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1

Inledning

Artiklar 1.2 och 17.1, artikel 24 i CTMR
Artikel 28 i CDR
Artikel 23 i CDIR
En överlåtelse är en ändring i innehavet av äganderätten till ett gemenskapsvarumärke
eller en ansökan från en enhet till en annan. Gemenskapsvarumärken och ansökningar
om gemenskapsvarumärke kan överlåtas från den nuvarande innehavaren till en ny
innehavare, främst genom överlåtelse eller arv enligt lagen. Överlåtelsen kan vara
begränsad till vissa av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat eller har
ansökts för (delvis överlåtelse). I motsats till en licens eller omvandling kan en
överlåtelse av ett gemenskapsvarumärke inte förändra märkets enhetliga karaktär.
Därför kan ett gemenskapsvarumärke inte ”delvis” överlåtas för vissa territorier eller
medlemsstater.
Bestämmelserna om överlåtelse av formgivningar i CDR och CDIR är nästan identiska
med motsvarande bestämmelser i CTMR respektive CTMIR. Därför gäller följande i
tillämpliga delar även för gemenskapsformgivningar, med de få undantag och särskilda
bestämmelser som anges i punkt 7.
Artikel 16, artikel 17.5, 17.6, 17.8, artiklar 24 och 87 i CTMR
Regel 31.8 och regel 84.3 g i CTMIR
På begäran införs överlåtelser av registrerade gemenskapsvarumärken i registret och
överlåtelser av ansökningar antecknas i akