummer og udstedelse af kvittering

2.6.1

Ansøgninger indgivet gennem nationale myndigheder (en medlemsstats
myndighed for industriel ejendomsret eller Beneluxkontoret for
intellektuel ejendomsret).

Hvis en ansøgning om EF-design indgives til en medlemsstats centrale myndighed for
industriel ejendomsret eller Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret, har den
samme virkning, som hvis den var indgivet til Harmoniseringskontoret samme dag,
forudsat, at Harmoniseringskontoret modtager den senest to måneder efter den dato,
hvorpå den blev indgivet til den nationale myndighed eller Beneluxkontoret for
intellektuel ejendomsret (artikel 38, stk. 1, i EF-designforordningen).
Såfremt ansøgningen om et EF-design ikke er nået frem til Harmoniseringskontoret
inden for fristen på to måneder, anses den for at være indgivet på den dato, hvor den
blev modtaget af Harmoniseringskontoret (artikel 38, stk. 2, i EF-designforordningen).
Såfremt ansøgningen om EF-design modtages kort efter udløbet af denne frist på to
måneder, vil sagsbehandleren kontrollere, om denne frist skal forlænges på en af de
betingelser, der er fastsat i artikel 58, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen.

2.6.2

Ansøgninger indsendt direkte til Harmoniseringskontoret

Modtagelsesdatoen
er
den
dato,
hvor
ansøgningen
når
frem
til
Harmoniseringskontoret. Denne dato behøver ikke at være sammenfaldende med
"datoen for indgivelsen af ansøgningen", når kravene for fastsættelsen af en sådan
dato ikke er opfyldt (se punkt 3).
Harmoniseringskontoret er åbent for modtagelse af ansøgninger sendt pr. post eller
leveret af private kurertjenester fra mandag til fredag undtagen på officielle fri- og
helligdage. De dage Harmoniseringskontoret ikke er åbent for modtagelse af
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dokumenter, og hvor der ikke leveres normale postforsendelser, fastsættes i en årlig
afgørelse fra Harmoniseringskontorets præsident.
Ansøgninger, der er sendt pr. fax eller indgivet via e-ansøgning, vil blive modtaget på
datoen for deres vellykkede fremsendelse.
Hvis ansøgningen sendes pr. post eller fax, modtager ansøgeren ingen bekræftelse på
en modtagelsesdato eller et journalnummer, før der modtages en foreløbig meddelelse
fra en sagsbehandler (se nedenfor).
Ved elektronisk indgivelse af EF-designansøgninger udsteder systemet automatisk
straks en kvittering for modtagelsen, der vises på skærmen på den computer, hvorfra
ansøgningen blev sendt. I princippet bør ansøgeren gemme eller udskrive den
automatiske kvittering. Harmoniseringskontoret sender ikke andre kvitteringer.
Kvitteringer for elektronisk indgivne ansøgninger indeholder allerede deres foreløbige
ansøgningsdatoer og journalnummeret.

2.7

Registrering eller undersøgelsesrapport

2.7.1

Registrering

Hvis ansøgningen om et EF-design opfylder alle krav til registrering, registreres den
normalt inden ti arbejdsdage.
Registreringen af en ansøgning, der opfylder alle krav, kan dog blive forsinket, når
angivelsen af de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal
anvendes, ikke fandt sted under henvisning til den liste over produkter i EuroLocarnodatabasen,
der
er
tilgængelig
på
Harmoniseringskontorets
websted:
(https://oami.europa.eu/eurolocarno/). I så fald sendes angivelsen af produkterne til
oversættelse til de officielle EU-sprog (se punkt 6.1.4.4).
En ansøgning, der opfylder alle registreringskrav, kan registreres inden to
arbejdsdage, hvis følgende betingelser er opfyldt:







2.7.2

ansøgningen er indgivet elektronisk (e-ansøgning)
både angivelsen af produktet/produkterne og dets/deres klassificering finder sted
i henhold til EuroLocarno-systemet (se punkt 6.1.4.4)
e-ansøgningen omfatter prioritetsdokumenter, såfremt der påberåbes en prioritet
indehaveren
og
den
eventuelle
repræsentant
er
registreret
i
Harmoniseringskontorets database, og der er henvist til Harmoniseringskontorets
interne ID-nummer
gebyrerne skal debiteres fra en løbende konto hos Harmoniseringskontoret
der er ikke konstateret nogen mangler i ansøgningen

Undersøgelsesrapport og uformel meddelelse om eventuelle mangler
("foreløbig undersøgelsesrapport")

Såfremt der konstateres en mangel i ansøgningen, vil sagsbehandleren udstede en
undersøgelsesrapport, der sammenfatter de konstaterede uregelmæssigheder og giver
ansøgeren eller den udpegede repræsentant en frist til at afhjælpe dem.
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Inden fremsendelsen af en sådan undersøgelsesrapport kan sagsbehandleren sende
en uformel meddelelse kaldet en "foreløbig undersøgelsesrapport", der fremhæver
visse potentielle mangler og har til formål at fremskynde undersøgelsesproceduren. I
denne uformelle meddelelse underrettes ansøgeren om, at undersøgelsesproceduren
endnu ikke er afsluttet på grund af følgende omstændigheder.

2.7.2.1 Påberåbelser af prioritet og underbyggende dokumentation
Såfremt ansøgningen indeholder en påberåbelse af prioritet på grundlag af en eller
flere tidligere ansøgninger, uden at der fremlægges en bekræftet kopi heraf, kan
ansøgeren stadig indsende en kopi inden for tre måneder fra ansøgningsdatoen
(artikel 42 i EF-designforordningen og artikel 8, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen, se punkt 6.2.1.1 nedenfor).
Under sådanne omstændigheder vil sagsbehandleren underrette ansøgeren om, at
undersøgelsen af ansøgningen vil blive stillet i bero, indtil den manglende bekræftede
kopi af den/de tidligere ansøgning(er) er blevet indgivet. Undersøgelsen vil blive indledt
tre måneder efter ansøgningsdatoen, medmindre der forinden modtages en kopi af
den/de tidligere ansøgning(er) eller en erklæring om, at påberåbelsen af prioritet er
trukket tilbage.

2.7.2.2 Påberåbelser af prioritet efter indgivelsen af ansøgningen
Såfremt ansøgeren i sin ansøgning anfører, at han agter at påberåbe sig prioritet på
grundlag af en eller flere tidligere ansøgninger uden at fremlægge nogen detaljer om
dem, kan han inden en måned fra ansøgningsdatoen stadig indgive
prioritetserklæringen med angivelse af den dato, på hvilken, og i eller for hvilket land,
den tidligere ansøgning er indgivet (artikel 42 i EF-designforordningen og artikel 8,
stk. 2 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, se punkt 6.2.1.1
nedenfor).
Under sådanne omstændigheder vil sagsbehandleren underrette ansøgeren om, at
undersøgelsen af ansøgningen vil blive stillet i bero, indtil de manglende oplysninger er
blevet indgivet. Undersøgelsen vil blive indledt en måned efter ansøgningsdatoen,
medmindre der forinden modtages en prioritetserklæring eller en erklæring om, at
påberåbelsen af prioritet er trukket tilbage.

2.7.2.3 Ansøgning indgivet pr. fax
Såfremt en ansøgning indgives pr. fax, vil sagsbehandleren underrette ansøgeren om,
at undersøgelsen vil blive indledt en måned efter datoen for modtagelsen af faxen,
medmindre der forinden modtages en bekræftet kopi af ansøgningen pr. post, via
private kurertjenester eller ved personlig indlevering.
Denne fremgangsmåde har til formål at undgå situationer, hvor undersøgelsen udføres
på grundlag af en afbildning af et design sendt pr. fax, der ikke fuldt ud viser alle dets
træk (såsom farver), eller hvis kvalitet ikke er optimal.
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2.7.2.4 Betaling af gebyrer
Alle gebyrer (dvs. registrerings- og bekendtgørelsesgebyrer og supplerende gebyrer i
tilfælde af samlede ansøgninger) vedrørende en ansøgning skal betales på det
tidspunkt, hvor ansøgningen indgives til Harmoniseringskontoret (artikel 6 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, se punkt 8 nedenfor).

Manglende eller uidentificeret betaling
Såfremt ansøgningen endnu ikke er blevet knyttet til en betaling af de tilsvarende
gebyrer, vil sagsbehandleren underrette ansøgeren om, at undersøgelsen vil blive
indledt, så snart betalingen er blevet identificeret og knyttet til denne bestemte
ansøgning.
Hvis ansøgeren ikke reagerer på Harmoniseringskontorets meddelelse, og betalingen
fortsat er uidentificerbar, afsendes et mangelbrev.

Utilstrækkelige midler
Såfremt det fulde gebyr for ansøgningen ikke kan debiteres fra den løbende konto på
grund af utilstrækkelige midler, vil sagsbehandleren underrette ansøgeren om, at
undersøgelsen vil blive indledt, så snart den løbende konto er blevet krediteret med det
manglende beløb.
Hvis ansøgeren ikke reagerer på Harmoniseringskontorets meddelelse, og betalingen
fortsat er utilstrækkelig, afsendes et mangelbrev.
For flere oplysninger om betalingen af gebyrer henvises til punkt 8 nedenfor.

2.7.2.5 Samlede ansøgninger og anmodning om delvis udsættelse
Såfremt en samlet ansøgning indeholder en anmodning om udsættelse for visse
design (se punkt 6.2.5 nedenfor), vil sagsbehandleren sende ansøgeren en
sammenfatning af ansøgningen med en gengivelse af den første afbildning af hvert
design, som skal bekendtgøres omgående. Ansøgeren vil blive anmodet om at
bekræfte rigtigheden af denne sammenfatning inden for en måned. I mangel af en
reaktion eller anden instruks fra ansøgeren vil sagsbehandleren basere sig på
oplysningerne i sagsakterne.

3

Fastsættelse af en ansøgningsdato

Den dato, hvor et dokument "indgives", er den dato, hvor Harmoniseringskontoret
modtager det, snarere end den dato, hvor dette dokument blev sendt (artikel 38, stk. 1,
i EF-designforordningen og artikel 7 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Såfremt ansøgningen er indgivet til en medlemsstats centrale myndighed for industriel
ejendomsret eller til Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret, vil datoen for
indgivelsen af ansøgningen til denne myndighed blive anset for at være datoen for
modtagelsen i Harmoniseringskontoret, medmindre ansøgningen når frem til
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Harmoniseringskontoret mere end to måneder efter denne dato. I så fald vil
ansøgningsdatoen være den dato, hvor Harmoniseringskontoret modtager
ansøgningen (artikel 38 i EF-designforordningen).
I henhold til artikel 36, stk. 1, i EF-designforordningen kræver fastsættelsen af en
ansøgningsdato, at ansøgningen mindst indeholder:
a)
b)
c)

en anmodning om registrering af et EF-design
oplysninger, der gør det muligt at fastslå ansøgerens identitet, og
en reproducerbar afbildning af designet i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d) og e) i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen eller i givet fald et
prøveeksemplar
(artikel 10
i
gennemførelsesforordningen
til
EFdesignforordningen).

Betaling af gebyrer er ikke et krav for fastsættelsen af en ansøgningsdato. Det er dog
et krav for registrering af ansøgningen (se punkt 8 nedenfor).

3.1

Ansøgning om registrering

Der indgives en ansøgning om registrering såfremt ansøgeren (i det mindste delvist)
har udfyldt den ansøgningsblanket, som Harmoniseringskontoret stiller til rådighed,
eller sin egen blanket, eller har benyttet sig af e-ansøgning (se punkt 2.2 ovenfor).
Når det er indlysende, at det dokument, der er modtaget fra ansøgeren, ikke er en
ansøgning om et EF-design, men en ansøgning om registrering af et EF-varemærke,
vil sagsbehandleren fremsende dette dokument til den kompetente afdeling i
Harmoniseringskontoret og straks underrette ansøgeren herom.

3.2

Oplysninger, der gør det muligt at fastslå ansøgerens
identitet

De oplysninger, der gør det muligt at fastslå ansøgerens identitet med henblik på
fastsættelse af en ansøgningsdato, behøver ikke at opfylde alle krav i artikel 1, stk. 1,
litra b), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen (se punkt 6.1.1). Det er
tilstrækkeligt, at der oplyses efternavn og fornavn(e) på fysiske personer eller
virksomhedsnavn på juridiske personer, og, at der anføres en kontaktadresse eller
ethvert andet datakommunikationsled, der gør det muligt at kontakte ansøgeren.

3.3

En reproducerbar afbildning af designet

3.3.1

Generelle krav

Afbildningen af designet skal bestå af en grafisk og/eller fotografisk gengivelse af
designet i sort/hvid eller i farver (artikel 4, stk. 1 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Uanset hvilken blanket, der benyttes til indgivelsen af ansøgningen (papir, e-ansøgning
eller fax), skal designet gengives på en neutral baggrund og må ikke retoucheres
med blæk eller korrekturlak.
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Den skal være af en kvalitet, som gør det muligt tydeligt at skelne alle detaljer i den
genstand, for hvilket der ansøges om beskyttelse, og som giver mulighed for
formindskelse eller forstørrelse til ikke over 8 cm x 16 cm pr. afbildning med henblik på
optagelse i EF-designregistret og bekendtgørelse i Registreringstidende for EF-design
(artikel 4, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Formålet med dette krav er at give tredjepart mulighed for nøjagtigt at fastslå alle
detaljer i det EF-design, for hvilket der ansøges om beskyttelse.
Tegninger, fotografier (bortset fra lysbilleder), computerfremstillede afbildninger eller
enhver anden grafisk afbildning accepteres, forudsat, at de er reproducerbare,
herunder i et registreringsbevis i papirformat. Computeranimeret 3D-design, der
genererer bevægelsessimulering accepteres af samme grund ikke. CD-rommer og
andre databærere accepteres ikke.

3.3.2

Neutral baggrund

Baggrunden i en afbildning betragtes som neutral, så længe det design, der vises i
denne afbildning, kan skelnes klart fra omgivelserne uden interferens fra nogen anden
accessorisk eller dekorativ genstand, hvis medtagelse i gengivelsen kunne så tvivl om
den beskyttelse, der ansøges om (afgørelse af 25. april 2012, R 2230/2011-3 –
Webcams, præmis 11-12).
Med andre ord indgår hverken en "neutral" farve eller en "tom" baggrund i kravet om en
neutral baggrund (se også punkt 5.2.6 nedenfor). Det er i stedet afgørende, at designet
fremtræder så klart i forhold til baggrunden, at det fortsat er identificerbart (afgørelse af
25. januar 2012, R 284/2011-3 – Tool chest, præmis 13).
Der vil blive rejst indsigelse mod gengivelser blandt de syv, der er tilladt for afbildning
af et design (artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen),
som ikke har en neutral baggrund.
Sagsbehandleren vil udstede et mangelbrev. Sagsbehandleren vil give ansøgeren
mulighed for at afhjælpe manglerne inden en frist på to måneder ved:



at trække disse gengivelser (der ikke indgår i EF-designet) tilbage
ved at indsende nye gengivelser på en neutral baggrund
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eller
ved at ændre de gengivelser, der er rejst indsigelse mod, på en sådan måde, at
designet vil blive isoleret fra sin baggrund. Ved sidstnævnte mulighed vil der blive gjort
brug af identifikatorer, såsom afgrænsninger eller farvenuancer, der fremhæver
trækkene ved det design, for hvilket der ansøges om beskyttelse (se punkt 5.3
nedenfor), som i den syvende gengivelse af registreret EF-design nr. 2038216-0001
(venligst stillet til rådighed af BMC S.r.l.):

Forudsat at manglerne afhjælpes inden den frist, som Harmoniseringskontoret har
fastsat, vil den dato, hvor alle mangler er afhjulpet, være bestemmende for
ansøgningsdatoen (artikel 10, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Hvis manglerne ikke er blevet afhjulpet inden den frist som Harmoniseringskontoret har
fastsat, vil ansøgningen ikke blive behandlet som en ansøgning om EF-design. Sagen
vil blive afsluttet ved en beslutning truffet af sagsbehandleren, og ansøgeren vil blive
underrettet. Sagsbehandleren vil meddele finansafdelingen, at eventuelle betalte
gebyrer
skal
tilbagebetales
til
ansøgeren
(artikel 10,
stk. 2,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

3.3.3

Design, der er retoucheret med blæk eller korrekturlak

Designet må ikke retoucheres med blæk eller korrekturlak (artikel 4, stk. 1, litra e), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Sagsbehandlerne ser ikke papirudgaven af afbildningen, men kun scannede
gengivelser heraf. Derfor er det kun, når brugen af blæk eller korrekturlak skaber tvivl
om, hvorvidt den synlige korrektion er et dekorativt træk, der udgør en del af designet,
at korrigerede afbildninger vil blive gjort til genstand for indsigelse og afvist med henblik
på tildeling af en ansøgningsdato.
Ansøgeren kan afhjælpe en mangel på samme måde som beskrevet ovenfor i
punkt 3.3.2.

3.3.4

Kvalitet

Kravet om, at designet med henblik på bekendtgørelse skal være af en kvalitet, der gør
det muligt tydeligt at skelne alle detaljer i den genstand, for hvilken der ansøges om
beskyttelse, finder tilsvarende anvendelse på alle ansøgninger, uanset hvordan de
indgives.
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Ansøgninger, der er sendt pr. fax eller indgivet pr. e-ansøgning, volder særlige
problemer.

3.3.4.1 Fax
Fremsendelse pr. telefax (fax) er muligvis ikke hensigtsmæssig for indgivelse af
designansøgninger, fordi afbildningen af designet kan blive forvrænget eller uklar eller
på anden vis beskadiget. Såfremt en ansøgning fremsendes pr. fax, anbefales det
stærkt, at ansøgningen straks bekræftes ved, at der indgives en kopi i papirformat som
almindelig postforsendelse, med private kurertjenester eller ved personlig indlevering.
Såfremt ansøgningen fremsendes pr. fax, vil sagsbehandleren under alle
omstændigheder afvente en bekræftelse i en periode på op til en måned fra datoen for
modtagelsen af faxen, inden han går videre med behandlingen af ansøgningen. Når
denne periode er udløbet, vil sagsbehandleren fortsætte undersøgelsen på grundlag af
sagsakterne.
Der kan opstå to mangler som følge af utilfredsstillende fremsendelser pr. fax:
i)

ii)

afbildningen af et design, der er fremsendt pr. fax, er ikke af en kvalitet, der gør
det muligt klart at skelne alle detaljer i den genstand, for hvilken der ansøges om
beskyttelse
ansøgningen er ufuldstændig og/eller ulæselig.

For så vidt angår fastsættelsen af en ansøgningsdato, skal der sondres mellem disse
to hypoteser.
Harmoniseringskontoret sondrer mellem en ulæselig fremsendelse og en fremsendelse
af utilstrækkelig kvalitet som følger. Når en sammenligning mellem den oprindelige
fremsendelse og den originale afbildning gør det muligt at fastslå, om disse
dokumenter vedrører ét og samme design, skal den oprindelige fremsendelse blot
betragtes som værende af utilstrækkelig kvalitet. Når en sådan sammenligning ikke er
mulig overhovedet, skal den oprindelige fremsendelse betragtes som ulæselig.
(i)

Afbildningen af et design, der er fremsendt pr. fax, er ikke af en kvalitet, der gør
det muligt klart at skelne alle detaljer i den genstand, for hvilken der ansøges om
beskyttelse.

Den oprindelige ansøgningsdato vil blive lagt til grund, hvis ansøgeren på eget initiativ
eller som reaktion på Harmoniseringskontorets uformelle meddelelse (se punkt 2.7.8
ovenfor) sender den oprindelige afbildning af designet inden en måned fra
fremsendelsen pr. fax, forudsat at dens kvalitet gør det muligt at skelne alle detaljer i
den genstand, for hvilken der ansøges om beskyttelse (artikel 66, stk. 1, andet afsnit, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Bekræftelseskopien skal bestå af det samme dokument som det, der oprindeligt blev
anvendt ved fremsendelsen pr. fax. Sagsbehandleren vil afvise en "bekræftelse", der
ikke er strengt identisk med det dokument, der blev anvendt ved fremsendelsen pr. fax.
Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren i sin bekræftelse fremsendte ændrede
eller supplerende gengivelser af design(et)(ene).
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem originalen og den kopi, der tidligere er
fremsendt pr. fax, vil kun datoen for indgivelse af originalen blive taget i betragtning.
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Hvis der ikke er modtaget nogen original afbildning inden for en frist på en måned fra
modtagelsen af faxen, vil Harmoniseringskontoret sende en formel meddelelse, hvori
ansøgeren opfordres til at fremsende den originale afbildning inden for en frist på to
måneder.
Hvis denne anmodning efterkommes rettidigt, vil ansøgningsdatoen blive den dato,
hvor Harmoniseringskontoret modtager den originale afbildning, forudsat at dens
kvalitet gør det muligt tydeligt at skelne alle detaljer i den genstand, for hvilken der
ansøges om beskyttelse (artikel 66, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordningen
til EF-designforordningen).
Hvis manglerne ikke afhjælpes inden for den frist Harmoniseringskontoret har fastsat i
sin meddelelse, vil ansøgningen ikke blive behandlet som en ansøgning om EF-design.
Sagen vil blive afsluttet ved en beslutning truffet af sagsbehandleren, og ansøgeren vil
blive underrettet. Sagsbehandleren vil meddele finansafdelingen, at eventuelle betalte
gebyrer
skal
tilbagebetales
til
ansøgeren
(artikel 10,
stk. 2,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Såfremt Harmoniseringskontoret modtager en afbildning af et design, hvor nogle af
gengivelserne er mangelfulde, og hvor bekræftelsen modtages senere end en måned
efter datoen for modtagelsen af fremsendelsen pr. fax, får ansøgeren valget mellem



at få den dato, hvor bekræftelsen blev modtaget, som ansøgningsdato, eller
at beholde den dato, hvor fremsendelsen pr. fax blev modtaget, som
ansøgningsdato, men kun for ikke-mangelfulde afbildninger; i så fald vil de
mangelfulde afbildninger blive trukket tilbage.

(ii)

Ansøgningen er ufuldstændig og/eller ulæselig.

Såfremt faxen var ufuldstændig eller ulæselig, og såfremt de manglende eller
ulæselige dele vedrører de oplysninger, der identificerer ansøgeren eller afbildningen
af designet, vil Harmoniseringskontoret udstede en formel meddelelse, hvori
ansøgeren opfordres til at genfremsende ansøgningen pr. fax, post eller ved personlig
indlevering inden for en frist på to måneder. Hvis denne opfordring efterkommes
rettidigt, vil ansøgningsdatoen blive den dato, hvor Harmoniseringskontoret modtager
de
fuldstændige
og
læselige
dokumenter
(artikel 66,
stk. 2,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis manglerne ikke er blevet afhjulpet inden for den frist som Harmoniseringskontoret
har fastsat, vil ansøgningen ikke blive behandlet som en ansøgning om EF-design.
Sagen vil blive afsluttet ved en beslutning truffet af sagsbehandleren, og ansøgeren vil
blive underrettet. Sagsbehandleren vil meddele finansafdelingen, at eventuelle betalte
gebyrer
skal
tilbagebetales
til
ansøgeren
(artikel 10,
stk. 2,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

3.3.4.2 E-ansøgning
Afbildningen af designet skal indgives som et vedhæftet bilag til den elektroniske
ansøgningsblanket. Hver afbildning skal indgives i .jpeg-dataformat som et særskilt
bilag til den elektroniske ansøgningsblanket. Størrelsen af hvert bilag må ikke
overstige
5 MB
(se
afgørelse nr. EX-11-3
truffet
af
præsidenten
for
Harmoniseringskontoret den 18. april 2011 om elektronisk kommunikation med og fra
Harmoniseringskontoret).
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Der vil sandsynligvis blive rejst indsigelse mod bilag med lav opløsning på grund af
deres utilstrækkelige kvalitet med henblik på gengivelse og bekendtgørelse, såfremt
forstørrelsen af afbildningerne til 8 cm x 16 cm medfører, at detaljerne i designet bliver
uklare.
Såfremt det er klart, at den elektroniske ansøgning var mangelfuld på grund af tekniske
problemer, der kan tilskrives Harmoniseringskontoret, som f.eks. delvis upload af alle
afbildninger, vil det tillade ansøgeren at genfremsende de manglende (eller alle)
afbildninger pr. brev og vedlægge en kopi af kvitteringen for e-ansøgningen. Den
oprindelige ansøgningsdato via e-ansøgning vil blive opretholdt, forudsat, at der ikke er
andre mangler, som berører ansøgningsdatoen.

3.3.5

Prøveeksemplar

Den grafiske eller fotografiske gengivelse af designet kan erstattes af et
prøveeksemplar af designet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:



ansøgningen vedrører et todimensionalt design, og
ansøgningen indeholder en anmodning om udsættelse (artikel 36, stk. 1, litra c), i
EF-designforordningen og artikel 5, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).

I tilfælde af en samlet ansøgning kan erstatning af afbildningen med et prøveeksemplar
kun anvendes i forbindelse med nogle af designene, forudsat at disse design er
todimensionale og omfattet af en anmodning om udsættelse (se punkt 6.2.5 nedenfor).
Et prøveeksemplar er normalt en prøve af et stykke materiale, såsom tekstil, tapet,
blonde, læder osv.
Prøveeksemplarer må ikke være større end 26,2 cm x 17 cm, veje mere end 50 gram
eller være tykkere end 3 mm. De skal kunne opbevares, uden at det er nødvendigt at
folde dem (artikel 5, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Der skal indgives fem eksemplarer af hvert prøveeksemplar. I tilfælde af en samlet
ansøgning skal der indgives fem eksemplarer af prøveeksemplaret for hvert design
(artikel 5, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Ansøgningen og prøveeksemplaret/-eksemplarerne skal sendes som én forsendelse
enten pr. post eller indleveres personligt. Der vil ikke blive fastsat en ansøgningsdato,
før både ansøgningen og prøveeksemplaret/-eksemplarerne er nået frem til
Harmoniseringskontoret.
Såfremt ansøgeren indgiver et prøveeksemplar vedrørende en ansøgning, der ikke
indeholder en anmodning om udsættelse, afvises prøveeksemplaret. I så fald vil
ansøgningsdatoen blive bestemt af den dag, hvor Harmoniseringskontoret modtager
en egnet grafisk eller fotografisk gengivelse af designet, forudsat at manglen afhjælpes
inden for to måneder fra modtagelsen af Harmoniseringskontorets meddelelse
(artikel 10, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
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4

Undersøgelse af de væsentlige krav

Harmoniseringskontoret foretager en undersøgelse af de væsentlige beskyttelseskrav,
der er begrænset til to absolutte hindringer for registrering.
En ansøgning vil blive afvist, hvis designet ikke svarer til definitionen i artikel 3, litra a), i
EF-designforordningen eller strider mod den offentlige orden eller sædelighed (artikel 9
i EF-designforordningen).

4.1

Overholdelse af definitionen af et design

Ved "design" forstås et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt
af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer,
farver, form, tekstur og/eller materiale (artikel 3, litra a), i EF-designforordningen).
Ved "produkt" forstås en industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet artikel, herunder
bl.a. dele, der er bestemt til at blive samlet til et sammensat produkt, samt emballage,
udstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer
(artikel 3, litra b), i EF-designforordningen).
Det vil ikke blive undersøgt, om det produkt, for hvilket der ansøges om beskyttelse,
faktisk fremstilles eller anvendes eller kan blive fremstillet og anvendt industrielt eller
håndværksmæssigt.
Spørgsmålet om, hvorvidt et design viser hele et "produkts" eller en del af et produkts
udseende, vil blive undersøgt i lyset af selve designet i det omfang, det præciserer
produktets beskaffenhed, dets tilsigtede formål eller dets funktion, og af angivelsen af
de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes
(artikel 36, stk. 2, i EF-designforordningen).
Følgende
eksempler,
der
ganske
Harmoniseringskontorets praksis.

4.1.1

vist

ikke

er

udtømmende,

viser

Blåtryk, tegninger til huse eller andre arkitekttegninger og indendørs- og
landskabsdesign

Blåtryk, tegninger til huse eller andre arkitekttegninger og indendørs- og
landskabsdesign (f.eks. haver) vil blive betragtet som "produkter" i forbindelse med
anvendelse af artikel 7, stk. 1, i EF-designforordningen og vil kun blive accepteret med
den tilsvarende angivelse af "tryksager" i klasse 19-08 i Locarno-Klassifikationen.
Der vil blive rejst indsigelse, hvis det produkt, der er angivet i en ansøgning om et
design, som består af en tegning (blåtryk) til et hus, er "huse" i klasse 25-03 i LocarnoKlassifikationen. Det er fordi, et blåtryk ikke viser det færdige produkt som f.eks. et hus.

4.1.2

Farver per se og kombinationer af farver

En enkelt farve kan naturligvis være en bestanddel af et design, men den overholder
ikke i sig selv definitionen af et design, fordi den ikke udgør "et produkts udseende".
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Kombinationer af farver kan accepteres, hvis det på grundlag af gengivelsens konturer
kan fastslås, at de vedrører et produkt som sådant, f.eks. et logo eller et grafisk symbol
i klasse 32 i Locarno-Klassifikationen.

4.1.3

Ikoner

Design af skærmbilleder og ikoner og andre former for synlige bestanddele af et
computerprogram kan registreres (se klasse 14-04 i Locarno-Klassifikationen).

4.1.4

Rene ordbestanddele

Rene ord per se og bogstavrækker (skrevet med standardskrifttyper i sort og hvid)
overholder ikke definitionen af et design, fordi de ikke udgør et produkts udseende.
Brugen af fantasifulde skrifttyper og/eller medtagelse af et figurelement gør det dog
muligt at beskytte designet enten som et logo/grafisk symbol i klasse 32 i LocarnoKlassifikationen eller som den ornamentale gengivelse af en del af et produkt, som
designet vil blive anvendt på.

4.1.5

Musik og lyd

Musik og lyd udgør ikke i sig selv et produkts udseende og overholder derfor ikke
definitionen af et design.
Den grafiske gengivelse af en musisk komposition i form af en musikstreng ville dog
blive betragtet som et design, hvis det f.eks. blev anvendt i forbindelse med ”andre
tryksager” i klasse 19-08 eller ”grafiske symboler” i klasse 32 i LocarnoKlassifikationen.

4.1.6

Fotografier

Et fotografi udgør i sig selv et produkts udseende og overholder derfor definitionen af et
design, uanset hvad det viser. Angivelsen af produktet kan være ”skrivepapir, kort til
korrespondance og meddelelser” i klasse 19-01, ”andre tryksager” eller ”fotografier” i
klasse 19-08 i Locarno-Klassifikationen eller ethvert produkt, hvorpå designet vil blive
anvendt.

4.1.7

Levende organismer

Levende organismer er ikke "produkter", dvs. industrielt eller håndværksmæssigt
fremstillede genstande. Et design, der viser, hvordan planter, blomster, frugter osv. ser
ud i naturlig tilstand, vil i princippet blive afvist. Der vil dog ikke blive rejst indsigelse,
hvis det fremgår af angivelsen af produktet, at dette produkt er kunstigt (se navnlig
klasse 11-04 i Locarno-Klassifikationen).
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4.1.8

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer, såsom grafer, diagrammer, kort osv. kan være gengivelser af
produkter i klasse 19-07 i Locarno-Klassifikationen.

4.1.9

Begreber

En designansøgning afvises, hvis gengivelsen af et produkt blot er et eksempel blandt
mange på, hvad ansøgeren ønsker at beskytte. Der kan ikke indrømmes eneret til et
"ikke-specifikt" design, der kan have mange forskellige udseender. Dette er tilfældet,
når genstanden for ansøgningen bl.a. vedrører et begreb, en opfindelse eller en
metode til frembringelse af et produkt.

4.2

Offentlig orden og sædelighed

4.2.1

Fælles principper

Begreberne offentlig orden og sædelighed varierer fra det ene land til det andet. En
restriktiv foranstaltning baseret på offentlig orden og sædelighed kan bygge på en
opfattelse, der ikke nødvendigvis er fælles for samtlige medlemsstater (dom af
14. oktober 2004, sag C-36/02, Omega, præmis 33 og 37).
På baggrund af det registrerede EF-designs enhedskarakter (artikel 1, stk. 3 i EFdesignforordningen) er det tilstrækkeligt at fastslå, at et design er i strid med den
offentlige orden, i det mindste i en del af EU, for at dette design afvises i henhold til
artikel 9 i EF-designforordningen (se tilsvarende dom af 20. september 2011,
sag T-232/10, Det sovjetiske våbenskjold, præmis 37 og 62). Denne konklusion
understøttes af lovgivningen og den administrative praksis i visse medlemsstater.
Det kræves ikke, at det ville være ulovligt og forbudt at benytte designet. Den
omstændighed, at det er ulovligt at benytte designet i henhold til EU-lovgivningen eller
national lovgivning, er dog en stærk indikation af, at designet burde afvises i henhold til
artikel 9 i EF-designforordningen.

4.2.2

Offentlig orden

Hensynet til den offentlige orden kan kun påberåbes ved afvisningen af en ansøgning
om EF-design, når der foreligger en virkelig og tilstrækkelig alvorlig trussel mod et
grundlæggende samfundshensyn (dom af 14. marts 2000, sag C-54/99, Église de
scientologie, præmis 17).
Design, der viser eller fremmer vold eller forskelsbehandling på grund af køn, race eller
etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, vil blive
afvist med denne begrundelse (artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde).
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4.2.3

Sædelighed

Hensynet til sædeligheden kan kun påberåbes ved afvisningen af en ansøgning om
EF-design, hvis designet opfattes som tilstrækkeligt obskønt af en fornuftig person med
en normal følsomheds- og tolerancetærskel (se tilsvarende dom af 9. marts 2012,
sag T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, præmis 21).
I modsætning til design, der strider mod sædeligheden, er dårlig smag ikke en
registreringshindring.

4.3

Indsigelse

Såfremt sagsbehandleren rejser indsigelse med hensyn til den ene eller anden af de to
ovennævnte absolutte hindringer for registrering, vil ansøgeren få lejlighed til at trække
ansøgningen tilbage eller ændre den ved at indgive en ændret afbildning af designet
eller til at fremsætte bemærkninger inden en frist på to måneder (artikel 47, stk. 2, i EFdesignforordningen
og
artikel 11
i
gennemførelsesforordningen
til
EFdesignforordningen).
Hvis indsigelsen vedrører overholdelsen af definitionen af et design, og denne
indsigelse kan imødekommes ved at ændre angivelsen af de produkter, hvori designet
skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes, vil sagsbehandleren foreslå en
sådan ændring i meddelelsen til ansøgeren.
Såfremt ansøgeren vælger at indgive en ændret afbildning af designet, vil afbildningen
blive antaget, forudsat at "designet bevarer sin identitet" (artikel 11, stk. 2, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Opretholdelse i en ændret form vil derfor være begrænset til tilfælde, hvor de fjernede
elementer eller elementer, hvorpå der er givet afkald, er så ubetydelige i betragtning af
deres størrelse eller betydning, at de sandsynligvis ikke vil blive bemærket af den
informerede bruger.
Træk kan fjernes, eller der kan gives afkald på dem, ved at benytte de identifikatorer,
som er omhandlet i punkt 5.3 nedenfor.
Forudsat at manglerne afhjælpes inden for den frist, som Harmoniseringskontoret har
fastsat, vil den dato, hvor alle mangler er afhjulpet, være bestemmende for
ansøgningsdatoen (artikel 10, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Såfremt ansøgeren ikke imødekommer hindringerne for registrering inden fristens
udløb, vil Harmoniseringskontoret afvise ansøgningen. Hvis disse hindringer kun
vedrører nogle af de design, der er indeholdt i en samlet ansøgning, vil
Harmoniseringskontoret kun afvise ansøgningen for disse designs vedkommende
(artikel 11, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

5

Supplerende krav til afbildningen af designet

Ansøgerne erindres om, at kravene til det format, som designet afbildes i, kan variere
afhængigt af den måde, hvorpå ansøgningen blev indgivet (papir, e-ansøgning, brug af
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prøveeksemplar). Disse krav er fastsat i artikel 4 og 5 i gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen.
Følgende instrukser supplerer kravene til kvaliteten af afbildningen og den neutrale
baggrund (se punkt 3.3 ovenfor).
Følgende instrukser finder anvendelse på alle design uanset den måde, hvorpå
ansøgningen blev indgivet.
Selv når afbildningen af designet er blevet erstattet af et prøveeksemplar i
overensstemmelse
med
artikel 5
i
gennemførelsesforordningen
til
EFdesignforordningen (se punkt 3.3.5 ovenfor), skal ansøgeren indgive en grafisk eller
fotografisk afbildning af designet senest tre måneder inden udsættelsesperioden på
30 måneder udløber (artikel 15, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforordningen, se
punkt 6.2.5.3 nedenfor).
En eventuel mangel, der konstateres i en ansøgning, og som vedrører det ene eller
andet krav i dette afsnit, har ingen indvirkning på tildelingen af en ansøgningsdato.
Hvis manglerne ikke er blevet afhjulpet inden for den frist som Harmoniseringskontoret
har fastsat i sin undersøgelsesrapport, vil ansøgningen dog blive afvist (artikel 46,
stk. 3, i EF-designforordningen). Hvis manglerne kun vedrører nogle af de design, der
er indeholdt i en samlet ansøgning, vil Harmoniseringskontoret kun afvise ansøgningen
for disse designs vedkommende (artikel 11, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen).
Når der er blevet tildelt en ansøgningsdato, giver afvisningen af ansøgningen ikke
anledning til tilbagebetaling af de gebyrer, som ansøgeren har betalt (artikel 13 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

5.1

Antal afbildninger

Formålet med den grafiske gengivelse er at vise de træk ved designet, for hvilke der
ansøges om beskyttelse. Den grafiske gengivelse skal kunne stå alene med henblik på
klart og præcist at fastslå genstanden for den beskyttelse, som det registrerede EFdesign giver indehaveren. Denne regel følger af kravet om retssikkerhed.
Det er ansøgerens ansvar så grundigt som muligt at vise trækkene ved designet.
Harmoniseringskontoret vil ikke undersøge, om der er behov for yderligere afbildninger
for fuldt ud at vise designets udseende, med de undtagelser, der er anført i punkt 5.2.15.2.3 nedenfor.
Der kan højst indgives syv forskellige gengivelser med henblik på at afbilde designet
(artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Gengivelserne kan være ligefremme, forhøjede, tværgående, i perspektiv eller opdelte.
Der bør kun indgives én kopi af hver gengivelse.
En opdelt gengivelse er en gengivelse, hvor alle komponenter af et sammensat produkt
vises adskilt for at forklare, hvordan disse komponenter kan samles, som i
nedenstående eksempel (registreret EF-design nr. 380969-0002, venligst stillet til
rådighed af Aygaz Anonim Sirketi, designer Zafer Dikmen).
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Alternative vinkler af gengivelser af bevægelige eller flytbare dele af et design kan
vises separat som i nedenstående eksempel (registreret EF-design nr. 588694-0012,
venligst stillet til rådighed af Fujitsu Toshiba Mobile Communications, designer Hideki
Hino).

Hver gengivelse skal nummereres af ansøgeren med arabertal ved hjælp af cifre
adskilt med et punktum, idet det første ciffer er nummeret på designet, og det andet
nummeret på gengivelsen. F.eks. skal den sjette gengivelse af det andet design i en
samlet ansøgning nummereres: 2.6
I tilfælde, hvor der er indgivet mere end syv gengivelser, vil Harmoniseringskontoret se
bort fra eventuelle ekstra gengivelser i forbindelse med registrering og bekendtgørelse
(afgørelse af 27. oktober 2009, R 571/2007-3 – Rammer til cykler og motorcykler,
præmis 13). Harmoniseringskontoret behandler gengivelserne i den fortløbende
rækkefølge, som ansøgeren har angivet (artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordningen
til EF-designforordningen).
Når en afbildning omfatter mindre end syv gengivelser, og gengivelserne ikke er
nummeret, vil sagsbehandleren nummerere gengivelserne efter den sekvens, der er
vist i ansøgningen.
Sagsbehandleren vil ikke ændre rækkefølgen af gengivelserne, sådan som de fremstår
i ansøgningen, eller deres placering.
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5.2

Overensstemmelse mellem gengivelserne

Sagsbehandleren kontrollerer, om gengivelserne vedrører det samme design, dvs.
udseendet af et og samme produkt eller dets dele.
Såfremt gengivelserne er usammenhængende og vedrører mere end ét design, vil
ansøgeren blive opfordret til at trække nogle gengivelser tilbage eller ændre
ansøgningen til en samlet ansøgning for forskellige design og betale de tilsvarende
gebyrer.
Det er ansøgerens ansvar at indgive en korrekt og fuldstændig ansøgning (herunder
gengivelser af designet). Harmoniseringskontoret er ikke berettiget til at afhjælpe
eventuelle mangler i form af uoverensstemmende gengivelser, når EF-designet er
blevet registreret og offentliggjort (se afgørelse af 3. december 2013, R 1332/2013-3
Adaptere, præmis 14 ff).
Det kan navnlig være vanskeligt at vurdere overensstemmelsen mellem gengivelserne
ved behandling af ansøgninger om design i forbindelse med sammensatte produkter,
detaljer i produkter og sæt af artikler.

5.2.1

Sammensatte produkter

Ved et sammensat produkt forstås et produkt, der består af flere komponenter, som
kan udskiftes således, at produktet kan skilles ad og samles igen (artikel 3, litra c), i
EF-designforordningen).
Ansøgerne skal blandt de syv tilladte gengivelser indgive mindst én, der viser det
sammensatte produkt i dets samlede form. Se nedenstående eksempel (registreret EFdesign nr. 238092-0001, venligst stillet til rådighed af Eglo Leuchten GmbH):
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Komponenterne kunne hver for sig være et "design". Såfremt alle gengivelserne viser
forskellige komponenter uden at vise disse delkomponenter i sammenhæng, vil
sagsbehandleren derfor udstede et mangelbrev, der giver ansøgeren to muligheder:



5.2.2

ansøgeren kan ændre sin ansøgning til en samlet ansøgning, der kombinerer de
separate design for hvert af de pågældende delkomponenter og betale de
tilsvarende gebyrer, eller
ansøgeren kan begrænse sin ansøgning til kun at omfatte ét design ved at
trække de gengivelser, der viser andre design, tilbage.

Detaljer

Det samme ræsonnement gælder for design, der ikke skal inkorporeres i et sammensat
produkt, hvor gengivelserne kun viser individuelle detaljer, der ikke kan stå i forbindelse
med produktets udseende som helhed
Hver af de enkelte detaljer ved produktet kunne i sig selv være et "design". Såfremt alle
gengivelserne viser forskellige detaljerede træk uden at vise disse træk i
sammenhæng, vil sagsbehandleren derfor udstede et mangelbrev, der giver
ansøgeren to muligheder:



5.2.3

ansøgeren kan ændre sin ansøgning til en samlet ansøgning, der kombinerer de
separate design for hvert af de pågældende individuelle træk og betale de
tilsvarende gebyrer, eller
ansøgeren kan begrænse sin ansøgning til kun at omfatte ét design ved at
trække de gengivelser, der viser andre design, tilbage.

Sæt af artikler

Et sæt af artikler er en gruppe af produkter af samme type, der generelt anses for at
høre sammen og bruges sådan. Se nedenstående eksempel (registreret EF-design
nr. 685235-0001, venligst stillet til rådighed af Zaklady Porcelany Stolowej KAROLINA
Sp. z o.o.)

Forskellen mellem et sammensat produkt og et sæt af artikler er, at artiklerne i et "sæt
af artikler" i modsætning til et sammensat produkt ikke er mekanisk forbundne.
Et sæt af artikler kan være et "produkt" i sig selv, jf. artikel 3 i EF-designforordningen.
Det kan vises i én designansøgning, hvis de artikler, der udgør dette sæt, er knyttet
sammen ved æstetisk og funktionel komplementaritet og under normale
omstændigheder sælges samlet som ét produkt som f.eks. et skakbræt og dets brikker
eller sæt af knive, gafler og skeer.
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Det skal dog fremgå klart af gengivelsen, at der søges beskyttelse for et design, der er
resultatet af kombinationen af de artikler, som udgør sættet.
Ansøgerne skal blandt de syv tilladte gengivelser mindst indgive én gengivelse, der
viser hele sættet af artikler.
Ellers vil sagsbehandleren udstede et mangelbrev, der giver ansøgeren to muligheder:



5.2.4

ansøgeren kan ændre sin ansøgning til en samlet ansøgning, der kombinerer de
særskilte design for hver af de pågældende artikler og betale de tilsvarende
gebyrer, eller
ansøgeren kan begrænse sin ansøgning til kun at omfatte ét design ved at
trække de gengivelser, der viser andre design, tilbage.

Variationer af et design

Sæt af produkter bør ikke forveksles med variationer af et design. De forskellige
udformninger af samme begreb kan ikke samles i én ansøgning, fordi hver udformning
er et design i sig selv, jf. nedenstående eksempel (registret EF-design nr. 12916520001; -0002; -0003; -0004, venligst stillet til rådighed af TESCOMA s.r.o.).

Såfremt gengivelserne i en ansøgning om registrering af et enkelt EF-design vedrører
mere end ét design, vil sagsbehandleren udstede et mangelbrev, der giver ansøgeren
to muligheder:



5.2.5

ansøgeren kan ændre sin ansøgning til en samlet ansøgning, der kombinerer de
særskilte design, og betale de tilsvarende gebyrer, eller
ansøgeren kan begrænse sin ansøgning til kun at omfatte ét design ved at
trække de gengivelser, der viser andre design, tilbage.

Farver

Afbildningen af designet kan indgives enten i sort/hvid (monokrom) eller i farver
(artikel 4, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Der vil blive rejst indsigelse mod afbildninger, der kombinerer gengivelser i sort/hvid
med farvegengivelser, på grund af deres uoverensstemmelse og den heraf følgende
manglende retssikkerhed med hensyn til den beskyttelse, der ansøges om.
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Det samme ræsonnement gælder, når de samme træk ved et design er vist i forskellige
farver i de forskellige gengivelser. En sådan uoverensstemmelse viser, at ansøgningen
vedrører mere end ét design (afgørelse af 31. marts 2005, R 965/2004-3 – Målebånd,
præmis 18-20, og afgørelse af 12. november 2009 – Bekleidung, præmis 9-10).
Ansøgeren vil derfor blive opfordret til enten at trække nogle af farvegengivelserne
tilbage for at sikre overensstemmelse mellem de tilbageværende gengivelser eller til at
ændre ansøgningen til en samlet ansøgning og betale de tilsvarende gebyrer.
Som en undtagelse fra ovennævnte princip kan de samme træk ved et design dog
afbildes i forskellige farver i de forskellige gengivelser, hvis ansøgeren dokumenterer,
at ændringen af farver på forskellige tidspunkter, mens produktet er i brug, er et af de
relevante træk ved designet, sådan som det fremgår af nedenstående eksempel
(registreret EF-design nr. 283817-0001, venligst stillet til rådighed af ASEM
Industrieberatung und Vermittlung).

Såfremt afbildningen er i farver, vil registreringen og bekendtgørelsen også være i
farver (artikel 14, stk. 2, litra c), i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).

5.2.6

Elementer, der er designet uvedkommende

Gengivelser kan omfatte genstande, der er designet uvedkommende, forudsat at deres
medtagelse ikke skaber tvivl om den beskyttelse, der ansøges om, og kun er til
illustration (se punkt 3.3.2 ovenfor).
Se f.eks. følgende to registrerede EF-design, nemlig nr. 210166-0003 (venligst stillet til
rådighed af Karl Storz GmbH & Co. KG) og nr. 2068692-0002 (venligst stillet til
rådighed af Tenzi Sp. z o.o.), i hvilke medtagelsen af en hånd eller bygninger og
bevoksning i nogle af gengivelserne har til formål at præcisere, hvordan det produkt,
som designet er inkorporeret i, vil blive anvendt, eller den sammenhæng, hvori det vil
blive anvendt:
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5.3

Anvendelse af identifikatorer til udelukkelse af træk fra
beskyttelse

I modsætning til artikel 37 i EF-varemærkeforordningen fastsætter hverken EFdesignforordningen eller gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen regler
om muligheden for i ansøgningen at medtage en erklæring om, at ansøgeren ikke vil
påberåbe sig eneret til et eller flere træk, der er vist i gengivelsen.
Det er i denne henseende ikke hensigtsmæssigt at anvende en beskrivelse som
omhandlet i artikel 36, stk. 3, litra a), i EF-designforordningen, da en beskrivelse ifølge
artikel 36, stk. 6, i EF-designforordningen "ikke berører omfanget af beskyttelsen af
designet som sådan". Bekendtgørelsen indeholder kun en angivelse af, at der er
indgivet en beskrivelse, ikke selve beskrivelsen (artikel 14, stk. 2, litra d), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Fraskrivelser skal derfor fremgå klart af afbildningen af selve designet.
Følgende identifikatorer vil være tilladt i en ansøgning om registrering af et EF-design:

5.3.1

Stiplede linjer

Stiplede linjer kan anvendes i en gengivelse enten for at angive de elementer, for
hvilke der ikke ansøges om beskyttelse (f.eks. udsmykning på overfladen af et givet
produkt, hvis form der gives afkald på), eller for at angive dele af designet, som ikke er
synlige i den konkrete gengivelse, dvs. usynlige linjer.
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Registreret EF-design nr. 30606-0005, venligst stillet til rådighed af Nokia Corporation (designer:
Petteri Kolinen)

5.3.2

Afgrænsninger

Der kan anvendes afgrænsninger omkring de træk ved designet, for hvilke der
ansøges om beskyttelse, mens de resterende dele kun anses for at være til illustration,
dvs. at vise de omgivelser, som de træk, for hvilke der ansøges om beskyttelse, indgår
i.

Registreret EF-design nr. 164611-0004, venligst stillet til rådighed af Valio Oy (designer: Aki Liukko)

Registreret EF-design nr. 2038216-0001, venligst stillet til rådighed af BMC S.r.l.

5.3.3

Farvenuancer og udviskning

Der kan anvendes farvenuancer og udviskning for at udelukke en række træk fra
beskyttelse og dermed fremhæve de træk, for hvilke der ansøges om beskyttelse.
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Registreret EF-design
nr. 244520-0002, venligst
stillet til rådighed af Nokian
Tyres plc

5.3.4

Registreret EF-design
nr. 222120-0002, venligst
stillet til rådighed af Altia Plc

Registreret EF-design nr. 2204050003, venligst stillet til rådighed af
KUBOTA CORPORATION (designer:
Yoshitaka Higashikawa)

Adskillelser

Der kan i illustrationsøjemed anvendes adskillelser for at angive, at der gives afkald på
den nøjagtige længde af designet (ubestemt længde).

Registreret EF-design nr. 1868753-0001, venligst stillet til rådighed af Viskadalens Produktion AB
(designer: Johan Larsson)

5.4

Forklarende tekst, ord eller symboler

Ingen forklarende tekst, ord eller symboler ud over angivelsen "op" eller ansøgerens
navn og adresse må anføres i gengivelserne (artikel 4, stk. 1, litra c), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Såfremt ord, bogstaver, tal og symboler (såsom pile) klart ikke indgår i designet, kan
sagsbehandleren fjerne dem fra gengivelserne ved hjælp af de særlige it-værktøjer, der
er til rådighed til dette formål. Hvis sagsbehandleren af tekniske årsager ikke er i stand
til at fjerne dem, vil ansøgeren blive anmodet om at indgive rene gengivelser eller
trække de mangelfulde gengivelser tilbage.
Såfremt ord, bogstaver, tal osv. indgår i designet (grafisk symbol), er designet
acceptabelt.
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Ordelementer, der er vist i gengivelsen, og som indgår i designet, vil blive indtastet og
indlæst i sagsakterne. Såfremt der vises flere ordelementer, vil sagsbehandleren kun
tage de mest fremtrædende i betragtning.
Angivelser, såsom "set fra siden", "set forfra" osv. vil blive udelukket fra
bekendtgørelsen. Hvis ansøgeren anser disse angivelser for at være relevante, vil han
måske ønske at medtage dem i boksen "Beskrivelse" på tidspunktet for indgivelsen af
ansøgningen. Yderligere ændringer eller tilføjelse af en beskrivelse vil ikke være tilladt.

5.5

Ændring og supplering af afbildninger

Principielt kan afbildningen ikke ændres, efter at ansøgningen er blevet indgivet.
Indgivelsen af supplerende afbildninger eller tilbagetrækning af nogle af gengivelserne
vil derfor ikke blive accepteret (artikel 12, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen), medmindre Harmoniseringskontoret udtrykkeligt tillader eller
kræver det.
Navnlig de oprindeligt indgivne gengivelser kan ikke erstattes af gengivelser af bedre
kvalitet. De gengivelser, der er blevet undersøgt og bekendtgjort, vil være dem, som
ansøgeren indgav sammen med sin oprindelige ansøgning.
I det omfang indgivelse af ændrede eller supplerende gengivelser er tilladt, skal det ske
elektronisk via Harmoniseringskontorets websted (ikke pr. e-mail), pr. post eller fax
(sidstnævnte kan dog ikke anbefales, se punkt 2.2.5 ovenfor).

5.6

Særlige krav

5.6.1

Repetitive overflademønstre

Såfremt ansøgningen vedrører et design, der består af et repetitivt overflademønster,
skal afbildningen af designet vise hele mønstret og en tilstrækkelig del af den repetitive
overflade (artikel 4, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen) for
at vise, hvordan dette mønster gentages i det uendelige.
Såfremt ansøgninger ikke indeholder en beskrivelse, der gør det klart, at designet
består af et repetitivt overflademønster, vil Harmoniseringskontoret antage, at dette
ikke er tilfældet og vil anmode om en tilstrækkelig del af den repetitive overflade.
Hvis supplerende gengivelser som illustration viser det mønster, der anvendes på et
eller flere specifikke produkter, skal ansøgeren ved hjælp af en af de metoder, der er
omhandlet i punkt 5.3 ovenfor sikre sig, at formen af disse produkter ikke påberåbes
som en del af designet (registreret EF-design nr. 002321232-0002, venligst stillet til
rådighed af Textiles Visatex SL.):
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5.6.2

Typografiske fonte

Såfremt ansøgningen vedrører et design bestående af en typografisk font, skal
afbildningen af designet bestå i en gengivelse af samtlige bogstaver i alfabetet, både
med store og små bogstaver, samtlige arabertal og en tekst på fem linjer i den
typografiske skrifttype, idet alt skal være i 16-pitch (artikel 4, stk. 4, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Såfremt ansøgningen ikke omfatter en tekst på fem linjer i den typografiske skrifttype
(artikel 4, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), vil
ansøgeren blive anmodet om at indgive en sådan tekst eller acceptere en ændring i
angivelsen af produkter til "tegnsæt" i klasse 18.03 i Locarno-Klassifikationen.

6

Supplerende elementer, som en ansøgning skal eller kan
indeholde

6.1

Obligatoriske krav

Ud over kravene om fastsættelse af en ansøgningsdato (se punkt 3 ovenfor) skal
ansøgningen på korrekt vis angive ansøgeren og i givet fald dennes repræsentant
(artikel 1, litra b) og e), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen),
angive de to sprog, ansøgningen er indgivet på (artikel 1, litra h), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), indeholde en underskrift
(artikel 1, litra i), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen) og angive de
produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes (artikel 1,
litra d), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Selv efter at der er blevet fastsat en ansøgningsdato, vil sagsbehandleren rejse
indsigelse, hvis der konstateres en mangel med hensyn til et af ovennævnte krav ved
behandlingen af ansøgningen om EF-design (artikel 10, stk. 3, litra a), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
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6.1.1

Angivelse af ansøgeren og dennes repræsentant

I henhold til artikel 1, litra b), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen
vil der blive rejst indsigelse mod en ansøgning, hvis den ikke indeholder følgende
oplysninger om ansøgeren: navn, adresse og nationalitet samt den stat, i hvilken
vedkommende har bopæl, eller, såfremt ansøgeren er en juridisk person, i hvilken
denne har hovedsæde eller forretningssted. Hvis Harmoniseringskontoret har givet
ansøgeren et identifikationsnummer, er det tilstrækkeligt at anføre dette nummer samt
ansøgerens navn.
Såfremt ansøgningen indgives i mere end én ansøgers navn, gælder det samme krav
for hver af dem.
Navne på fysiske personer skal indeholde både efternavn og fornavn(e). Juridiske
personer skal angives med deres officielle betegnelse. Den stat, hvis lovgivning
regulerer sådanne juridiske personer, skal også angives.
Hvis ansøgeren ikke har en repræsentant, anbefales det stærkt at anføre telefonnumre
og faxnumre og oplysninger om andre datakommunikationslinks, såsom e-mail.
Hver ansøger skal i princippet kun anføre én adresse. Såfremt der angives flere
adresser, tages kun den førstnævnte adresse i betragtning, medmindre ansøgeren
betegner en af adresserne som postadresse.
Hvis der er mere end én ansøger, vil Harmoniseringskontoret sende sine meddelelser
til den ansøger, der er nævnt først i ansøgningen.
Hvis ansøgeren har udpeget en repræsentant, skal ansøgningen angive denne
repræsentants navn og forretningsadresse. Hvis Harmoniseringskontoret har tildelt en
udpeget repræsentant et identifikationsnummer, er det tilstrækkeligt at angive dette
nummer samt repræsentantens navn.
Hvis repræsentanten har mere end én forretningsadresse, eller hvis der er to eller flere
repræsentanter med forskellige forretningsadresser, skal det angives i ansøgningen,
hvilken adresse der skal benyttes som postadresse. Hvis dette ikke er angivet, vil
postadressen blive anset for at være den førstnævnte adresse.
Hvis der er mere end én ansøger, kan der i ansøgningen udpeges en fælles
repræsentant for alle ansøgere.

6.1.2

Angivelse af sprog

Ansøgningen kan indgives på et hvilket som helst af EU's officielle sprog
(ansøgningssprog) (artikel 98, stk. 1, i EF-designforordningen, se punkt 2.4). Det
sprog, der er anvendt i ansøgningsblanketten, berører ikke sproget i ansøgningen. Det
er sproget i det indhold, som ansøgeren har indsendt, der er afgørende.
Ansøgningssproget vil være det første sprog i ansøgningen.
Ansøgeren skal anføre et andet sprog, som skal være et af Harmoniseringskontorets
sprog, dvs. spansk (ES), tysk (DE), engelsk (EN), fransk (FR) eller italiensk (IT).
Det andet sprog skal være forskelligt fra det sprog som ansøgningen er indgivet på.
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ISO-koderne på to bogstaver (koder udarbejdet af Den Internationale
Standardiseringsorganisation til angivelse af sprog) kan benyttes i det relevante felt i
ansøgningsblanketten.

6.1.3

Underskrift

Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren eller dennes repræsentant (artikel 1,
litra i), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). Såfremt der er mere
end én ansøger eller repræsentant, er den enes underskrift tilstrækkelig.
Hvis en ansøgning indgives elektronisk, er det tilstrækkeligt at angive navnet og
underskriverens myndighed. Hvis en ansøgning er indgivet pr. fax, anses en
faksimileunderskrift for at være gyldig.
For repræsentanter er en underskrift bestående af navnet på advokatfirmaet
acceptabel.

6.1.4

Angivelse af produkter

6.1.4.1 Generelle principper
I henhold til artikel 36, stk. 2, i EF-designforordningen skal en ansøgning om et EFdesign angive de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal
anvendes. I henhold til artikel 1, stk. 1, litra d), og artikel 3, stk. 3, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen skal angivelsen af produkter
udformes således, at produkternes art klart fremgår, og således, at hvert af dem kun
kan klassificeres i én af Locarno-Klassifikationens klasser, fortrinsvis under anvendelse
af begreber, der fremgår af den heri indeholdte liste over produkter, eller i
EuroLocarno-databasen (se nedenfor).
Hverken produktangivelsen eller klassificeringen berører omfanget af beskyttelsen af et
design som sådan (artikel 36, stk. 6, i EF-designforordningen). Klassificeringen tjener
udelukkende administrative formål og gør det navnlig muligt for tredjeparter at søge i
databaser over registrerede EF-design (artikel 3, stk. 2, i gennemførelsesforordningen
til EF-designforordningen).
Ansøgerne behøver ikke selv at klassificere de produkter, hvori deres design skal
inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes (artikel 36, stk. 3, litra d), i EFdesignforordningen).
Dette
anbefales
dog
stærkt
for
at
fremskynde
registreringsproceduren (se punkt 6.2.3).
Nedenstående overvejelser vedrører kun enkelte designansøgninger. For så vidt angår
samlede designansøgninger finder kravet om "enhedsklasse" anvendelse (se
punkt 7.2.3).

6.1.4.2 Locarno-Klassifikationen og EuroLocarno-Klassifikationen
Locarno-Klassifikationen er en international klassifikation for industrielle design. Den
findes på to officielle sprog, nemlig engelsk og fransk. Dens opbygning og indhold
vedtages og ændres af udvalget af eksperter fra de lande, der er part i Locarnoarrangementet. Klassifikationen administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel
Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret
FINAL

VERSION 1.0

Side 39
DATE 01/08/2014

Behandling af ansøgninger om registrerede EF-design

ejendomsret (WIPO). Den nuværende tiende udgave indeholder 32 klasser og 219
underklasser.
EuroLocarno er Harmoniseringskontorets klassifikationsværktøj. Den bygger på, og har
den samme opbygning som, Locarno-Klassifikationen (dvs. de samme klasser og
underklasser). Den indeholder den alfabetiske liste over produkterne i LocarnoKlassifikationen og suppleres af et stort antal supplerende produktbetegnelser.
EuroLocarno er tilgængelig på alle officielle EU-sprog på Harmoniseringskontorets
websted.
Med henblik på at fremskynde og forenkle registreringsproceduren anbefales det
stærkt, at produkterne angives ved hjælp af betegnelserne i EuroLocarno-databasen.
Ved at benytte betegnelserne i EuroLocarno-databasen undgår man behovet for
oversættelser og undgår således lange forsinkelser i registreringsproceduren. Hvis
disse produktbetegnelser anvendes, i det omfang det er muligt, vil det forbedre
gennemsigtigheden og muligheden for at søge i databaser over registrerede EFdesign.

6.1.4.3 Hvordan angives produkterne
Der kan anføres mere end ét produkt i ansøgningen.
Når der er angivet mere end ét produkt i ansøgningen, behøver produkterne ikke at
henhøre under den samme klasse i Locarno-Klassifikationen, medmindre flere design
kombinerest i en samlet ansøgning (artikel 37, stk. 1, i EF-designforordningen og
artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, se
punkt 7.2.3).
Hver klasse og underklasse i Locarno-Klassifikationen og EuroLocarno har en
"overskrift". Overskrifterne i klasserne og underklasserne giver et generelt fingerpeg
om, hvilke områder produkterne henhører under.
Under alle omstændigheder skal produktet/produkterne angives på en sådan måde, at
de kan klassificeres i både den relevante klasse og underklasse i LocarnoKlassifikationen (artikel 1, stk. 2, litra c), i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Det er ikke i sig selv udelukket at anvende betegnelserne i overskriften til en given
klasse i Locarno-Klassifikationen, men det anbefales ikke. Ansøgerne bør ikke vælge
artsbetegnelser, der er henvist til i overskriften til den relevante klasse (f.eks.
"beklædningsgenstande" i klasse 2), men i stedet vælge betegnelser i overskriften til
underklassen (f.eks. "beklædningsgenstande" i underklasse 02-02) eller mere
specifikke betegnelser blandt dem, der er anført i underklasserne til den relevante
klasse (f.eks. "jakker") i underklasse 02-02).
Såfremt produktangivelsen ikke muliggør klassificering i en underklasse, vil
sagsbehandleren fastslå den relevante underklasse ved henvisning til det produkt, der
er vist i den grafiske gengivelse (se punkt 6.2.3.1. nedenfor). Når en ansøgning som
produktindikator f.eks. indeholder betegnelsen "boligindretning" i klasse 6 i LocarnoKlassifikationen, vil sagsbehandleren tildele en underklasse ved at tage hensyn til
selve designet, for så vidt den præciserer produktets art, dets anvendelsesformål og

Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret
FINAL

VERSION 1.0

Side 40
DATE 01/08/2014

Behandling af ansøgninger om registrerede EF-design

funktion. Hvis designet viser en seng, vil sagsbehandleren tildele klasse 06-02 til
artsbetegnelse "boligindretning".
Det er ikke i sig selv udelukket at anvende adjektiver i produktangivelser, selvom
sådanne adjektiver ikke indgår i den alfabetiske liste over produkter i LocarnoKlassifikationen eller EuroLocarno (f.eks. "elektrisk boreværktøj" i underklasse 08-01
eller "bomuldsbukser" i underklasse 02-02). Det kan dog forårsage forsinkelser i
behandlingen af ansøgningen, såfremt der kræves en oversættelse af adjektivet til alle
EU-sprog.

6.1.4.4 Ex officio-ændring af angivelsen
Produktbetegnelser, der ikke er anført i Locarno-Klassifikationen eller EuroLocarno
Såfremt en ansøger benytter betegnelser, der ikke står i EuroLocarno, vil
sagsbehandleren i uproblematiske tilfælde ex officio erstatte den ordlyd, som
ansøgeren har anvendt, med en tilsvarende eller mere generel betegnelse i LocarnoKlassifikationen eller EuroLocarno. Formålet hermed er at undgå at skulle oversætte
betegnelser til alle EU-sprog, hvilket ville føre til forsinkelser i behandlingen af
ansøgningen.
Når en ansøger f.eks. vælger betegnelsen "løbesko" (ikke en betegnelse, der findes i
EuroLocarno) til at angive de produkter, hvori designet skal inkorporeres, vil
sagsbehandleren ændre denne betegnelse til "fodtøj" (hvilket er overskriften på
underklasse 02-04) eller "sko" (der er anført i underklasse 02-04).
Selv om produktangivelsen ikke berører omfanget af beskyttelsen af designet som
sådan, vil sagsbehandleren afholde sig fra at erstatte de betegnelser, som ansøgeren
har valgt, med mere specifikke betegnelser.

Produkter og dele hertil samt sæt
Såfremt et design viser en del af et produkt, og dette produkt som helhed er angivet i
ansøgningen (f.eks. når det fremgår af en ansøgning om registrering af designet til et
knivskaft, at det produkt, hvori dette design skal inkorporeres, er "knive" i
underklasse 08-03), vil sagsbehandleren erstatte denne produktangivelse med
angivelsen "Produkt(er) X (Del af -)", forudsat, at både den pågældende del og
produktet som helhed henhører under samme klasse i Locarno-Klassifikationen.
Såfremt designet viser et sæt af produkter, og disse produkter er angivet i ansøgningen
(f.eks. når det fremgår af ansøgningen om registrering af designet til et sæt fade, at de
produkter, hvori dette design skal inkorporeres, er "fade" i underklasse 07-01), vil
sagsbehandleren erstatte denne angivelse med "Produkt(er) (Sæt af -)".

Dekoration
Det samme ræsonnement gælder, når designet viser en dekoration til et givet produkt,
og dette produkt som helhed er angivet i ansøgningen. Sagsbehandleren vil erstatte
denne produktangivelse med angivelsen "Produkt(er) X (Dekoration til -)". Produktet vil
således blive klassificeret i klasse 32-00 i Locarno-Klassifikationen.
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Såfremt produktangivelsen er "dekoration", og designet ikke begrænser sig til at vise
denne dekoration, men også det produkt, hvorpå dekorationen anvendes, eller dele af
dette produkt, uden at der gives afkald på dets konturer, vil dette produkt blive føjet til
produktangivelsen, og klassifikationen vil blive ændret tilsvarende.
Der vil blive rejst indsigelse mod en liste over produkter, der kombinerer "dekoration"
med andre produkter henhørende under forskellige klasser i Locarno-Klassifikationen,
såfremt flere design kombineres i en samlet ansøgning (se punkt 7.2.3).

Ex officio-ændring af angivelsen
Forudsat at der ikke er nogen mangel, vil sagsbehandleren registrere EFdesign(et)(ene) og underrette ansøgeren om ex officio-ændringen af
produktangivelsen.
Såfremt ansøgeren rejser indsigelse mod en sådan ex officio-ændring, kan han
anmode om korrektion af den tilsvarende indførelse i registret (se punkt 11.1) og om, at
de oprindelige betegnelser, der blev anvendt i ansøgningen, opretholdes, forudsat, at
der ikke er nogen problemer med klarheden og nøjagtigheden af disse betegnelser og
deres klassifikation (artikel 20 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen,
se afgørelse af 5. juli 2007, R 1421-2006-3, Kasseapparater). I så fald underrettes
ansøgerne dog om, at oversættelsen af de oprindelige betegnelser til alle officielle EUsprog sandsynligvis vil medføre forsinkelser i registreringen af EF-design(et)(ene).

6.1.5

Lang liste over produkter

Der kan angives mere end ét produkt i en ansøgning.
For at sikre, at der fortsat kan søges i EF-designregistret, og for at spare omkostninger
til oversættelse, når der i en ansøgning er angivet mere end fem forskellige produkter
henhørende under samme underklasse i Locarno-Klassifikationen, vil sagsbehandleren
imidlertid foreslå, at produktangivelsen erstattes af overskriften i den pågældende
underklasse.
Lad os f.eks. antage, at en ansøgning indeholder følgende produktbetegnelse: Låseeller lukkeindretninger, nøgler til køretøjer, tyverisikringslåse til døre, tyverisikringspæle
til motorcykler, hængelåse (del af -), låseblik, klinker, håndjern, stel til håndtasker,
hasper, låsebolte, lukkeanordninger til døre og vinduer, døråbnere [elektriske],
skudrigler, låse, låse til punge og håndtasker, fladrigler [låse], hængelåse, låseudstyr,
låse til lædervarer, dørlukkere, låserigler til hængslede vinduer eller døre, træksnorlåse
til persienner, afbryderknapper til elektriske kontakter, kabellåse til cykler, tyverisikre
låse, nøgler, lukketøj til kasser, døråbnere, tilholderlåse, dørlåse til køretøjer,
lukkehægter til bagklapper på lastbiler, cykellåse, lukkere til cigaretæsker, forvridere til
skodder, hjulklamper [støvler], håndjern, låse (del af -).
Da alle disse produkter er klassificeret i den samme underklasse i LocarnoKlassifikationen, vil sagsbehandleren foreslå, at denne liste erstattes af overskriften til
underklasse 08-07, dvs. "Låse- eller lukkeindretninger".
Såfremt produktangivelsen indeholder mere end fem produkter, der ikke henhører
under den samme underklasse i Locarno-Klassifikationen, vil sagsbehandleren foreslå,
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at ansøgeren begrænser antallet af produkter til fem og udvælger produkterne i
overensstemmelse hermed.
Hvis ansøgeren inden den frist, der er anført i sagsbehandlerens meddelelse, udtrykker
ønske om at opretholde den oprindelige liste over produkter, vil undersøgelsen finde
sted på grundlag af denne liste.
Hvis ansøgeren ikke reagerer inden fristens udløb eller udtrykkeligt accepterer
sagsbehandlerens forslag, vil undersøgelsen finde sted på grundlag af den
produktangivelse, som sagsbehandleren har foreslået.

6.1.6

Indsigelser mod produktangivelser

Såfremt sagsbehandleren rejser indsigelse, vil ansøgeren få en frist på to måneder til
at fremsætte bemærkninger og afhjælpe eventuelle konstaterede mangler (artikel 10,
stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Sagsbehandleren kan opfordre ansøgeren til at angive arten og formålet med
produkterne for at muliggøre korrekt klassificering eller kan foreslå produktbetegnelser
fra EuroLocarno for at bistå ansøgeren.
Hvis manglerne ikke er afhjulpet inden for den fastsatte frist, afslås ansøgningen
(artikel 10, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

6.1.6.1 Ingen produktangivelse
Der vil blive rejst indsigelse såfremt ansøgningen ikke indeholder nogen angivelse af
de pågældende produkter (artikel 36, stk. 2, i EF-designforordningen). Hvis der findes
en angivelse i beskrivelsen eller i prioritetsdokumentet, vil sagsbehandleren dog
benytte denne som produktangivelse (afgørelse af 21. marts 2011, R 2432/2010-3,
Kylkropp för elektronikbärare, præmis 14).

6.1.6.2 Mangelfuld produktangivelse
Sagsbehandleren vil også rejse indsigelse mod produktangivelsen, hvis den ikke gør
det muligt at klassificere hvert produkt i kun én klasse og underklasse i LocarnoKlassifikationen
(artikel 3,
stk. 3,
i
gennemførelsesforordningen
til
EFdesignforordningen).
Dette vil være tilfældet, hvis angivelsen er for vag eller tvetydig til at fastslå de
pågældende produkters art og formål, f.eks. varer, nyhedsartikler, gaver, souvenirs,
tilbehør til hjemmet, elektriske apparater osv.
Dette vil også være tilfældet, hvis angivelsen vedrører en tjeneste og ikke et produkt,
f.eks. fremsendelse og behandling af oplysninger.

6.1.6.3 Åbenlyse misforhold
Da et af hovedmålene med produktangivelsen og klassifikationen er at gøre det muligt
for tredjepart at søge i EF-designregistret, vil sagsbehandleren rejse indsigelse,
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såfremt produktangivelsen ikke svarer til det produkt, der er vist i afbildningen af
designet.

6.2

Fakultative elementer

En ansøgning kan indeholde en række fakultative elementer, jf. artikel 1, stk. 1, litra f)
og g), og artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, dvs.






6.2.1

en påberåbelse af prioritet eller udstillingsprioritet
en beskrivelse
en angivelse af Locarno-Klassifikationen for de produkter, der er indeholdt i
ansøgningen
en angivelse af designeren/designerne
en anmodning om udsættelse

Prioritet og udstillingsprioritet

6.2.1.1 Prioritet
Generelle principper
Ved ansøgning om et EF-design kan man påberåbe sig prioritet på grundlag af en eller
flere tidligere ansøgninger om samme design eller brugsmodel i eller for enhver stat,
der har tiltrådt Pariserkonventionen eller overenskomsten om oprettelse af
Verdenshandelsorganisationen, eller i eller for en anden stat, med hvilken der er
indgået en gensidighedsaftale (artikel 41 i EF-designforordningen og artikel 8 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). Denne "konventionsprioritet"
gælder i seks måneder fra datoen for indgivelse af den første ansøgning.
Prioriteten har den retsvirkning, at prioritetsdatoen anses for at være datoen for
indgivelsen af ansøgningen om registrering af et EF-design med hensyn til artikel 5, 6,
7 og 22, artikel 25, stk. 1, litra d), og artikel 50, stk. 1, i EF-designforordningen
(artikel 43 i EF-designforordningen).
Påberåbelser af prioritet er underlagt følgende krav:








der kan påberåbes prioritet inden seks måneder fra datoen for indgivelse af den
første ansøgning
der kan kun påberåbes prioritet fra indgivelsen af den første ansøgning om et
design eller en brugsmodel i et land, der er medlem af Pariskonventionen eller
Verdenshandelsorganisationen (WTO), eller i en anden stat, med hvilken der er
indgået en gensidighedsaftale
indehaveren skal være den samme, men der skal indsendes et
overdragelsesdokument, der fastslår EF-designansøgerens ret til at påberåbe sig
prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, der oprindeligt blev indgivet af en
anden ansøger
prioritetserklæringen (indeholdende dato, nummer og land for den første
ansøgning) skal fremlægges senest en måned fra datoen for indgivelsen af
ansøgningen om registrering af et EF-design
detaljerne og den bekræftede kopi af den tidligere ansøgning skal fremlægges
senest tre måneder fra datoen for indgivelse af prioritetserklæringen
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Det er et væsentligt krav, at EF-designet skal vedrøre "samme design eller
brugsmodel" som det/den, for hvilke(t)(n) der påberåbes prioritet (artikel 41, stk. 1, i
EF-designforordningen). Dette betyder, at genstanden for den tidligere ansøgning skal
være identisk med genstanden for det tilsvarende EF-design uden tilføjelse eller
fjernelse af nogen træk. En påstand om prioritet er dog gyldig, hvis EF-designet og den
tidligere ansøgning om en designrettighed eller en brugsmodel kun er forskellig på
uvæsentlige punkter, jf. artikel 5 i EF-designforordningen.
Når Harmoniseringskontoret undersøger en ansøgning om et EF-design, kontrollerer
det ikke, om ansøgningen vedrører "samme design eller brugsmodel" som det/den, for
hvilke(t)(n) der påberåbes prioritet. Derfor er ansøgeren udelukkende ansvarlig for at
sikre, at dette krav er opfyldt, idet gyldigheden af påberåbelsen af prioritet ellers kunne
blive anfægtet på et senere tidspunkt.
Harmoniseringskontoret vil i forbindelse med ugyldighedssager undersøge en
påberåbelse af prioritet med hensyn til artikel 5, 6 og 7 og artikel 25, stk. 1, litra d), i
EF-designforordningen, hvis en tredjepart anfægter gyldigheden af en sådan
påberåbelse af prioritet, eller hvis indehaveren anfægter virkningerne af
bekendtgørelsen af et design, når denne bekendtgørelse fandt sted i prioritetsperioden
(se Retningslinjerne for undersøgelse af begæringer om et designs ugyldighed,
punkt 5.5.1.8: Bekendtgørelse i prioritetsperioden).
Kontoret vil ved undersøgelsen af en ansøgning om EF-design kun kontrollere, om
formaliteterne vedrørende påberåbelse af prioritet er opfyldt (artikel 45, stk. 2, litra d), i
EF-designforordningen).

Påberåbelse af prioritet
Ansøgeren kan påberåbe sig prioritet på grundlag af en eller flere tidligere ansøgninger
om design eller brugsmodeller. Der kan således påberåbes prioritet på grundlag af en
eller flere tidligere ansøgninger, når to eller flere EF-design indgår i en samlet
ansøgning.
Hvis der påberåbes prioritet på grundlag af den samme tidligere ansøgning for alle
design,
bør
feltet
"Samme
prioritet
for
alle
design"
afkrydses
i
(papir)ansøgningsblanketten.
En hvilken som helst ansøgning, der svarer til en forskriftsmæssig national ansøgning i
henhold til den nationale lovgivning, der finder anvendelse herpå, anses for at give
anledning til ret til prioritet. Ved en forskriftsmæssig national ansøgning forstås enhver
ansøgning, for hvilken ansøgningsdatoen kan fastslås i det pågældende land, uanset
det senere udfald af ansøgningen (artikel 41, stk. 3, i EF-designforordningen).
Der kan påberåbes prioritet enten ved indgivelsen af ansøgningen om EF-design eller
inden en frist på én måned fra ansøgningsdatoen. I løbet af denne frist på én måned
skal ansøgeren indsende prioritetserklæringen med angivelse af, på hvilken dato og i
eller for hvilket land den tidligere ansøgning er indgivet (artikel 8, stk. 2, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis der ikke er angivet nogen påberåbelse i ansøgningen, betragtes indgivelse af
prioritetsdokumenterne inden en måned fra ansøgningsdatoen som en
prioritetserklæring.
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Medmindre det udtrykkeligt er angivet i ansøgningen, at der senere vil blive påberåbt
en prioritet, vil ansøgningen blive behandlet straks og, hvis der ikke konstateres
mangler, blive registreret uden at vente en måned på en eventuel prioritetserklæring.
Hvis en prioritetserklæring er gyldigt indgivet efter registreringen af ansøgningen om
EF-design, vil der efterfølgende blive foretaget en tilsvarende indførelse i registret.
Ansøgeren skal fremsende journalnummeret på den/de tidligere ansøgning(er) og en
bekræftet kopi af den/de tidligere ansøgning(er) til Harmoniseringskontoret (artikel 8 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen) inden tre måneder fra
ansøgningsdatoen
eller
fra
Harmoniseringskontorets
modtagelse
af
prioritetserklæringen.

Mangler
Kontoret vil kun kontrollere, om formaliteterne vedrørende påberåbelse af prioritet er
opfyldt (artikel 45, stk. 2, litra d), i EF-designforordningen), dvs.:









om der blev påberåbt prioritet inden seks måneder fra indgivelsen af den første
ansøgning
om der blev påberåbt prioritet ved indgivelsen af ansøgningen eller inden en
måned fra ansøgningsdatoen
om oplysningerne og kopien af den tidligere ansøgning blev indsendt rettidigt
(inden tre måneder fra ansøgningsdatoen eller modtagelsen af
prioritetserklæringen)
om den tidligere ansøgning vedrører et design eller en brugsmodel
om den tidligere ansøgning blev indgivet i et land, der er medlem af
Pariserkonventionen eller Verdenshandelsorganisationen (WTO), eller i en anden
stat, med hvilken der er indgået en gensidighedsaftale
om den tidligere ansøgning var den første, der blev indgivet (dvs. at en
påberåbelse af prioritet bør afvises, hvis der igen blev påberåbt prioritet i
prioritetsbegæringen)
om indehaveren er den samme, eller om et overdragelsesdokument fastslår EFdesignansøgerens ret til at påberåbe sig prioritet på grundlag af en tidligere
ansøgning, der oprindeligt blev indgivet af en anden ansøger.

Såfremt der konstateres afhjælpelige mangler, vil sagsbehandleren anmode ansøgeren
om at afhjælpe dem inden to måneder.
Hvis manglerne ikke afhjælpes rettidigt, eller ikke kan afhjælpes, vil
Harmoniseringskontoret underrette ansøgeren om fortabelsen af retten til prioritet og
muligheden for at anmode om en formel afgørelse (dvs. som ikke kan påklages) om
fortabelse af retten til prioritet (artikel 46, stk. 1 og 4, i EF-designforordningen og
artikel 40, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis de mangler, der ikke er blevet afhjulpet, kun vedrører nogle af designene i en
samlet ansøgning, fortabes prioritetsretten kun for disse design (artikel 10, stk. 8, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
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Spørgsmålet om, hvorvidt der blev påberåbt prioritet inden seks måneder fra
indgivelsen af den første ansøgning
Sagsbehandleren vil undersøge, om den ansøgningsdato, der er blevet fastsat for EFdesignet, ligger senere end seks måneder fra datoen for indgivelse af den første
ansøgning.
Ansøgerne
bør
bemærke,
at
den
ansøgningsdato,
som
Harmoniseringskontoret har fastsat, måske ikke altid svarer til datoen for modtagelsen
af designansøgningen (se punkt 3).
For at fremskynde registreringsproceduren vil Harmoniseringskontoret, når det er
hævet over enhver tvivl, at datoen for indgivelsen af EF-designansøgningen langt har
overskredet denne frist på seks måneder, afvise påberåbelsen af prioritet uden formelt
at underrette ansøgeren om denne mangel.
Såfremt datoen for indgivelse af ansøgningen om EF-design kun modtages lidt efter
udløbet af denne frist på seks måneder, vil sagsbehandleren undersøge, om denne
frist skal forlænges på en af de betingelser, der er fastsat i artikel 58 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen.
Den påberåbte ret til prioritet skal altid være en tidligere ansøgning, der af samme
grund ikke kan være forsynet med den samme dato som ansøgningen om EFdesignet.

Spørgsmålet om, hvorvidt der blev påberåbt prioritet ved indgivelsen af ansøgningen
eller inden en måned fra ansøgningsdatoen
Sagsbehandleren vil kontrollere, at der er blevet påberåbt prioritet senest en måned
efter datoen for indgivelse af ansøgningen om EF-design.

Spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne om den tidligere ansøgning og kopien af
prioritetsdokumentet blev indsendt rettidigt
Såfremt der påberåbes prioritet ved indgivelse af ansøgningen eller ved indsendelse af
en prioritetserklæring, skal ansøgeren angive, på hvilken dato og i eller for hvilket land
den tidligere ansøgning er indgivet (artikel 1, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen). Der vil dog ikke blive rejst indsigelse, hvis dette undlades:
Sagsbehandleren vil afvente fremsendelsen af prioritetsdokumentet.
Journalnummeret og prioritetsdokumentet skal indsendes inden tre måneder fra datoen
for indgivelse af ansøgningen om EF-design eller indsendelsen af prioritetserklæringen
(artikel 8 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Prioritetsdokumentet skal indeholde en bekræftet kopi af den tidligere ansøgning eller
registrering udstedt af den myndighed, der modtog den, og skal ledsages af en attest
med angivelse af datoen for indgivelsen af denne ansøgning. Prioritetsdokumentet kan
indgives i form af en original eller som en nøjagtig fotokopi. For så vidt det originale
dokument indeholder en afbildning af designet i farver, skal fotokopien også være i
farver (afgørelse nr. EX-03-05 truffet af præsidenten for Harmoniseringskontoret den
20. januar 2003 om de formelle krav til påberåbelsen af prioritet eller anciennitet).
Ansøgere, der påberåber sig prioritet på grundlag af et amerikansk patent (design), har
lov til at indsende den bekræftede kopi af denne ansøgning i CD-rom-format
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(meddelelse
nr. 12/04
Harmoniseringskontoret).

af

20. oktober 2004

fra

præsidenten

for

Såfremt der påberåbes prioritet på grundlag af et tidligere registreret EF-design, skal
ansøgeren angive nummeret på den tidligere ansøgning og datoen for dens indgivelse.
Der kræves ingen yderligere oplysninger eller dokumenter (afgørelse nr. EX-03-05
truffet af præsidenten for Harmoniseringskontoret den 20. januar 2003 om de formelle
krav til påberåbelsen af prioritet eller anciennitet).
Hvis sproget i den tidligere ansøgning ikke er et af de fem officielle sprog, kan
sagsbehandleren opfordre ansøgeren til at indsende en oversættelse inden for en frist
på to måneder (artikel 42 i EF-designforordningen). Det er ikke nødvendigt at
oversætte hele dokumentet, men kun de oplysninger, der gør det muligt for
sagsbehandleren at kontrollere rettighedens art (design eller brugsmodel), det land,
hvor ansøgningen er indgivet, journalnummeret, ansøgningsdatoen og ansøgerens
navn.
For at fremskynde registreringsproceduren, når en sagsbehandler konstaterer mangler
i forbindelse med påberåbelsen af prioritet, vil der blive udstedt et mangelbrev, inden
fristen for indsendelse af alle oplysninger om den tidligere ansøgning udløber,
herunder journalnummeret og prioritetsdokumentet. Fristen for at afhjælpe mangler vil
ikke være kortere end tre måneder fra ansøgningsdatoen eller datoen for modtagelsen
af prioritetserklæringen.

Spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere ansøgning vedrører et design eller en
brugsmodel
Der kan påberåbes prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning om design eller
brugsmodel, herunder en ansøgning om et tidligere EF-design eller en ansøgning om
registrering af et internationalt design.
Mange nationale love indeholder ikke bestemmelser om beskyttelse af brugsmodeller,
f.eks. amerikanske love. I EU kan brugsmodeller registreres i bl.a. Østrig, Den
Tjekkiske Republik, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Ungarn, Polen, Portugal,
Slovakiet og Spanien. Brugsmodeller kan også registreres i Japan.
En påberåbelse af prioritet på grundlag af en tidligere patentansøgning vil i princippet
blive afvist. Der kan påberåbes prioritet på grundlag af en international ansøgning, der
er indgivet i henhold til patentsamarbejdskonventionen (PCT), eftersom artikel 2 i PCT
definerer ordet "patent" bredt, således at brugsmodeller er omfattede.
En påberåbelse af prioritet kan kun bygge på en tidligere ansøgning, der er indgivet til
den amerikanske patent- og varemærkemyndighed (USPTO), hvis genstanden for den
tidligere ansøgning vedrører et "designpatent" og ikke et "patent".
For at fremskynde registreringsproceduren vil Harmoniseringskontoret, når den
tidligere ansøgning uomtvisteligt indebærer en rettighed, der ikke er et design eller en
brugsmodel, afvise påberåbelsen af prioritet uden formelt at underrette ansøgeren om
denne mangel.
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Spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere ansøgning blev indgivet i et land, der er
medlem af Pariserkonventionen eller Verdenshandelsorganisationen (WTO), eller i en
anden stat, med hvilken der er indgået en gensidighedsaftale
Nedenstående stater og andre territorier har ikke tiltrådt nogen af de relevante
konventioner og er heller ikke omfattet af nogen gensidighedsaftaler. Påberåbelser af
prioritet baseret på ansøgninger, som er indgivet i disse lande og territorier, vil således
blive afvist.
Afghanistan (AF)
Abkhasien
Amerikansk Samoa (AS)
Anguilla (AI)
Aruba (AW)
Bermuda (BM)
Caymanøerne (KY)
Cookøerne (CK)
Eritrea (ER)
Etiopien (ET)
Falklandsøerne (FK)
Guernsey (GC)
Isle of Man (IM)
Jersey (JE)
Kiribati (KI)
Marshalløerne (MH)
Mikronesiens Forenede Stater (FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palau (PW)
Pitcairn (PN)
Saint Helena (SH)
Somalia (SO)
Turks- og Caicosøerne (TC)
Tuvalu (TV)
De Britiske Jomfruøer (VG).
For at fremskynde registreringsproceduren vil Harmoniseringskontoret, når den
tidligere ansøgning uomtvisteligt blev indgivet i et af ovennævnte lande eller territorier,
afvise påberåbelsen af prioritet uden formelt at underrette ansøgeren om denne
mangel.

Spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere ansøgning er den første, der blev indgivet.
Principielt skal den tidligere ansøgning være den første ansøgning, der er indgivet.
Sagsbehandleren vil derfor kontrollere, at prioritetsdokumentet ikke henviser til en
prioritet, som påberåbes på grundlag af en endnu tidligere ansøgning.
For at fremskynde registreringsproceduren vil Harmoniseringskontoret, når det er
hævet over enhver tvivl, at den tidligere ansøgning ikke er den første ansøgning, som
er indgivet, afvise påberåbelsen af prioritet uden formelt at underrette ansøgeren om
denne mangel.
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Som undtagelse herfra anses en efterfølgende ansøgning om et design, hvor en
tidligere første ansøgning er blevet indgivet i eller for samme stat, for første ansøgning
med det formål at bestemme retten til prioritet såfremt denne tidligere ansøgning på
tidspunktet for den senere ansøgning er tilbagekaldt, opgivet eller afslået uden at have
været gjort tilgængelig for offentligheden og uden at have affødt rettigheder, som
fortsat består, og for så vidt første ansøgning ikke allerede har tjent som grundlag for
påberåbelse af prioritet. Den tidligere ansøgning kan i så fald ikke længere tjene som
grundlag for påberåbelse af prioritet (artikel 41, stk. 4, i EF-designforordningen).

Spørgsmålet om, hvorvidt indehaveren er den samme, eller om der har fundet en
overdragelse sted
Ansøgeren i den første ansøgning eller dennes efterfølgende rettighedsindehaver kan
påberåbe sig prioritet. I sidstnævnte tilfælde skal den første ansøgning være blevet
overdraget inden datoen for indgivelse af EF-designansøgningen, og der skal indgives
dokumentation herfor.
Retten til prioritet som sådan kan overdrages uafhængigt af den første ansøgning.
Prioriteten kan derfor accepteres, selv hvis indehaverne af EF-designet og den tidligere
ansøgning er forskellige, forudsat at der fremsendes dokumentation for tildelingen af
retten til prioritet. I så fald skal den dato, hvor tildelingen fik retsvirkning, ligge før
datoen for indgivelsen af EF-designansøgningen.
Datterselskaber eller associerede selskaber til ansøgeren betragtes ikke som værende
den samme retlige enhed som selve ansøgeren om EF-design.
Når ansøgeren som reaktion på en indsigelse fra sagsbehandleren eller en
uoverensstemmelse mellem identiteten af ansøgeren og identiteten af den tidligere
indehaver af ansøgningen forklarer, at dette skyldes en ændring af selskabsnavnet,
skal der inden to måneder indsendes et dokument, som godtgør denne ændring af
selskabsnavnet.

6.2.1.2 Udstillingsprioritet
Generelle principper
Udstillingsprioriteten har den retsvirkning, at den dato, hvor designet blev udstillet på
en officielt anerkendt udstilling, anses for at være datoen for indgivelsen af
ansøgningen om registrering af et EF-design med hensyn til artikel 5, 6, 7 og 22,
artikel 25, stk. 1, litra d), og artikel 50, stk. 1, i EF-designforordningen (artikel 43 i EFdesignforordningen).
Ansøgeren kan påberåbe sig udstillingsprioritet inden en frist på seks måneder fra den
første udstilling. Det skal godtgøres, at produkterne har været udstillet (artikel 44, stk. 1
og 2, i EF-designforordningen).
Udstillingsprioriteten kan ikke gælde længere end de seks måneder, der gælder for
"konventionsprioriteten" (artikel 44, stk. 3, i EF-designforordningen).
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Påberåbelse af udstillingsprioritet
Ligesom ved "konventionsprioritet" (se punkt 6.2.1 ovenfor) kan der påberåbes
udstillingsprioritet enten ved indgivelsen af en EF-designansøgning eller senere.
Ønsker ansøgeren efter at have indgivet en ansøgning at påberåbe sig
udstillingsprioritet, skal prioritetserklæringen med angivelse af navnet på udstillingen og
datoen for den første udstilling af produkterne indsendes inden en frist på en måned fra
ansøgningsdatoen (artikel 9, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Ansøgeren skal senest tre måneder fra ansøgningsdatoen eller modtagelsen af
prioritetserklæringen indlevere en attest til Harmoniseringskontoret, som skal være
udstedt under udstillingen af den ansvarlige myndighed. Attesten skal bekræfte, at
designet faktisk blev fremvist på udstillingen, samt angive udstillingens åbningsdag og,
hvis den første offentlige brug ikke faldt sammen med udstillingens åbningsdag, dagen
for den første offentlige brug. Attesten skal ledsages af identifikation af den faktiske
fremvisning af produktet, hvori designet er inkorporeret, behørigt bekræftet af
myndigheden (artikel 9, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Der kan kun indrømmes prioritet, når ansøgningen om et EF-design indgives inden
seks måneder fra den første fremvisning på en udstilling, der er anerkendt til dette
formål, nemlig en verdensudstilling som omhandlet i konventionen angående
internationale udstillinger undertegnet den 22. november 1928 i Paris. Disse
udstillinger er sjældne, og artikel 44 i EF-designforordningen omfatter ikke fremvisning
på andre nationale eller internationale udstillinger. Udstillingerne findes på webstedet
for Det Internationale Bureau for Udstillinger i Paris: http://www.bie-paris.org/site/en/.

Mangler
Harmoniseringskontoret vil begrænse sig til at kontrollere, om formaliteterne
vedrørende påberåbelse af en udstillingsprioritet er opfyldt (artikel 45, stk. 2, litra d), i
EF-designforordningen), dvs.







om datoen for indgivelse af ansøgningen om EF-designet ligger inden for den
frist på seks måneder fra den første fremvisning af produktet
om der blev påberåbt prioritet ved indgivelsen af ansøgningen eller inden en
måned fra ansøgningsdatoen
om anvendelsen af den efterfølgende prioritetserklæring angiver navnet på
udstillingen og den første fremvisning af produktet
om udstillingen var en verdensudstilling som omhandlet i konventionen angående
internationale udstillinger af 22. november 1928
om den attest, der blev udstedt under udstillingen af den ansvarlige myndighed,
blev indsendt rettidigt
om den indehaver, der er angivet i denne attest, er den samme som ansøgeren.

Såfremt der konstateres afhjælpelige mangler, vil sagsbehandleren anmode ansøgeren
om at afhjælpe dem inden en frist, der ikke er kortere end fristen på tre måneder for
indsendelse af ovennævnte attest.
Hvis manglerne er uafhjælpelige eller ikke bliver afhjulpet rettidigt, vil
Harmoniseringskontoret underrette ansøgeren om fortabelsen af retten til prioritet og
muligheden for at anmode om en formel afgørelse (dvs. som ikke kan påklages) om
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fortabelse af retten til prioritet (artikel 46, stk. 1 og 4, i EF-designforordningen og
artikel 40, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis manglen kun vedrører nogle af designene i en samlet ansøgning, fortabes
prioritetsretten kun for disse design (artikel 10, stk. 8, i gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen).

6.2.2

Beskrivelse

Ansøgningen kan indeholde en beskrivelse på højst 100 ord, der forklarer afbildningen
af designet eller prøveeksemplaret (se punkt 3.3.5 ovenfor). Beskrivelsen må kun
vedrøre de karakteristiske træk, der fremgår af afbildningen af designet eller
prøveeksemplaret. Den må ikke indeholde bemærkninger om designets opfyldelse af
nyhedskravet eller kravet om individuel karakter eller dets tekniske værdi (artikel 1,
stk. 2, litra a), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Beskrivelsen berører ikke omfanget af beskyttelsen af et EF-design som sådan
(artikel 36, stk. 6, i EF-designforordningen).
Beskrivelsen kan dog fremhæve arten eller formålet med visse karakteristiske træk ved
designet med henblik på at imødekomme en mulig indsigelse. Når forskellige
gengivelser af det samme design viser forskellige farver og dermed skaber tvivl om
overensstemmelsen mellem dem (se punkt 5.2.5 ovenfor), kan beskrivelsen f.eks.
forklare, at farverne i designet ændrer sig, når det produkt, hvori dette design er
inkorporeret, er i brug.
Beskrivelser, der indsendes efter datoen for indgivelsen af ansøgningen, vil ikke blive
accepteret.
Der vil blive foretaget en anmærkning i registret om, at beskrivelsen er blevet indsendt,
men beskrivelsen som sådan vil ikke blive bekendtgjort. Beskrivelsen vil dog fortsat
indgå i de administrative sagsakter til ansøgningen og vil være offentlig tilgængelig for
tredjepart på de betingelser, der er fastsat i artikel 74 i EF-designforordningen og
artikel 74 og 75 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen.

6.2.3

Angivelse af Locarno-Klassifikationen

6.2.3.1 Generelle principper
Ansøgeren kan i overensstemmelse med Locarno-Klassifikationen selv angive
klassifikationen over de produkter, der er anført i ansøgningen (se punkt 6.1.4 ovenfor).
Hvis ansøgeren angiver en klassifikation, skal produkterne grupperes efter klasserne i
Locarno-Klassifikationen, idet nummeret på den relevante klasse anføres foran hver
gruppe, og idet de opføres i den rækkefølge, hvori klasserne og underklasserne er
angivet (artikel 3 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Da klassifikationen er fakultativ, vil der ikke blive rejst indsigelse, hvis ansøgeren ikke
indsender en klassifikation eller ikke grupperer eller sorterer produkterne sådan som
krævet, forudsat, at der ikke rejses indsigelse med hensyn til angivelsen af produkterne
(punkt 4.6 ovenfor). Hvis der ikke rejses nogen indsigelse, vil sagsbehandleren
klassificere produkterne ex officio i overensstemmelse med Locarno-Klassifikationen.
Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret
FINAL

VERSION 1.0

Side 52
DATE 01/08/2014

Behandling af ansøgninger om registrerede EF-design

Såfremt ansøgeren kun har angivet selve klassen og ingen underklasse, vil
sagsbehandleren tildele den underklasse, der forekommer relevant i betragtning af det
design, der er vist i afbildningen. Når en designansøgning f.eks. angiver emballage i
klasse 9 i Locarno-Klassifikationen, og designet viser en flaske, vil sagsbehandleren
tildele klasse 09-01 (hvis overskrift er Flasker, flakoner, krukker, glasballoner,
syreballoner og areosolbeholdere).
Såfremt ansøgeren har angivet den forkerte klassifikation, vil sagsbehandleren ex
officio tildele den korrekte.
Produkter, der kombinerer forskellige elementer med henblik på at udføre mere end én
funktion, kan klassificeres i så mange klasser og underklasser som antallet af formål.
F.eks. vil produktangivelsen Kølebokse med radioer og cd-afspillere blive klassificeret
under klasse 14-01 (Apparater til optagelse og gengivelse af lyd og billeder), klasse 1403 (Kommunikationsudstyr, trådløse fjernbetjeninger og radioforstærkere) og
klasse 15-07 (Køleanlæg og -maskiner) i Locarno-Klassifikationen.

6.2.3.2 Samlet ansøgning og kravet om "en klasse"
Hvis den samme produktangivelse gælder for alle design i en samlet ansøgning, bør
den relevante boks "Samme angivelse af produkter for alle design" afkrydses på
(papir)ansøgningsblanketten, og der bør ikke anføres noget i feltet "Angivelse af
produkt(er)" for de efterfølgende design.
Tages flere design – med undtagelse af ornamenter – med under ét i en samlet
ansøgning, skal ansøgningen opdeles, hvis de produkter, hvori designene skal
inkorporeres, eller hvorpå de skal anvendes, henhører under mere end én klasse i
Locarno-Klassifikationen (artikel 37, stk. 1, i EF-designforordningen og artikel 2, stk. 2, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, se punkt 7.2.3).

6.2.4

Angivelse af designer(en)(ne)

Ansøgningen kan indeholde
a)
b)
c)

en angivelse af designer(en)(ne) eller
en fælles angivelse for et designerteam, eller
en angivelse af, at designer(en)(ne) eller designerteamet har givet afkald på
retten til at blive nævnt (artikel 18 i EF-designforordningen og artikel 1, stk. 2,
litra d), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

Anførelsen, afkaldet og en erklæring vedrørende designer(en)(ne) er rent fakultative og
ikke genstand for undersøgelse.
Hvis designeren eller designerteamet er den/det samme for alle design, som der
ansøges om i en samlet ansøgning, bør dette angives ved at afkrydse boksen "Samme
designer for alle design" på (papir)ansøgningsblanketten.
Da retten til at blive nævnt som designer ikke er tidsbegrænset, kan designerens navn
også indføres i registret efter registreringen af designet (artikel 69, stk. 2, litra j), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
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6.2.5

Anmodning om udsættelse

6.2.5.1 Generelle principper
En ansøger kan ved indgivelsen af en ansøgning om registrering af et EF-design
anmode om, at bekendtgørelsen udsættes i 30 måneder regnet fra datoen for
ansøgningens indgivelse eller, hvis der er påberåbt prioritet, fra prioritetsdatoen
(artikel 50, stk. 1, i EF-designforordningen).
Såfremt der ikke konstateres nogen mangler, vil designet blive registreret.
Oplysningerne i del A.2 i Registreringstidende for EF-design består af
journalnummeret,
ansøgningsdatoen,
datoen
for
indførelse
i
registret,
registreringsnummer, navn og adresse på indehaveren og i givet fald navn og adresse
på repræsentanten. Der bekendtgøres ingen andre oplysninger, såsom afbildningen af
designet eller oplysninger om angivelsen af produkter (artikel 14, stk. 3, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Tredjepart kan dog få aktindsigt i hele sagsakten, hvis vedkommende forinden har
indhentet ansøgerens samtykke eller kan godtgøre en legitim interesse (artikel 74,
stk. 1 og 2, i EF-designforordningen).
Der foreligger navnlig en legitim interesse, hvis en interesseret person kan godtgøre, at
indehaveren af det registrerede EF-design, hvis bekendtgørelse er blevet udsat, har
taget skridt til at påberåbe sig rettigheder over for vedkommende.
Der vil ikke blive udstedt noget registreringsbevis, så længe bekendtgørelsen af
designet er udsat. Indehaveren af designregistreringen kan dog med forbehold af
udsættelse anmode om en bekræftet eller ubekræftet udskrift af registreringen, der
indeholder afbildningen af designet eller andre oplysninger, som identificerer dets
udseende (artikel 73, litra b), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen),
med henblik på at påberåbe sig sine rettigheder over for tredjepart (artikel 50, stk. 6, i
EF-designforordningen).
Den procedure, der er beskrevet i denne afdeling, gælder ikke for internationale
registreringer, hvor EU er designeret (se punkt 12 nedenfor).

6.2.5.2 Anmodning om udsættelse
Anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen skal ske i ansøgningen (artikel 50,
stk. 1, i EF-designforordningen). Senere anmodninger vil ikke blive accepteret, selv
hvis de modtages samme dag.
Ansøgerne bør være opmærksomme på, at design kan registreres og antages til
bekendtgørelse inden to arbejdsdage og nogle gange endog på den dag, hvor
ansøgningen modtages (se punkt 2.7.1 ovenfor). Hvis en ansøgning ved en fejl ikke
indeholder en anmodning om udsættelse, bør ansøgningen trækkes tilbage for at
forhindre bekendtgørelse. I betragtning af den hastighed, hvormed registrerings- og
bekendtgørelsesprocessen foregår, bør dette gøres umiddelbart efter indgivelsen af
ansøgningen. Ansøgeren bør også kontakte en sagsbehandler på dagen for
tilbagetrækingen.
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En anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen kan kun vedrøre nogle af designene
i en samlet ansøgning. I så fald skal de design, hvis bekendtgørelse skal udsættes,
klart angives ved afkrydsning af boksen "Anmodning om udsættelse af
bekendtgørelsen" på (papir)blanketten eller boksen "Bekendtgørelsen skal udsættes"
(e-ansøgning) for hvert design.
Ansøgeren skal betale et gebyr for udsættelsen af bekendtgørelsen foruden
registreringsgebyret (se punkt 8 nedenfor). Det er fakultativt, om man vil betale
bekendtgørelsesgebyret på tidspunktet for indgivelsen.

6.2.5.3 Anmodning om bekendtgørelse
Ved ansøgningen eller senest tre måneder inden udløbet af fristen på 30 måneder
(dvs. på den sidste dag i den 27. måned, der følger efter ansøgningsdatoen eller
prioritetsdatoen, alt efter hvad der er relevant) skal ansøgeren opfylde de krav, der er
kendt som "kravene til anmodning om bekendtgørelse" (artikel 15 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), ved:





at betale bekendtgørelsesgebyret for de design, hvis bekendtgørelse skal
udsættes (se punkt 8)
hvis en afbildning af designet er erstattet af et prøveeksemplar i
overensstemmelse med artikel 5 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen (se punkt 3.3.5 ovenfor), at indgive en afbildning af designet i
overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen (se punkt 5)
hvis der er tale om en samlet ansøgning, klart at angive, hvilke design blandt
dem, der søges udsat, som skal bekendtgøres, eller hvilke design, der fortsat
skal gives afkald på, alt efter hvad der er relevant.

Såfremt indehaveren af EF-designet på et hvilket som helst tidspunkt inden
udløbet af fristen på 27 måneder meddeler Harmoniseringskontoret, at denne ønsker
at få design(et)(ene) bekendtgjort ("anmodning om tidligere bekendtgørelse"), skal
vedkommende anføre, om bekendtgørelse skal finde sted så hurtigt, som det er teknisk
muligt (artikel 16, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), eller
ved udløbet af udsættelsesperioden på 30 måneder. Hvis ansøgeren ikke har fremsat
noget specifikt ønske, vil designene blive bekendtgjort ved udløbet af
udsættelsesperioden.
Hvis indehaveren til trods for en tidligere anmodning om bekendtgørelse beslutter, at
designet ikke skal bekendtgøres overhovedet, skal han fremsætte en skriftlig begæring
om afkald i god tid inden designet efter planen skal bekendtgøres. Eventuelle
bekendtgørelsesgebyrer, som allerede er betalt, vil ikke blive tilbagebetalt.

6.2.5.4 Overholdelse af frister
Indehavere af EF-design bør være opmærksomme på, at Harmoniseringskontoret ikke
vil udsende påmindelser om udløbet af fristen på 27 måneder for overholdelse af
kravene til anmodningen om bekendtgørelse. Det er derfor ansøgerens (eller i givet
fald dennes repræsentants) ansvar at sikre, at fristerne overholdes.
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Der skal udvises særlig opmærksomhed, når der blev påberåbt en prioritetsdato på
tidspunktet for indgivelse af ansøgningen, da prioritetsdatoen vil være bestemmende
for de frister, der gælder for udsættelse. Endvidere kan fristerne for udsættelse afvige
for hvert af designene i en samlet ansøgning om registrering, hvis der påberåbes
forskellige prioritetsdatoer for hver enkelt design.
Såfremt fristen for overholdelse af "kravene til anmodningen om bekendtgørelse" ikke
overholdes og således fører til fortabelse af rettigheder, kan indehaveren af EFdesignet indgive en begæring om restitutio in integrum (artikel 67 i EFdesignforordningen, se også Retningslinjerne for sager ved Kontoret for Harmonisering
i det Indre Marked (Varemærker og Design), del A, Generelle regler, afsnit 8, Restitutio
in integrum).

6.2.5.5 Mangler
Mangler i undersøgelsesstadiet
Hvis oplysningerne i ansøgningen er modstridende (f.eks. hvis udsættelsesgebyret er
blevet betalt, men ansøgeren ikke har afkrydset boksen "Anmodning om udsættelse af
bekendtgørelsen") eller usammenhængende (f.eks. hvis størrelsen af de
udsættelsesgebyrer, der er betalt for en samlet ansøgning, ikke svarer til antallet af
design, som skal udsættes), vil sagsbehandleren udstede et mangelbrev, hvori
ansøgeren anmodes om at bekræfte, at der anmodes om udsættelse, og, hvis det er
relevant, for hvilket specifikt eller hvilke specifikke design i en samlet ansøgning,
og/eller betale de tilsvarende gebyrer.

Mangler vedrørende "kravene til anmodning om bekendtgørelse"
Hvis indehaveren efter udløbet af fristen på 27 måneder fra ansøgningsdatoen eller
prioritetsdatoen for registreringen af EF-designet ikke har opfyldt "kravene til
anmodning om bekendtgørelse", vil sagsbehandleren udstede et mangelbrev, hvori
vedkommende får to måneder til at afhjælpe manglerne (artikel 15, stk. 2, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Når en mangel vedrører betalingen af bekendtgørelsesgebyret, vil ansøgeren blive
anmodet om at betale det korrekte beløb tillige med gebyrer for for sen betaling (dvs.
30 EUR for et design og, i tilfælde af en samlet ansøgning, 25 % af gebyrerne for
bekendtgørelse af hvert ekstra design (artikel 15, stk. 4, i gennemførelsesforordningen
til EF-designforordningen og artikel 8 og 10 i bilaget til gebyrforordningen vedrørende
EF-design).
Ansøgerne bør være opmærksomme på, at den frist, sagsbehandleren har fastsat, ikke
kan overstige udsættelsesperioden på 30 måneder (artikel 15, stk. 2, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis manglerne ikke afhjælpes inden den fastsatte frist, vil det/de registrerede EFdesign, der skal udsættes, blive anset for fra begyndelsen ikke at have haft de
retsvirkninger,
der
er
omhandlet
i
artikel 15,
stk. 3,
litra a),
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Sagsbehandleren
vil
underrette
udsættelsesperioden på 30 måneder.

indehaveren
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I tilfælde af en "anmodning om tidligere bekendtgørelse" (se punkt 6.2.5.3) vil
manglende overholdelse af kravene til anmodningen om bekendtgørelse føre til, at
anmodningen anses for ikke at være blevet indgivet (artikel 15, stk. 3, litra a), i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). Bekendtgørelsesgebyret vil
blive refunderet, hvis det allerede er blevet betalt. Såfremt der stadig er mere end tre
måneder, til at fristen på 27 måneder udløber, kan indehaveren dog fremsætte en
anden anmodning om bekendtgørelse.
Såfremt manglen vedrører en betaling, der er utilstrækkelig til at dække
bekendtgørelsesgebyrerne for alle design, der skal udsættes i forbindelse med en
samlet ansøgning, vil de design, der ikke er omfattet af de betalte beløb, blive anset for
fra begyndelsen ikke at have haft de retsvirkninger, der er omhandlet i EFdesignforordningen. Medmindre indehaveren har præciseret, hvilke design der skulle
dækkes af det betalte beløb, vil sagsbehandleren tage designene i numerisk
rækkefølge (artikel 15, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

Bekendtgørelse efter udsættelse
Såfremt der ikke er nogen mangler, eller manglerne er blevet afhjulpet rettidigt, vil
registreringen blive bekendtgjort i del A.1 i Registreringstidende for EF-design.
Indehaveren kan anmode om, at kun nogle af designene i en samlet ansøgning
bekendtgøres.
Det vil blive nævnt i bekendtgørelsen, at der oprindeligt blev anmodet om udsættelse,
og i påkommende tilfælde, at der oprindeligt blev indsendt et prøveeksemplar
(artikel 16 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

7

Samlede ansøgninger

7.1

Generelle principper

En samlet ansøgning er en anmodning om registrering af mere end ét design i samme
ansøgning. Hvert design i en samlet ansøgning eller registrering undersøges og
behandles separat. Det enkelte design kan navnlig, uafhængigt af de øvrige,
håndhæves, gøres til genstand for licens, tinglige rettigheder, tvangsfuldbyrdelse eller
konkursbehandling,
afkald,
fornyelse
eller
overdragelse,
udsættelse
af
bekendtgørelsen eller erklæres ugyldigt (artikel 37, stk. 4, i EF-designforordningen).
Samlede
ansøgninger
er
behæftet
med
særlige
registreringsog
bekendtgørelsesgebyrer, der nedsættes proportionalt med antallet af design (se
punkt 8 nedenfor).

7.2

Formelle krav til samlede ansøgninger

7.2.1

Generelle krav

Alle design i en samlet ansøgning skal have den/de samme indehaver(e) og i givet fald
den/de samme repræsentant(er).
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Antallet af design i en samlet ansøgning er ubegrænset. Designene skal være
indbyrdes forbundet eller på anden måde svare til hinanden i henseende til udseende,
art eller formål.
Antallet af design bør ikke forveksles med "antallet af gengivelser", som viser
designene (se punkt 5.1 ovenfor).
Ansøgeren skal nummerere de forskellige design i en samlet ansøgning fortløbende
med
arabertal
(artikel 2,
stk. 4,
i
gennemførelsesforordningen til
EFdesignforordningen).
Der skal indsendes en passende afbildning af hvert design i en samlet ansøgning (se
punkt 5 ovenfor), og det skal angives, i hvilket produkt designet skal inkorporeres, eller
på hvilket det skal anvendes (artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen, se punkt 6.1.4 ovenfor).

7.2.2

Separat undersøgelse

Hvert design i en samlet ansøgning eller registrering undersøges separat. Hvis
manglerne vedrørende nogle af de design, der er indeholdt i en samlet ansøgning, ikke
afhjælpes inden den frist, som Harmoniseringskontoret har fastsat, vil ansøgningen kun
blive
afvist
for
disse
designs
vedkommende
(artikel 10,
stk. 8,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Afgørelser om registrering eller afvisning af design i en samlet ansøgning vil blive
truffet samtidig.
Selv hvis nogle af designene i en samlet ansøgning allerede opfylder både de
væsentlige og formelle krav, vil de ikke blive registreret, før de mangler, der berører
andre design, er blevet afhjulpet, eller de pågældende design er blevet afvist ved en
afgørelse truffet af en sagsbehandler.

7.2.3

Kravet om "én klasse"

7.2.3.1 Princip
Som hovedregel skal alle produkter, der er angivet for designene i en samlet
ansøgning, kun klassificeres i en af de 32 klasser i Locarno-Klassifikationen.
Som undtagelse herfra kan angivelsen Dekoration eller Produkt(er) X (Dekoration til -) i
klasse 32-00 kombineres med angivelser af produkter, som henhører under en anden
klasse i Locarno-Klassifikationen.

7.2.3.2 Produkter bortset fra dekoration
De produkter, der er angivet for hvert design i en samlet ansøgning, kan afvige fra
dem, der er angivet for andre.
Undtagen når det drejer sig om dekoration (se punkt 7.2.3.3 nedenfor) skal alle
produkter, der er angivet for hvert design i en samlet ansøgning, henhøre under den
samme klasse i Locarno-Klassifikationen (artikel 37, stk. 1, i EF-designforordningen og
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artikel 2, stk. 2 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). Dette krav om
"én klasse" anses for at være opfyldt, selv hvis produkterne henhører under forskellige
underklasser i samme klasse i Locarno-Klassifikationen.
F.eks. kan en samlet ansøgning accepteres, hvis den indeholder ét design med
produktangivelsen Automobiler (klasse 12, underklasse 08) og ét design med
produktangivelsen Interiører til køretøjer (klasse 12, underklasse 16), eller hvis begge
design nævner begge disse betegnelser. Dette er et eksempel på to design
henhørende under forskellige underklasser, men samme klasse, nemlig klasse 12 i
Locarno-Klassifikationen.
Der ville dog blive rejst indsigelse, hvis de angivne produkter i ovennævnte eksempel
var Automobiler (klasse 12, underklasse 08) og Lygter til automobiler, eftersom den
anden betegnelse henhører under klasse 26, underklasse 06, i LocarnoKlassifikationen. Sagsbehandleren ville så kræve, at den samlede ansøgning blev
opdelt, jf. punkt 7.2.3.4 nedenfor.
En samlet ansøgning kan ikke opdeles, medmindre der er en mangel, som berører
kravet om "én klasse" (artikel 37, stk. 4, i EF-designforordningen).

7.2.3.3 Dekoration
Dekoration er et dekorativt element, der kan anbringes på overfladen af mange
forskellige produkter uden at berøre deres konturer. Det kan være et todimensionalt
mønster eller en tredimensional form eller udskæring, hvor designet stikker ud fra en
flad baggrund.
Selv om dekoration ikke i sig selv er et produkt i Locarno-Klassifikationens forstand
(klasse 32), er dens primære formål at udgøre et af trækkene ved andre produkter.
En samlet ansøgning kan derfor kombinere design til dekoration med design til
produkter, såsom dem, på hvilke denne dekoration vil blive anvendt, forudsat at alle
produkterne henhører under den samme klasse i Locarno-Klassifikationen.
For nogle design er angivelsen Dekoration eller Produkt(er) X (Dekoration til -) i
klasse 32 i Locarno-Klassifikationen neutral, hvorfor der ses bort fra den ved
undersøgelsen af, om produktangivelsen for de resterende design opfylder kravet om
"én klasse".
Det samme ræsonnement gælder for følgende produktindikatorer i klasse 32 i LocarnoKlassifikationen: Grafiske symboler, Logoer og Overflademønstre.
F.eks. kan en samlet ansøgning accepteres, hvis den kombinerer design for
Dekoration eller Porcelænsvarer (Dekoration til) i klasse 32 med design, der udgør dele
af et testel til Porcelænsvarer i klasse 7, underklasse 01. Hvis Dækketøj derimod blev
angivet som et produkt for et af disse design, ville der blive rejst indsigelse, da dette
produkt henhører under klasse 6, underklasse 13, i Locarno-Klassifikationen, altså en
anden klasse.
Såfremt ansøgeren har angivet produktet som Dekoration eller Produkt(er) X
(Dekoration til -), vil sagsbehandleren umiddelbart undersøge, om der virkelig er tale
om en dekoration, ved at se på de pågældende design. Såfremt sagsbehandleren er
enig i, at der er tale om dekoration, vil produktet blive klassificeret i klasse 32.
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Såfremt sagsbehandleren ikke er enig i, at designet er bestemt for dekoration, skal der
sendes et mangelbrev på grund af et åbenlyst misforhold mellem de angivne produkter
og designet (se punkt 6.1.6.3 ovenfor).
Såfremt gengivelsen af designet ikke er begrænset til selve dekorationen, men også
viser det produkt, på hvilket denne dekoration anvendes, uden at der gives afkald på
dette produkts konturer, skal dette specifikke produkt føjes til listen over produkter, og
klassificeringen skal ændres tilsvarende (se punkt 6.1.4.4).
Dette kan føre til en indsigelse, når en samlet ansøgning kombinerer en række
sådanne design, der anvendes på produkter henhørende under forskellige klasser i
Locarno-Klassifikationen.

7.2.3.4 Mangler
Lad os f.eks. antage, at tre design, der afbilder biler, kombineres i én samlet
ansøgning, og produktangivelsen for hvert design er Automobiler (underklasse 12-08)
og Modeller (underklasse 21-01).
Sagsbehandleren vil rejse indsigelse og anmode ansøgeren om at:




annullere nogle af produktangivelserne, sådan at de resterende produkter kan
klassificeres i kun én klasse i Locarno-Klassifikationen, eller
opdele ansøgningen i to samlede ansøgninger for hver af de berørte klasser i
Locarno-Klassifikationen og betale de tilsvarende ekstra gebyrer, eller
opdele ansøgningen i tre samlede ansøgninger for hvert af de pågældende
design og betale de tilsvarende ekstra gebyrer.

I visse tilfælde vil det ikke være muligt at annullere produktangivelserne, f.eks. når et
givet produkt skal klassificeres i to eller flere klasser, fordi de tjener flere formål (se
punkt 6.2.3.1).
Ansøgeren vil blive opfordret til at efterkomme sagsbehandlerens anmodning inden to
måneder og betale det samlede gebyr for alle ansøgninger, der følger af opdelingen af
den samlede ansøgning, eller annullere nogle produkter for at opfylde kravet om "én
klasse".
Det samlede beløb, der skal betales, beregnes af sagsbehandleren og meddeles
ansøgeren i undersøgelsesrapporten. Sagsbehandleren foreslår den mest
omkostningseffektive løsning, dvs. enten at opdele den samlede ansøgning i så mange
klasser fra Locarno-Klassifikationen, som den indeholder eller i så mange design som
den indeholder.
Såfremt ansøgeren ikke afhjælper manglerne rettidigt, afvises den samlede ansøgning
i sin helhed.
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8

Betaling af gebyrer

8.1

Generelle principper

Ansøgninger om EF-design er behæftet med forskellige gebyrer, som ansøgeren skal
betale
ved
indgivelsen
af
ansøgningen
(artikel 6,
stk. 1,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), herunder registreringsgebyret
og bekendtgørelsesgebyret, eller, når ansøgningen indeholder en anmodning om
udsættelse af bekendtgørelsen, udsættelsesgebyret.
Hvis der er flere samlede ansøgninger, skal der betales ekstra registrerings-,
bekendtgørelses- eller udsættelsesgebyrer for hvert supplerende design. Hvis
betalingen ikke har fundet sted ved indgivelsen af ansøgningen, skal der også betales
gebyr for for sen betaling.
I tilfælde af udsættelse kan ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen vælge ikke blot
at betale registrerings- og udsættelsesgebyret, men også bekendtgørelsesgebyret.
Med hensyn til det gebyr, der skal betales for en international registrering, hvor EU er
designeret, henvises til punkt 12.1.2.3 – Gebyr.

8.2

Valuta og beløb

Gebyrer skal betales i euro. Betalinger i andre valutaer accepteres ikke.
Gebyrerne for indgivelse af en ansøgning er som følger:
Registreringsgebyr
Enkelt design eller første design i en samlet ansøgning

230 EUR

Andet til 10. design i en samlet ansøgning

115 EUR pr. design

Fra og med det 11. design i en samlet ansøgning

50 EUR pr. design

Bekendtgørelsesgebyr
Enkelt design eller første design, som skal bekendtgøres i forbindelse med
en samlet ansøgning

120 EUR

Andet til 10. design, som skal bekendtgøres i forbindelse med en samlet
ansøgning

60 EUR pr. design

Fra og med det 11. design, som skal bekendtgøres i forbindelse med en
samlet ansøgning

30 EUR pr. design

Udsættelsesgebyr (når der anmodes om udsættelse af bekendtgørelsen)
Enkelt design eller første design med udsættelse af offentliggørelsen i
forbindelse med en samlet ansøgning

40 EUR

Andet til 10. design med udsættelse af offentliggørelsen i forbindelse med en
samlet ansøgning

20 EUR pr. design
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Fra og med 11. design med udsættelse af offentliggørelsen i forbindelse med
10 EUR pr. design
en samlet ansøgning

Eksempel på gebyr, som skal betales for en samlet ansøgning, når bekendtgørelsen af
nogle design skal udsættes
Designantal

Udsættelse

Registreringsgebyr Bekendtgørelsesgebyr Udsættelsesgebyr

xxxxxxxx-0001

Ja

230 EUR

-

40 EUR

xxxxxxxx-0002

Ja

115 EUR

-

20 EUR

xxxxxxxx-0003

Nej

115 EUR

120 EUR

-

xxxxxxxx-0004

Nej

115 EUR

60 EUR

-

xxxxxxxx-0005

Nej

115 EUR

60 EUR

-

Hvis der efter registreringen anmodes om bekendtgørelse for design xxxxxxxx-0001, vil
dette reelt være det fjerde design, der skal bekendtgøres, og bekendtgørelsesgebyret
vil være på 60 EUR.

8.3

Betalingsmåde, oplysninger om betalingen og tilbagebetaling

Der er redegjort for betalingsmåden, de oplysninger, der skal ledsage betalingen, og
betingelserne for tilbagebetaling af betalte gebyrer i Retningslinjerne, del A, Generelle
regler, afsnit 3, Betaling af gebyrer, omkostninger og andre beløb.
Gebyrerne tilbagebetales, når ansøgningen trækkes tilbage eller afvises, uden at der er
blevet fastsat en ansøgningsdato ("ansøgningen ikke behandlet som et EF-design").
Harmoniseringskontoret tilbagebetaler også betalte beløb, der er utilstrækkelige til at
dække registrerings- og bekendtgørelsesgebyret (eller udsættelsesgebyret) for
designet eller i det mindste ét design i en samlet ansøgning.

9

Tilbagetrækninger og korrektioner

9.1

Indledning

Ansøgeren kan på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af undersøgelsen trække en
ansøgning om registrering af et EF-design tilbage, eller, hvis der er tale om en samlet
ansøgning, trække nogle af de i den samlede ansøgning indeholdte design tilbage.
Korrektioner er kun tilladt i visse særlige situationer.
En eventuel korrektion eller ændring i registret og/eller bekendtgørelsen, dvs. efter at
designet er blevet registreret af sagsbehandleren, skal behandles i overensstemmelse
med punkt 11 nedenfor.

9.2

Tilbagetrækning af ansøgningen

Inden registreringen kan ansøgeren til enhver tid trække en ansøgning om registrering
af et EF-design tilbage, eller, hvis der er tale om en samlet ansøgning, trække nogle af
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de i den samlede ansøgning indeholdte design tilbage (artikel 12, stk. 1, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). Sagsbehandleren sender en
bekræftelse på tilbagetrækningen.
Anmodninger om tilbagetrækning skal indgives skriftligt og omfatte:





journalnummeret på ansøgningen om registrering af et EF-design eller, når
anmodningen om tilbagetrækning indgives inden der er blevet tildelt et
ansøgningsnummer, eventuelle oplysninger, som gør det muligt at identificere
ansøgningen, såsom referencenummeret på ansøgeren/repræsentanten og/eller
det foreløbige journalnummer, der er omhandlet i den automatiske kvittering for
ansøgninger, som er indgivet via e-ansøgningssystemet
i tilfælde af en samlet ansøgning en angivelse af det/de design, som ansøgeren
ønsker at trække tilbage, hvis nogle skal trækkes tilbage, og
navn og adresse på ansøgeren og/eller i givet fald navn og adresse på
repræsentanten.

"Tilbagetrækningsdatoen" er den dato, hvor Harmoniseringskontoret modtager
anmodningen om tilbagetrækning.
Gebyrer tilbagebetales ikke, hvis der er blevet fastsat en ansøgningsdato, medmindre
det gebyr, som ansøgeren har betalt, er utilstrækkeligt til at dække gebyrerne for
registrering og bekendtgørelse (eller i givet fald udsættelse) af designet eller i det
mindste ét design i en samlet ansøgning.
Anmodninger om tilbagetrækning, som Harmoniseringskontoret modtager på eller efter
datoen for registrering af designet, vil blive behandlet som anmodninger om afkald.
Anmodninger om tilbagetrækning, som Harmoniseringskontoret modtager på datoen
for indgivelse af designansøgningen, vil blive accepteret, selv hvis designet registreres
på denne dag.

9.3

Korrektioner af ansøgningen

9.3.1

Oplysninger, der skal korrigeres

Kun ansøgerens eller repræsentantens navn og adresse, formulerings- eller
kopieringsfejl eller åbenlyse fejl kan korrigeres på ansøgerens anmodning (artikel 12,
stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Ud over ansøgerens eller repræsentantens navn og adresse kan følgende oplysninger
korrigeres på ansøgerens anmodning, hvis de indeholder formulerings- eller
kopieringsfejl eller åbenlyse fejl:

ansøgningsdatoen, såfremt ansøgningen blev indgivet til en medlemsstats
centrale myndighed for industriel ejendomsret eller, i Beneluxlandene, til
Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret, når den pågældende myndighed
giver meddelelse om, at der er sket en fejl vedrørende modtagelsesdatoen

navnet på designeren eller designerteamet

det andet sprog

en angivelse af produktet/produkterne

Locarno-Klassifikationen for det/de produkt(er), der er indeholdt i ansøgningen
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9.3.2

land, dato og nummer for den tidligere ansøgning, når der påberåbes
"konventionsprioritet"
navn, sted og dato for den første udstilling af designet, hvor der blev påberåbt
udstillingsprioritet
beskrivelsen

Oplysninger, der ikke kan korrigeres

Principielt kan design(ets)(enes) afbildning ikke ændres, efter at ansøgningen er
indgivet (artikel 12, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Indsendelse af yderligere gengivelser eller tilbagetrækning af gengivelser på et senere
tidspunkt vil ikke blive accepteret, medmindre Harmoniseringskontoret udtrykkeligt
kræver eller foreslår det (se punkt 5.2 og 5.5 ovenfor).
Såfremt en anmodning om korrektion ændrer afbildningen af design(et)(ene), vil
ansøgeren blive underrettet om, at hans anmodning ikke kan accepteres. Ansøgeren
skal beslutte, om han ønsker at fortsætte registreringsproceduren eller indgive en ny
ansøgning, som han skal betale de ekstra gebyrer for.

9.3.3

Procedure for anmodning om korrektion

En anmodning om korrektion af ansøgningen skal indeholde:
a)
b)
c)
d)

ansøgningens journalnummer
ansøgerens navn og adresse
hvis ansøgeren har udpeget en repræsentant, vedkommendes navn og
forretningsadresse
en angivelse af det element i ansøgningen, der ønskes korrigeret, samt det
pågældende element i den korrigerede version heraf.

Der kan indgives én anmodning om korrektion af samme element i to eller flere
ansøgninger fra samme ansøger.
Hvis alle krav er opfyldt, vil sagsbehandleren sende en bekræftelse på korrektionen.
Korrektioner og ændringer efter registreringen behandles af afdelingen for operationel
støtte (se punkt 11 nedenfor).

9.3.4

Mangler

Såfremt en anmodning om korrektion ikke opfylder ovennævnte krav, og den
konstaterede mangel ikke kan afhjælpes, vil sagsbehandleren opfordre ansøgeren til at
afhjælpe manglen inden to måneder. Hvis manglen ikke afhjælpes rettidigt, vil
sagsbehandleren afvise anmodningen om korrektion.
Anmodninger om korrektion, der ville bevirke, at afbildningen af design(et)(ene) ville
blive ændret, vil definitivt blive afvist.
Beskrivelser, der indsendes efter datoen for indgivelsen af ansøgningen, vil ikke blive
accepteret (se punkt 6.2.2 ovenfor). Anmodninger om korrektion, der indebærer
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indsendelse af en beskrivelse efter datoen for indgivelse af ansøgningen, vil derfor
blive afvist.

10

Registrering, offentliggørelse og attester

10.1

Registrering

Når undersøgelsen af absolutte registreringshindringer og formaliteter er afsluttet, skal
sagsbehandleren sikre, at alle oplysninger, der er omhandlet i artikel 14 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, er blevet givet (oplysninger,
der er obligatoriske for ansøgeren, og som skal angives i ansøgningen, er fremhævet):
a)
b)
c)
d)
e)

f)
(g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

datoen for indgivelsen af ansøgningen
journalnummeret på ansøgningen og på hvert enkelt design, der er omfattet af en
samlet ansøgning
datoen for offentliggørelsen af registreringen
ansøgerens navn, adresse, nationalitet og den stat, i hvilken han har bopæl,
hovedsæde eller forretningssted
repræsentantens navn og forretningsadresse, for så vidt det ikke er en ansat,
der handler som repræsentant i henhold til første punktum i artikel 77, stk. 3, i
EF-designforordningen; er der mere end én repræsentant, indføres kun navn og
forretningsadresse på den først nævnte repræsentant, efterfulgt af angivelsen "et
al."; er der tale om en sammenslutning af repræsentanter, indføres kun
sammenslutningens navn og adresse
afbildningen af designet
en angivelse af produktet/produkterne efter navn, idet de grupperes efter
klasse(r) og underklasse(r) i Locarno-Klassifikationen med nummeret(numrene)
på de pågældende klasser og underklasser anført foran navnene
oplysninger om påberåbelser af prioritet, jf. artikel 42 i EF-designforordningen
oplysninger om påberåbelser af prioritet, jf. artikel 44 i EF-designforordningen
en angivelse af designeren eller af designerteamet eller en erklæring om, at
designeren eller designerteamet har givet afkald på retten til at blive nævnt
det sprog, på hvilket ansøgningen blev indgivet, og det andet sprog, som
ansøgeren har angivet i henhold til artikel 98, stk. 2, i EF-designforordningen
datoen for ansøgningens indførelse i registret og registreringsnummeret
en angivelse af en eventuel begæring om udsættelse af bekendtgørelsen, jf.
artikel 50, stk. 3, i EF-designforordningen, med angivelse af datoen for
udsættelsesperiodens udløb
en angivelse af, at der er indgivet et prøveeksemplar i henhold til artikel 5 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen
en angivelse af, at der er indgivet en beskrivelse i henhold til artikel 1, stk. 2,
litra a), i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen
en angivelse af, at afbildningen af designet indeholder en ordbestanddel.

Når alle oplysninger i tjeklisten er blevet føjet til sagsakterne, vil sagsbehandleren
undersøge, om alle de relevante gebyrer er blevet betalt.
Såfremt der ikke konstateres nogen mangler, registreres ansøgningen.
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10.2

Bekendtgørelse

10.2.1 Generelle principper
Alle registrerede EF-design bekendtgøres i Registreringstidende for EF-design, der kun
offentliggøres i elektronisk format, på Harmoniseringskontorets websted.
Internationale registreringer, hvor EU er designeret, bekendtgøres dog af WIPO
(Hague Express Bulletin) (se punkt 12 nedenfor).
Medmindre en ansøgning indeholder en anmodning om udsættelse af
bekendtgørelsen, vil bekendtgørelsen finde sted umiddelbart efter registreringen;
bekendtgørelser finder sted dagligt.
Såfremt en ansøgning indeholder en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen,
finder bekendtgørelsen sted i del A.2 i Registreringstidende og er begrænset til
følgende oplysninger: designnummer, ansøgningsdato, registreringsdato og
ansøgerens og i givet fald repræsentantens navn.
Såfremt en ansøgning kun indeholder en anmodning om udsættelse af
bekendtgørelsen for nogle af designene i en samlet ansøgning, vil kun de design, for
hvilke der ikke er anmodet om udsættelse, blive bekendtgjort fuldt ud.

10.2.2 Bekendtgørelsens format og struktur
Registreringstidende for EF-design findes i to formater:



HTML
PDF

Begge formater har samme gyldighed i forbindelse med bekendtgørelse og søgning.
Registreringstidende for EF-design omfatter følgende fire dele:


Del A vedrører registreringer af EF-design og består af tre afdelinger:
o
o

o


Del A.1: Registreringer af EF-design i henhold til artikel 48 og 50 i EFdesignforordningen.
Del A.2: Registreringer af EF-design med anmodninger om udsættelse og
deres første bekendtgørelse i overensstemmelse med artikel 50 i EFdesignforordningen og artikel 14, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen.
Del A.3: Fejl i del A (fejl i registreringer). A.3.1: absolutte fejl og A.3.2:
relative fejl.

Del B vedrører noteringer i registret efter registrering, såsom ændringer,
overdragelser, licenser osv. og består af otte afdelinger:
o
o
o
o
o

Del B.1: fejl
Del B.2: overdragelser
Del B.3: ugyldighedssager og sager om rettigheder
Del B.4: overdragelser og design uden retsvirkninger
Del B.5: licenser
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o
o
o


Del C vedrører fornyelser af og information om udløbne registreringer og er
inddelt i tre afdelinger:
o
o
o



Part B.6: tinglige rettigheder
Del B.7: konkursbehandling
Del B.8: tvangsfuldbyrdelse (beslaglæggelse).

Del C.1: Fornyelser i henhold til artikel 13, stk. 4, i EF-designforordningen
og artikel 69, stk. 3, litra m), i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen
Del C.2: Udløbne registreringer i henhold til artikel 22, stk. 5, og artikel 69,
stk. 3, litra n) i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen.
Del C.3: Korrektioner af fejl i fornyelser og udløbne registreringer.

Del D vedrører Restitutio in integrum (artikel 67 i EF-designforordningen) og er
inddelt i to afdelinger:
o
o

Del D.1: Restitutio in integrum.
Del D.2: Korrektion af fejl i del D

I Registreringstidende står den tilsvarende INID-kode foran hver indførelse i
overensstemmelse med WIPO-standard ST.80. Oplysningerne bekendtgøres i givet
fald på alle officielle EU-sprog (artikel 70, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
De INID-koder, der anvendes for indførelser, som er bekendtgjort i f.eks. del A.1 i
Registreringstidende, er som følger:
21
25
22
15
45
11
46
72
73
74
51
54
30

Journalnummer
Ansøgningssprog og andet sprog
Ansøgningsdato
Dato for indførelse i registret
Dato for bekendtgørelse
Registreringsnummer
Dato for udløbet af forlængelsen
Navn på designer(ne) eller designerteamet
Indehaveres navn og adresse
Repræsentantens navn og forretningsadresse
Locarno-Klassifikationen
Angivelse af produktet/produkterne
Land, dato og nummer på den ansøgning, for hvilken der påberåbes prioritet
(konventionsprioritet)
23 Navn, sted og dato for, hvornår designet første gang blev udstillet
(udstillingsprioritet)
29 Angivelse af, at der er indgivet et prøveeksemplar
57 Angivelse af, at der er indgivet en beskrivelse
55 Gengivelse af designet
Bekendtgørelsen finder sted på alle EU-sprog, der har status som officielle sprog på
ansøgningsdatoen.
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10.3

Registreringsbevis

Der udstedes et registreringsbevis, efter at det registrerede EF-design er blevet
bekendtgjort fuldt ud (dvs. i del A.1).
Harmoniseringskontoret udsteder dog ikke registreringsbeviser for Internationale
registreringer, hvor EU er designeret (se punkt 12 nedenfor).
Siden den 15. november 2010 er registreringsbeviser kun blevet udstedt som onlinee-beviser. Indehavere af EF-designregistreringer opfordres til at downloade beviset fra
bekendtgørelsesdatoen
ved
hjælp
af
"eSearch
plus"-værktøjet
på
Harmoniseringskontorets websted. Der vil ikke blive udstedt nogen kopi af
registreringsbeviset. Der kan dog anmodes om bekræftede eller ubekræftede kopier af
registreringsbeviset.
Beviset indeholder alle oplysninger, der er indført i EF-designregistret på
registreringsdatoen. Der udstedes ingen nye beviser som følge af ændringer i registret
efter registreringsdatoen. Der kan dog anmodes om en udskrift fra registret, der
afspejler design(ets)(enes) aktuelle administrative status.
Der udstedes et korrigeret bevis efter bekendtgørelsen af en relativ fejl i en
designregistrering (del A 3.2) eller efter bekendtgørelsen af en relativ fejl i en notering
(del B.1.2). En relativ fejl er en fejl, der kan tilskrives Harmoniseringskontoret, og som
ændrer omfanget af registreringen.

11

Korrektioner
og
ændringer
i
registret
bekendtgørelsen af registreringer af EF-design

11.1

Korrektioner

og

i

11.1.1 Generelle principper
Kun ansøgerens navn og adresse, formulerings- eller kopieringsfejl eller åbenlyse fejl
kan korrigeres på ansøgerens anmodning og forudsat, at en sådan korrektion ikke
ændrer designets afbildning (artikel 12, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen (afgørelse af 3. december 2013, R 1332/2013-3 Adaptere,
præmis 14 ff). Der opkræves ikke noget gebyr for sådanne anmodninger.
Indeholder registreringen af designet eller bekendtgørelsen af registreringen fejl, der
kan tilskrives Harmoniseringskontoret, vil dette korrigere fejlen ex officio eller efter
anmodning fra indehaveren (artikel 20 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen). Der opkræves ikke noget gebyr for sådanne anmodninger.
En anmodning fra Harmoniseringskontoret om korrektion af fejl kan kun
indholdet af offentliggørelsen af registreringen (artikel 49, 73 og 99
designforordningen og artikel 14 og 70 i gennemførelsesforordningen
designforordningen) og indførelser i registret (artikel 48, 72 og 99
designforordningen og artikel 13 og 69 i gennemførelsesforordningen
designforordningen).

vedrøre
i EFtil EFi EFtil EF-

Medmindre Harmoniseringskontoret selv har begået en fejl ved offentliggørelsen af
design(et)(ene), (f.eks. ved at forvanske eller begrænse afbildningen) vil indehaveren
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ikke få lov til at anmode om korrektion af sit EF-design, hvis dette medfører en ændring
af fremtrædelsespræget (artikel 12, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen (afgørelse af 3. december 2013, R 1332/2013-3 Adaptere,
præmis 14 ff.).
Korrektioner foretages så snart fejlen er blevet konstateret, herunder om nødvendigt
flere år efter den oprindelige indførelse i registret.

11.1.2 Anmodningen om korrektion
I henhold til artikel 12 og 19 i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen
skal korrektion af fejl i registret og bekendtgørelsen af registreringen indeholde:
a)
b)
c)

d)

det registrerede EF-designs registreringsnummer
indehaverens navn og adresse som indført i registret eller indehaverens navn og
det identifikationsnummer, som Harmoniseringskontoret har tildelt vedkommende
hvis der er udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse eller
repræsentantens
navn
og
det
identifikationsnummer,
som
Harmoniseringskontoret har meddelt vedkommende, og
en angivelse af den indførelse i registret og/eller indholdet af den bekendtgørelse
af registreringen, der skal korrigeres, og den korrigerede version af det
pågældende element.

Der kan indgives én anmodning om korrektion af fejl for to eller flere registreringer
tilhørende
samme
indehaver
(artikel 19,
stk. 4,
og
artikel 20
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis kravene til sådanne korrektioner ikke er opfyldt, vil Harmoniseringskontoret
underrette ansøgeren om manglen. Hvis manglen ikke afhjælpes inden den frist på to
måneder, som Harmoniseringskontoret har fastsat, vil anmodningen om korrektion
blive afvist (artikel 19, stk. 5, og artikel 20 i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Anmodninger om korrektion af fejl, der ikke er indførelser i registret og/eller ikke
vedrører indholdet af bekendtgørelsen af registreringerne, vil blive afvist. Derfor vil
anmodninger om korrektion af den beskrivelse, der forklarer afbildningen af designet
eller prøveeksemplaret, blive afvist.
Fejl i oversættelsen af produktangivelsen til de officielle EU-sprog anses for at kunne
tilskrives Harmoniseringskontoret og vil blive korrigeret, fordi oversættelserne betragtes
som indførelser i registret og som en del af indholdet af bekendtgørelsen af
registreringen til trods for, at oversættelserne ikke udføres af Harmoniseringskontoret,
men af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (meddelelse
nr. 4/05 fra præsidenten for Harmoniseringskontoret af 14. juni 2005 om korrektion af
fejl i registret og i bekendtgørelsen af registreringen af EF-design).
I tvivlstilfælde lægges det af Harmoniseringskontorets sprog til grund, som
ansøgningen om registrering af et EF-design er indgivet på (artikel 99, stk. 3, i EFdesignforordningen). Hvis ansøgningen er indgivet på et andet officielt EU-sprog end et
af Harmoniseringskontorets sprog, vil den tekst, der er affattet på det andet sprog, som
ansøgeren har angivet, blive lagt til grund.
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11.1.3 Bekendtgørelse af korrektioner
Indehaveren får meddelelse om alle ændringer i registret (artikel 69, stk. 5, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Korrektioner bekendtgøres af Harmoniseringskontoret i del A.3 i Registreringstidende
for EF-design og indføres i registret sammen med den dato, på hvilken de blev
registreret (artikel 20 og artikel 69, stk. 3, litra e), i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Hvis fejlen kan tilskrives Harmoniseringskontoret, vil det efter bekendtgørelsen af fejlen
udstede et registreringsbevis til indehaveren, der angiver, hvad der er indført i registret
(artikel 69, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen), og en
erklæring om, at disse indførelser er indført i registret (artikel 17 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
I tilfælde, hvor fejlen kan tilskrives indehaveren, vil der kun blive udstedt et
registreringsbevis, der afspejler den korrigerede fejl, når der ikke tidligere er blevet
udstedt et bevis. Under alle omstændigheder kan indehavere altid anmode
Harmoniseringskontoret om at udstede en udskrift fra registret (i bekræftet eller enkel
form), der afspejler den aktuelle status for deres design.

11.2

Ændringer i registret

11.2.1 Indledning
Denne afdeling beskriver ændringerne i EF-designregistret som følger:






afkald på et EF-design med eller uden udsættelse, navnlig delvist afkald
ændringer i ansøgerens og/eller i givet fald repræsentantens navn og adresse,
som Harmoniseringskontoret fik meddelelse om inden registreringen af EFdesignet (dvs. inden udstedelsen af meddelelsen om registrering)
ændringer i navn og adresse på indehaveren, og/eller i givet fald dennes
repræsentant, af et EF-design med udsat bekendtgørelse, der endnu ikke er
blevet bekendtgjort
registrering af overdragelser
registrering af licenser

11.2.2 Afkald på det registrerede EF-design
11.2.2.1 Generelle principper
Indehaveren kan give afkald på et EF-design på et hvilket som helst tidspunkt efter
registreringen. Afkald skal meddeles Harmoniseringskontoret skriftligt (artikel 51 i EFdesignforordningen).
En anmodning om afkald på et internationalt design, hvor EU er designeret, skal dog
indgives til og registreres af Det Internationale Bureau (se artikel 16 i Genève-aftalen
og punkt 12.2.2.5 nedenfor).
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Afkaldet kan også gives for kun nogle af de design, der er omfattet af en samlet
registrering (artikel 27, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
En erklæring om afkald får først virkning fra den dato, hvor det indføres i EFdesignregistret, uden tilbagevirkende kraft (artikel 51, stk. 1, i EF-designforordningen).
Hvis der gives afkald på et EF-design, for hvilket bekendtgørelsen er udsat, vil det dog
blive anset for fra begyndelsen ikke at have haft de retsvirkninger, der er omhandlet i
EF-designforordningen (artikel 51, stk. 2, i EF-designforordningen).
Der kan gives delvist afkald på et registreret EF-design, hvis det i sin ændrede form
opfylder beskyttelseskravene, og designets identitet bibeholdes (artikel 51, stk. 3, i EFdesignforordningen). Delvist afkald vil derfor være begrænset til tilfælde, hvor de
elementer, der fjernes, eller hvorpå der gives afkald, ikke bidrager til et EF-designs
nyhedsværdi eller individuelle karakter, især:





hvis et EF-design indgår i et produkt, som udgør en komponent af et sammensat
produkt, og de fjernede elementer eller elementer, hvorpå der er givet afkald, er
usynlige under normal brug af det sammensatte produkt (artikel 4, stk. 2, i EFdesignforordningen), eller
hvis de fjernede elementer eller elementer, hvorpå der er givet afkald, er bestemt
af en funktion eller af sammenkoblingsformål (artikel 8, stk. 1 og 2, i EFdesignforordningen), eller
hvis de fjernede elementer eller elementer, hvorpå der er givet afkald, er så
ubetydelige i betragtning af deres størrelse eller betydning, at de sandsynligvis
ikke vil blive bemærket af den informerede bruger.

Afkaldet vil kun blive indført i registret med samtykke fra indehaveren af en registreret
rettighed (artikel 51, stk. 4, i EF-designforordningen). Registrerede rettighedshavere
omfatter indehaveren af en registreret licens, indehaverne af en registreret tinglig ret,
kreditorer med en registreret ret til tvangsfuldbyrdelse eller den myndighed, der har
kompetence med hensyn til den registrerede konkurs eller tilsvarende procedurer.
I tilfælde af licenser, som er registreret i EF-designregistret, indføres afkaldet på et EFdesign først i registret, når der er modtaget bevis for, at den rette indehaver har
underrettet licenstager(en)(ne) herom. Afkaldet indføres i registret tre måneder efter
den dato, hvor Harmoniseringskontoret modtager bevis for, at indehaveren har
underrettet licenstager(en)(ne) om afkaldet, eller tidligere, såfremt der opnås bevis for,
at licenstager(en)(ne) har givet samtykke til afkaldet (artikel 51, stk. 4, i EFdesignforordningen og artikel 27, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Hvis en sag om retten til et registreret EF-design indbringes for en domstol i henhold til
artikel 15 i EF-designforordningen, indføres afkaldet kun i registret med sagsøgerens
samtykke (artikel 27, stk. 3, gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

11.2.2.2 Formelle krav til en erklæring om afkald
En erklæring om afkald skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 27,
stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen:
a)
b)

det registrerede EF-designs registreringsnummer
indehaverens navn og adresse
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c)
d)
e)

hvis der er udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse
angivelse af, hvilke design der gives afkald på i tilfælde af samlede
registreringer
afbildning af det ændrede design i overensstemmelse med artikel 4 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen i tilfælde af et
delvist afkald.

I tilfælde af et delvist afkald skal indehaveren indsende en afbildning af det
ændrede EF-design (artikel 27, stk. 1, litra e) i gennemførelsesforordningen til
EF-designforordningen).
Hvis en erklæring om afkald afhængigt af situationen ikke indeholder alle ovennævnte
oplysninger eller ikke opfylder alle ovennævnte krav, vil Harmoniseringskontoret
underrette indehaveren om manglerne og anmode om, at de bliver afhjulpet inden den
fastsatte frist. Hvis manglerne ikke afhjælpes inden denne frist, vil afkaldet ikke blive
indført i registret, og indehaveren af EF-designet vil blive underrettet herom skriftligt
(artikel 27, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

11.2.3 Ændringer i navn og adresse på ansøgeren/indehaveren og/eller
dennes repræsentant
Indehaveren af EF-designet kan anmode om registrering af ændringen af navn og
adresse i registret ved at indgive en skriftlig anmodning til Harmoniseringskontoret.
Registreringer af ændringer af navn og/eller adresse er gratis.
Anmodningen om registrering af en ændring af navn og adresse i forbindelse med et
internationalt design, hvor EU er designeret, skal indgives til Det Internationale Bureau
(se artikel 16 i Genève-aftalen).
Med hensyn til forskellene mellem en ændring af navn og en overdragelse henvises til
Retningslinjerne for EF-varemærker, del E, Registertransaktioner, afsnit 3, EFvaremærker som genstand for ejendomsret, kapitel 1, Overdragelse.
Der kan indgives én anmodning om ændring af navn eller adresse for to eller flere
registreringer med samme indehaver.
En anmodning fra indehaveren af et EF-design om ændring af navn eller adresse skal
indeholde:
a)
b)
c)
d)

EF-designets registreringsnummer
indehaverens navn og adresse som indført i registret eller indehaverens
identifikationsnummer
en angivelse af, at indehaverens navn og adresse er blevet ændret
hvis der er udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse.

Hvis ovennævnte krav ikke er opfyldt, vil Harmoniseringskontoret sende et mangelbrev.
Hvis manglen ikke er blevet afhjulpet inden den fastsatte frist, vil
Harmoniseringskontoret
afvise
anmodningen
(artikel 19,
stk. 5,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Ændringer af navn og adresse på ansøgere om EF-design i forbindelse med
ansøgninger om EF-design indføres ikke i registret, men skal indføres i de sagsakter
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vedrørende ansøgninger om EF-design, som opbevares i Harmoniseringskontoret
(artikel 19, stk. 7, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Ændringer vedrørende indehaverne af registreringer af EF-design bekendtgøres i
del B.2.2 i Registreringstidende for EF-design, mens overdragelse af rettigheder
bekendtgøres i del B.2.1. Ændringer vedrørende repræsentanterne bekendtgøres i
del B.9 i Registreringstidende for EF-design.

11.2.4 Overdragelser
11.2.4.1 Indledning
En registrering af et EF-design kan overdrages af indehaveren, og overdragelser
indføres efter anmodning i registret. Anmodningen om registrering af en overdragelse
af et internationalt design, hvor EU er designeret, skal dog indgives til Det
Internationale Bureau (se artikel 16 i Genève-aftalen).
De retlige bestemmelser i EF-designforordningen, gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen og gebyrforordningen vedrørende EF-design vedrørende
overdragelser
svarer
til
bestemmelserne
i
EF-varemærkeforordningen,
gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen og gebyrforordningen
vedrørende EF-varemærker (se Retningslinjerne for EF-varemærker, del E,
Registertransaktioner, kapitel 1, Overdragelse).
Retsprincipperne og proceduren for registreringen af varemærker finder tilsvarende
anvendelse på EF-design på følgende særlige betingelser.

11.2.4.2 Ret på grundlag af tidligere brug i forhold til et registreret EF-design
Retten til et registreret EF-design på grundlag af tidligere brug kan ikke overdrages,
medmindre en tredjepart, der påberåbte sig denne ret før indgivelsesdatoen eller
prioritetsdatoen for ansøgningen om et registreret EF-design, er en virksomhed, og
overdragelsen sker sammen med den del af virksomheden, inden for hvilken brugen
fandt sted eller forberedelserne blev truffet (artikel 22, stk. 4, i EF-designforordningen).

11.2.4.3 Gebyrer
Gebyret på 200 EUR for registrering af en overdragelse gælder for hvert design med et
loft på 1 000 EUR, hvis der indgives flere anmodninger i samme ansøgning (punkt 16
og 17 i bilaget til gebyrforordningen vedrørende EF-design).

11.2.5

Licenser

11.2.5.1 Generelle principper
Indehaveren kan udstede licenser til brug af registreringer af EF-design, og licenserne
indføres efter anmodning i registret. Bestemmelserne i EF-designforordningen og
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen vedrørende licenser til EFdesign (artikel 27, 32 og 33 og artikel 51, stk. 4, i EF-designforordningen og artikel 24
og 25 og artikel 27, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen er
næsten identiske med bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen og
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gennemførelsesforordningen til EF-varmemærkeforordningen (se Retningslinjerne for
EF-varemærker, del E, Registertransaktioner, kapitel 2, Licenser).
Retsprincipperne og proceduren for registreringen af licenser til brug af EF-varemærker
finder
tilsvarende
anvendelse
på
EF-design
(artikel 24,
stk. 1,
i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen) på følgende særlige
betingelser.

11.2.5.2 Registrerede EF-design
Lovgivningen om EF-design omfatter ikke noget krav om brug. Derfor opstår
spørgsmålet om, hvorvidt en licenstagers brug er brug med rettighedshaverens
samtykke, ikke.
I henhold til EF-designforordningen og gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen skal det angives, i hvilke produkter designet skal inkorporeres eller
anvendes (se punkt 6.1.4 ovenfor). Det er ikke muligt at udstede en delvis licens for
kun nogle af de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal
anvendes.
Eventuelle begrænsninger af licensens anvendelsesområde vil derfor ikke blive taget i
betragtning af Harmoniseringskontoret, og licensen vil blive registreret, som om der
ikke var sådanne begrænsninger.

11.2.5.3 Samlede ansøgninger om registrerede EF-design
En ansøgning om et registreret EF-design kan have form af samlede ansøgninger,
hvori der indgår flere design (artikel 37 i EF-designforordningen).
Hvert design i en samlet ansøgning kan gøres til genstand for licens uafhængigt af de
andre (artikel 24, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

11.2.5.4 Gebyrer
Gebyret på 200 EUR for registrering, overdragelse eller sletning af en licens gælder for
hvert design, ikke for hver ansøgning, med et loft på 1 000 EUR, hvis der indgives flere
anmodninger i samme ansøgning (punkt 18 og 19 i bilaget til gebyrforordningen
vedrørende EF-design).
Eksempel 1: Af en samlet ansøgning om ti design udstedes der licens til seks design til
den samme licenstager. Gebyret for registrering af licenser er på 1000 EUR, forudsat
at



alle seks licenser er medtaget i én anmodning om registrering, eller
alle relevante anmodninger fremsættes samme dag.

Det kan være angivet i anmodningen, at licensen for tre af de seks design er en
eksklusiv licens, uden at dette har nogen virkning for de gebyrer, der skal betales.
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Eksempel 2: Af en samlet ansøgning om ti design udstedes der licens til fem design til
den samme licenstager. Der udstedes også licens til et andet design, der ikke er
omfattet af denne samlede ansøgning. Gebyret er på 1 000 EUR, forudsat at



12

alle seks licenser er medtaget i én anmodning om registrering, eller at alle
relevante anmodninger fremsættes samme dag, og
at indehaveren af EF-designet og licenstageren er den samme i alle seks
tilfælde.

Internationale registreringer

Denne del af retningslinjerne vedrører de særlige forhold i forbindelse med
undersøgelsen af internationale registreringer, hvor EU er designeret, der følger af
ansøgninger,
som
er
indgivet
til
Det
Internationale
Bureau
under
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (herefter henholdsvis benævnt
"internationale registreringer" og "Det Internationale Bureau") i henhold til Genèveaftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet vedrørende international registrering
af industrielle design.

12.1

Generel oversigt over Haagsystemet

12.1.1 Haag-Arrangementet og Genève-aftalen
Haag-Arrangementet er et internationalt registreringssystem, der gør det muligt at opnå
beskyttelse af design i en række stater og/eller internationale organisationer, såsom
EU og Den Afrikanske Organisation for Intellektuel Ejendomsret gennem én
international ansøgning indgivet til Det Internationale Bureau. Under HaagArrangementet erstatter én international ansøgning en hel række af ansøgninger, der
ellers ville være blevet indgivet til forskellige nationale myndigheder for intellektuel
ejendomsret eller mellemstatslige organisationer.
Haag-Arrangementet består af tre separate internationale traktater: London-aftalen
(1934), hvis anvendelse har været fastfrosset siden 1. januar 2010, HaagArrangementet (1960) og Genève-aftalen (1999). Hver retsakt indeholder et forskelligt
sæt af retlige bestemmelser, som er uafhængige af hinanden.
Internationale registreringer, hvor EU er designeret, er omfattet af Genève-aftalen.
I modsætning til Madrid-rotokollen til Madridarrangementet om den internationale
registrering af varemærker", omfatter hverken Genève-aftalen eller EFdesignforordningen procedurer for konvertering eller omdannelse af en international
registrering til EF-design eller nationale design eller til designeringer af medlemsstater,
der er part i Haagsystemet, eller for erstatning af EF-design eller nationale design med
en international registrering, hvor den pågældende kontraherende part er designeret.

Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret
FINAL

VERSION 1.0

Side 75
DATE 01/08/2014

Behandling af ansøgninger om registrerede EF-design

12.1.2 Procedure for indgivelse af internationale ansøgninger
12.1.2.1 Særlige forhold
En anden forskel i forhold til Madridsystemet er, at Genève-aftalen hverken tillader eller
kræver, at en international registrering er baseret på en tidligere indgivet ansøgning om
et EF-design eller nationalt design. Harmoniseringskontoret kan kun være en
"designeret myndighed", ikke en "oprindelig myndighed". Internationale ansøgninger
skal derfor indgives direkte til Det Internationale Bureau (artikel 106b i EFdesignforordningen).
Genève-aftalen og fælles bestemmelser (herefter benævnt "særlige bestemmelser") i
1999-aftalen og aftalen om Haag-Arrangementet fra 1960 indeholder særlige regler,
der adskiller sig fra dem, der gælder for "direkte indgivelse af ansøgninger" om EFdesign, dvs. ansøgninger, der indgives direkte til Harmoniseringskontoret eller gennem
en medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret eller, i
Beneluxlandene, Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret (se punkt 2.2.1 ovenfor).
Disse særlige regler vedrører navnlig retten til at indgive en international ansøgning,
indholdet af en international ansøgning, gebyrer, udsættelse af bekendtgørelsen,
antallet af design, der kan indgå i en samlet ansøgning (op til 100), repræsentation ved
Det Internationale Bureau og anvendelse af sprog (en international ansøgning skal
være på engelsk, fransk eller spansk).

12.1.2.2 Udsættelse af bekendtgørelsen
En international ansøgning kan indeholde en anmodning om, at bekendtgørelsen af
designet eller af alle design i en samlet ansøgning udsættes. Genève-aftalen tillader
ikke, at der anmodes om udsættelse af bekendtgørelsen udelukkende for nogle af
designene i en samlet ansøgning (artikel 11 i Genève-aftalen).
Udsættelsesperioden for bekendtgørelse af en international ansøgning, hvor EU er
designeret, er på 30 måneder fra datoen for indgivelsen af ansøgningen eller, såfremt
der påberåbes prioritet, fra prioritetsdatoen. Ansøgningen vil blive bekendtgjort efter
udløbet af perioden på 30 måneder, medmindre indehaveren fremsætter en
anmodning om tidligere bekendtgørelse til Det Internationale Bureau (artikel 11 i
Genève-aftalen).
Den procedure, der er beskrevet i punkt 6.2.5 ovenfor, finder ikke anvendelse, da
Harmoniseringskontoret ikke er ansvarligt for bekendtgørelse af internationale
registreringer, hvor EU er designeret.

12.1.2.3 Gebyrer
Der skal betales tre former for gebyrer6 for en international ansøgning, hvor EU er
designeret, nemlig:



6

et grundgebyr
et bekendtgørelsesgebyr

See www.wipo.int/hague/en/fees

Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret
FINAL

VERSION 1.0

Side 76
DATE 01/08/2014

Behandling af ansøgninger om registrerede EF-design



et individuelt designeringsgebyr, dvs. 62 EUR pr. design, omregnet til
schweizerfranc (artikel 106c i EF-designforordningen og artikel 1a i bilaget til
gebyrforordningen vedrørende EF-design, og regel 28 i de fælles
gennemførelsesbestemmelser).

12.1.3 Undersøgelse foretaget af Det Internationale Bureau
Når Det Internationale Bureau modtager en international ansøgning, kontrollerer det, at
den er i overensstemmelse med de beskrevne formelle krav vedrørende bl.a.
kvaliteten af afbildningerne af design og betalingen af de krævede gebyrer. Ansøgeren
underrettes om eventuelle mangler, der skal afhjælpes inden den fastsatte frist på tre
måneder, da den internationale ansøgning ellers betragtes som opgivet.
Når en international ansøgning opfylder de beskrevne formelle krav, bekendtgør Det
Internationale Bureau den i det internationale register og (medmindre der er blevet
anmodet om udsættelse) bekendtgør den tilsvarende registrering i "International
Designs Bulletin" (meddelelsesblad for internationale design). Bekendtgørelsen finder
sted elektronisk på webstedet for Verdensorganisationen for Intellektuel ejendomsret
(WIPO) og indeholder alle relevante data om den internationale registrering, herunder
en gengivelse af design(et)(ene).
Det Internationale Bureau meddeler den internationale registrering til alle designerede
myndigheder, der så har mulighed for at afvise beskyttelsen af den på grund af
materielle hindringer.

12.2

Harmoniseringskontorets rolle som designeret myndighed

Det vil blive forklaret nedenfor, hvordan Harmoniseringskontoret behandler
internationale registreringer hele vejen frem til den endelige afgørelse om accept eller
afvisning af designeringen af EU.
De vigtigste skridt ved Harmoniseringskontoret som designeret myndighed er:



modtagelse af den internationale registrering, hvor EU er designeret
undersøgelse af registreringshindringerne.

12.2.1 Modtagelse af den internationale registrering, hvor EU er designeret
Kommunikationen mellem Harmoniseringskontoret og Det Internationale Bureau
foregår elektronisk (artikel 47, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).

12.2.2 Registreringshindringer
Når den internationale registrering, hvor EU er designeret, er blevet meddelt
Harmoniseringskontoret af Det Internationale Bureau, finder reglerne i afsnit XIa i EFdesignforordningen og
artikel 11a i gennemførelsesforordningen til
EFdesignforordningen (undersøgelse af grunde til afslag) anvendelse (artikel 106a, stk. 1,
i EF-designforordningen).
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12.2.2.1 Overholdelse af definitionen af et design, offentlig orden og sædelighed
En international registrering kan ikke afvises under henvisning til manglende
overholdelse af formelle krav, da sådanne krav skal betragtes som allerede værende
opfyldt efter Det Internationale Bureaus undersøgelse.
Harmoniseringskontoret begrænser sin undersøgelse til hindringer for registrering
(artikel 11a i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). En ansøgning vil
blive afvist, hvis designet ikke svarer til definitionen i artikel 3, litra a), i EFdesignforordningen, eller hvis den strider mod den offentlige orden eller sædelighed
(artikel 9 i EF-designforordningen) (se punkt 4 ovenfor).
Undersøgelsen af hindringerne for internationale registreringer vil blive udført, som hvis
ansøgningerne
om
design(et)(ene)
var
blevet
indgivet
direkte
til
Harmoniseringskontoret. De frister og andre generelle proceduremæssige aspekter,
der gælder for denne undersøgelse, er de samme som dem, der gælder for
ansøgninger, der indgives direkte til Harmoniseringskontoret (se indledningen,
punkt 1.2.3 og punkt 4.3 ovenfor).

12.2.2.2 Frister
Harmoniseringskontoret skal underrette Det Internationale Bureau om ethvert afslag på
beskyttelse inden seks måneder fra bekendtgørelsen af den internationale registrering
på WIPO's websted (artikel 11a, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen).
Et foreløbigt afslag skal begrundes, og grundene til afslaget skal præciseres, og
indehaveren af den internationale registrering skal have lejlighed til at fremsætte
bemærkninger (artikel 106e, stk. 1 og 2, i EF-designforordningen).
Inden to måneder fra den dato, hvor indehaveren af den internationale registrering
modtog meddelelsen om foreløbigt afslag, skal denne have mulighed for at give afkald
på den internationale registrering, begrænse den internationale registrering til et eller
nogle af de industrielle design for så vidt angår EU eller fremsætte bemærkninger
(artikel 11a, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Det Internationale Bureau fremsender meddelelsen om foreløbigt afslag til indehaveren
(eller i givet fald dennes repræsentant ved WIPO). Indehaveren skal svare direkte til
Harmoniseringskontoret eller i givet fald gennem sin repræsentant (se punkt 12.2.2.4
nedenfor).
Med hensyn til forlængelser af frister henvises til punkt 1.2.3.

12.2.2.3 Sprog
En international ansøgning skal indgives på engelsk, fransk eller spansk (regel 6,
stk. 1, i de fælles gennemførelsesbestemmelser). Ved registreringen og
bekendtgørelsen af den internationale registrering skal det anføres, på hvilket sprog
den internationale ansøgning blev modtaget i Det Internationale Bureau (regel 6, stk. 2
i de fælles gennemførelsesbestemmelser). I praksis kan dette sprog identificeres ved
Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret
FINAL

VERSION 1.0

Side 78
DATE 01/08/2014

Behandling af ansøgninger om registrerede EF-design

produktangivelsen (INID-kode 54): Det første sprog, der er anvendt i
produktangivelsen, er det sprog, hvorpå Det Internationale Bureau modtog den
internationale ansøgning. Angivelserne på de andre to sprog er oversættelser, som er
stillet til rådighed af Det Internationale Bureau (regel 6, stk. 2, i de fælles
gennemførelsesbestemmelser).
Det sprog, hvorpå Det Internationale Bureau modtog den internationale ansøgning, vil
være det første sprog i EU-designeringen og bliver derfor behandlingssproget
(artikel 98, stk. 1 og 3, i EF-designforordningen).
I alle meddelelser til Det Internationale Bureau vil Harmoniseringskontoret derfor
anvende det sprog, som ansøgningen om international registrering blev indgivet på.
Hvis indehaveren ønsker at anvende et andet officielt sprog, skal han vedlægge en
oversættelse til det sprog, som ansøgningen om international registrering er indgivet
på, inden en måned fra indsendelsen af originalen (artikel 98, stk. 3, i EFdesignforordningen og artikel 81, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EFdesignforordningen). Hvis der ikke er modtaget nogen oversættelse inden denne frist,
anses originalen for ikke at være blevet modtaget af Harmoniseringskontoret.

12.2.2.4 Faglig repræsentation
Hvis repræsentation er obligatorisk i henhold til artikel 77, stk. 2, i EFdesignforordningen (se punkt 2.5 ovenfor), kan indehaveren blive anmodet om inden to
måneder at udpege en faglig repræsentant ved Harmoniseringskontoret i
overensstemmelse med artikel 78, stk. 1, i EF-designforordningen (artikel 11a, stk. 3, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Hvis indehaveren undlader at udpege en repræsentant inden den fastsatte frist, afslår
Harmoniseringskontoret at beskytte den internationale registrering (artikel 11a, stk. 4, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

12.2.2.5 Afkald og begrænsning
Hvis indehaveren giver afkald på den internationale registrering eller begrænser den til
et eller nogle af designene for så vidt angår EU, skal han underrette Det Internationale
Bureau ved hjælp af en registreringsprocedure i overensstemmelse med artikel 16,
stk. 1,
nr. iv)
og
v),
i
Genève-aftalen.
Indehaveren
kan
underrette
Harmoniseringskontoret herom i en tilsvarende erklæring (artikel 11a, stk.6, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

12.2.2.6 Ydelse af beskyttelsen
Hvis Harmoniseringskontoret ikke finder, at der er nogen grunde til at afslå beskyttelse,
eller hvis et foreløbigt afslag trækkes tilbage, skal Harmoniseringskontoret straks
underrette Det Internationale Bureau herom.
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12.2.2.7 Afslag
Såfremt indehaveren ikke inden den fastsatte frist fremsætter bemærkninger, som er
fyldestgørende for Harmoniseringskontoret, vil Harmoniseringskontoret stadfæste sin
afgørelse om at nægte beskyttelse for den internationale registrering. Hvis afslaget kun
vedrører nogle af de design, der er indeholdt i en samlet ansøgning om registrering, vil
Harmoniseringskontoret kun afvise denne for disse designs vedkommende (artikel 11,
stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
Der
er
ingen
retlige
bestemmelser
i
EF-designforordningen
og
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen, som giver en ansøger
mulighed for at anmode om en ændring af designet for at imødekomme en indsigelse
vedrørende en international registrering. På den anden side kan en ansøger give
afkald på designering af EU ved at henvende sig direkte til WIPO, der så vil underrette
Harmoniseringskontoret.
Indehaveren af den internationale registrering råder over de samme ankemuligheder,
som vedkommende ville have gjort, hvis denne havde indgivet de pågældende
designansøgninger direkte til Harmoniseringskontoret. Udstedelsesproceduren finder
kun sted i Harmoniseringskontoret. En klage over en afgørelse om afslag på
beskyttelse skal indgives af indehaveren til appelkammeret inden den frist og på de
betingelser, der er fastsat i artikel 55-60 i EF-designforordningen og artikel 34-37 i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen (artikel 11a, stk. 5, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen). Det Internationale Bureau er
ikke involveret i denne procedure overhovedet.
Når afgørelsen om at afslå eller acceptere den internationale registrering er endelig, vil
der blive sendt en endelig meddelelse til Det Internationale Bureau med angivelse af,
om design(et)(ene) er blevet endeligt afslået eller accepteret.
Når det endelige afslag kun vedrører nogle design i en samlet ansøgning, vil
meddelelsen til Det Internationale Bureau angive, hvilke design der er blevet afvist, og
hvilke, der er blevet accepteret.

12.3

Virkninger af internationale registreringer

Hvis der ikke er meddelt afslag fra Harmoniseringskontoret inden seks måneder fra
bekendtgørelsen af den internationale registrering på WIPO's websted, eller hvis en
meddelelse om foreløbigt afslag er trukket tilbage, vil den internationale registrering fra
den registreringsdato, der er fastsat af Det Internationale Bureau, jf. artikel 10, stk. 2, i
Genève-aftalen (artikel 106a, stk. 2, i EF-designforordningen), have samme virkning,
som hvis der var blevet ansøgt om den ved, og den var blevet registret af,
Harmoniseringskontoret.
Internationale registreringer kan være genstand for sager om ugyldighed på samme
betingelser og efter samme proceduremæssige regler som "direkte indgivelse af
ansøgninger" (artikel 106f i EF-designforordningen, se Retningslinjerne for
undersøgelse af begæringer om et designs ugyldighed). Da sproget i en ansøgning om
international registrering, hvor EU er designeret, nødvendigvis er et officielt sprog, skal
en begæring om en international registrerings ugyldighed indgives på dette sprog.
Harmoniseringskontoret underretter indehaveren eller dennes repræsentant direkte om
enhver begæring om ugyldighed. Indehaveren skal svare Harmoniseringskontoret
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direkte eller i givet fald gennem en repræsentant, der står på Harmoniseringskontorets
liste i overensstemmelse med artikel 78 i EF-designforordningen (se punkt 2.5
ovenfor).
Såfremt Harmoniseringskontoret erklærer virkningerne af en international registrering i
EU ugyldige, skal det underrette Det Internationale Bureau om sin afgørelse, så snart
denne bliver endelig (artikel 106f, stk. 2, i EF-designforordningen og artikel 71, stk. 3, i
gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).
De særlige karakteristika ved de procedurer, der gælder for fornyelse af internationale
registreringer og registrering af ændringer af navn, overdragelser, afkald eller
begrænsning af visse design for en eller alle de designerede kontraherende parter, er
omhandlet i Retningslinjerne for sager ved Harmoniseringskontoret om fornyelse af
registrerede EF-design og i punkt 11.2.2-11.2.4 (artikel 16 og 17 i Genève-aftalen og
artikel 22a i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen).

13

Udvidelse og det registrerede EF-design

I dette afsnit gennemgås reglerne for nye medlemmers tiltrædelse af EU og følgerne
heraf for ansøgere om og indehavere af registrerede EF-design.
Ti nye medlemsstater tiltrådte EU den 1. maj 2004 (Den Tjekkiske Republik, Estland,
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet), to den
1. januar 2007 (Bulgarien og Rumænien) og én den 1. juli 2013 (Kroatien), hvilket
bragte antallet af medlemsstater op på 28.
Artikel 110a i EF-designforordningen indeholder nogle bestemmelser om udvidelsen for
så vidt angår registrerede EF-design. Disse bestemmelser blev indføjet i EFdesignforordningen da EU blev udvidet i 2004, og gælder fortsat for senere udvidelser.
Den eneste ændring af teksten til EF-designforordningen er tilføjelsen af navnene på
de nye medlemsstater.
Med hensyn til, om EF-design kan registreres, og deres gyldighed, er virkningerne af
udvidelsen af EU for rettigheder til registrerede EF-design følgende.

13.1

Den automatiske udvidelse af EF-designet til at gælde i de
nye medlemsstater.

I henhold til artikel 110a, stk. 1, i EF-designforordningen udvides virkningerne af alle
rettigheder til EF-design, der er ansøgt om før den 1. maj 2004, 1. januar 2007 eller
1. juli 2013, automatisk til at gælde i de medlemsstater, der tiltrådte på disse datoer
(artikel 110a, stk. 1, i EF-designforordningen).
Udvidelsen sker automatisk på den måde, at den ikke behøver at undergå nogen
administrativ formalitet og giver ikke anledning til ekstra gebyrer. Endvidere kan
indehaveren af EF-designet eller en tredjepart ikke modsætte sig den.
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13.2

Andre praktiske konsekvenser

13.2.1 Indgivelse af ansøgninger til de nationale myndigheder
Fra udvidelsesdatoen kan en ansøgning om EF-design også indgives gennem den nye
medlemsstats myndighed for industriel ejendomsret.

13.2.2 Faglig repræsentation
Fra tiltrædelsesdatoen behøver ansøgere (samt andre parter i sager ved
Harmoniseringskontoret), der har deres hovedsæde eller bopæl i den nye
medlemsstat, ikke længere at være repræsenteret ved en faglig repræsentant. Fra
tiltrædelsesdatoen kan faglige repræsentanter fra en ny medlemsstat optages på den
liste over faglige repræsentanter, der føres af Harmoniseringskontoret i henhold til
artikel 78 i EF-designforordningen, og kan herefter repræsentere tredjepart ved
Harmoniseringskontoret.

13.2.3 Første og andet sprog
Siden den 1. januar 2004 har der været ni nye officielle EU-sprog, nemlig tjekkisk,
estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, slovakisk og slovensk. Yderligere to
sprog (bulgarsk og rumænsk) kom til den 1. januar 20077 og yderligere ét (kroatisk)
den 1. juli 2013.
Disse sprog kan kun anvendes som det første sprog for ansøgninger om EF-design,
der er indgivet på eller efter den pågældende tiltrædelsesdato.

13.2.4 Oversættelse
Ansøgninger om EF-design med en ansøgningsdato, der ligger før tiltrædelsesdatoen,
eller eksisterende registreringer af EF-design vil hverken blive oversat til eller
bekendtgjort på sproget i den/de nye medlemsstat(er). Ansøgninger om EF-design, der
er indgivet efter tiltrædelsesdatoen, vil blive oversat og bekendtgjort på alle EU-sprog.

13.3

Undersøgelse af registreringshindringer

Harmoniseringskontoret
begrænser
sin undersøgelse
af
de væsentlige
beskyttelseskrav til kun at omfatte to registreringshindringer (artikel 47, stk. 1, i EFdesignforordningen). En ansøgning vil blive afvist, hvis designet ikke svarer til
definitionen i artikel 3, litra a), i EF-designforordningen eller strider mod den offentlige
orden eller sædelighed (artikel 9 i EF-designforordningen) (se punkt 4 ovenfor).
En ansøgning om registrering af et EF-design kan ikke afslås på grundlag af nogen af
de registreringshindringer, der er anført i artikel 47, stk. 1, i EF-designforordningen,
hvis disse hindringer finder anvendelse alene på grund af en ny medlemsstats
tiltrædelse (artikel 110a, stk. 2, i EF-designforordningen).
7

Med hensyn til irsk henvises til punkt 2.4
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Spørgsmålet om, hvorvidt et EF-design er i overensstemmelse med artikel 3 i EFdesignforordningen eller opfylder kravene vedrørende offentlig orden og sædelighed,
vurderes normalt uden henvisning til nogen bestemt national eller sproglig kontekst.
Såfremt et EF-design indeholder et stødende ordelement på et sprog, der som følge af
tiltrædelsen af en ny medlemsstat bliver et officielt EU-sprog efter ansøgningsdatoen,
finder de absolutte registreringshindringer i artikel 9 i EF-designforordningen ikke
anvendelse.

13.4

Immunitet mod annullation baseret på ugyldighedsgrunde,
der finder anvendelse alene på grund af en ny medlemsstats
tiltrædelse

13.4.1 Generelt princip
EF-design, der er ansøgt om eller registreret før den 1. maj 2004, 1. januar 2007 eller
1. juli 2013, vil ikke blive afslået under henvisning til de ugyldighedsgrunde som findes i
en af de medlemsstater, der tiltrådte EU på disse datoer, hvis ugyldighedsgrunden
først kunne anfægtes fra den pågældende tiltrædelsesdato (artikel 110a, stk. 3, i EFdesignforordningen). Dette er et udtryk for nødvendigheden af at respektere
erhvervede rettigheder.
Ikke alle ugyldighedsgrunde, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i EFdesignforordningen, kan "finde anvendelse alene på grund af en ny medlemsstats
tiltrædelse".

13.4.1.1 Ugyldighedsgrunde, der finder anvendelse uafhængigt af udvidelsen af EU
Tiltrædelsen af nye medlemsstater har ingen virkning for anvendelsen af følgende fire
ugyldighedsgrunde. Artikel 110a, stk. 3, i EF-designforordningen yder derfor ikke
beskyttelse mod deres anvendelse på EF-design, der er ansøgt om før henholdsvis
den 1. maj 2004, 1. januar 2007 eller 1. juli 2013.

Manglende synlighed og funktionalitet
Manglende synlighed af et EF-design, der anvendes på en del af et sammensat
produkt, og de begrænsninger, der gælder for særlige træk ved et design, som
udelukkende er bestemt af deres tekniske funktion eller behov for sammenkobling, er
ugyldighedsgrunde, der skal vurderes på grundlag af selve designet og ikke en konkret
situation i en given medlemsstat (artikel 25, stk. 1, litra b), i EF-designforordningen
sammenholdt med artikel 4 og 8 i EF-designforordningen).

Nyhedsværdi og individuel karakter
Under normale omstændigheder vil manglende nyhedsværdi og individuel karakter ikke
blive berørt af udvidelsen af EU (artikel 25, stk. 1, litra b), i EF-designforordningen
sammenholdt med artikel 5 og 6 i EF-designforordningen).
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Bekendtgørelsen af et design inden ansøgnings- eller prioritetsdatoen for et EF-design
kan ødelægge dets nyhedsværdi eller individuelle karakter, selvom en sådan
bekendtgørelse fandt sted i et land før dets tiltrædelse af EU. Det eneste krav er, at
"fagkredsene inden for den pågældende sektor i EU ikke med rimelighed kan have fået
kendskab til de pågældende arrangementer som led i deres normale
forretningsførelse" (artikel 7, stk. 1, i EF-designforordningen).

Ret til EF-designet
Den omstændighed, at indehaveren ikke er berettiget til EF-designet som følge af en
domstolsafgørelse, er en anden ugyldighedsgrund, der ikke berøres af udvidelsen
(artikel 25, stk. 1, litra c), i EF-designforordningen). Artikel 14 i EF-designforordningen
indeholder ikke noget nationalitetskrav for den person, der er berettiget til EF-designet,
og heller ikke noget krav om, at domstolsafgørelsen skal stamme fra en domstol
beliggende i en medlemsstat.

Uretmæssig brug af et eller flere af de elementer, der er anført i artikel 6c i
Pariserkonventionen
Ugyldighedsgrunden uretmæssig brug af et eller flere af de elementer, der er anført i
artikel 6c i Pariserkonventionen, berøres heller ikke af udvidelsen af EU. Der er ikke
noget krav om, at det tegn, hvis brug er forbudt, skal stamme fra en medlemsstat
(artikel 25, stk. 1, litra g), i EF-designforordningen).

13.4.1.2 Ugyldighedsgrunde, der er resultatet af udvidelsen af EU
Et EF-design, der er ansøgt om før henholdsvis den 1. april 2004, 31. december 2006
eller 30. juni 2013, kan ikke erklæres ugyldigt under henvisning til de fire
ugyldighedsgrunde, der er omhandlet nedenfor, hvis disse ugyldighedsgrunde kan
gøres gældende som følge af en ny medlemsstats tiltrædelse (artikel 110, stk. 3, i EFdesignforordningen).

Konflikt med en ældre designret, der er beskyttet i en ny medlemsstat (artikel 25, stk. 1,
litra d), i EF-designforordningen)
Et EF-design, der er ansøgt om inden datoen for en medlemsstats tiltrædelse, kan ikke
erklæres ugyldigt som følge af en konflikt med et ældre design, der har nydt
beskyttelse i den nye medlemsstat siden en dato, der lå før ansøgnings- eller
prioritetsdatoen for EF-designet, men som blev bekendtgjort på en senere dato.

Brug af et ældre kendetegn (artikel 25, stk. 1, litra e), i EF-designforordningen).
Et EF-design, der er ansøgt om inden datoen for en medlemsstats tiltrædelse, kan ikke
erklæres ugyldigt på grund af brugen af et ældre kendetegn, der har nydt beskyttelse i
den nye medlemsstat siden en dato, der lå før ansøgnings- eller prioritetsdatoen for
EF-designet.
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Uhjemlet brug af et værk, der er beskyttet af en medlemsstats ophavsretslovgivning
(artikel 25, stk. 1, litra f), i EF-designforordningen).
Et EF-design, der er ansøgt om inden datoen for en medlemsstats tiltrædelse, kan ikke
erklæres ugyldigt på grund af brugen af et ældre kendetegn, der har nydt beskyttelse i
den nye medlemsstat siden en dato, der lå før ansøgnings- eller prioritetsdatoen for
EF-designet.

Uretmæssig brug af andre tegn, emblemer og våbenskjold end dem, der er omfattet af
artikel 6c i Pariserkonventionen (artikel 25, stk. 1, litra g), i EF-designforordningen).
Et EF-design, der er ansøgt om inden en medlemsstats tiltrædelsesdato, kan ikke
erklæres ugyldigt på grund af uretmæssig brug af andre tegn, emblemer eller
våbenskjold end dem, der er omfattet af artikel 6c i Pariserkonventionen, og som er af
særlig offentlig interesse i den nye medlemsstat.

Offentlig orden og sædelighed
Et EF-design, der er ansøgt om inden en ny medlemsstats tiltrædelse, kan ikke
erklæres ugyldigt med den begrundelse, at det strider mod den offentlige orden eller
sædelighed i denne nye medlemsstat.

13.4.2 Virkningerne af påberåbelse af prioritet
EF-design, der er ansøgt om på eller efter henholdsvis den 1. maj 2004, 1. januar 2007
eller 1. juli 2013, kan erklæres ugyldige under henvisning til de fire ovennævnte
grunde.
Dette gælder, selv om prioritetsdatoen for det pågældende EF-design ligger før den
relevante tiltrædelsesdato. Denne prioritetsret beskytter ikke indehaveren af EFdesignet mod eventuelle ændringer i lovgivningen om hans design.
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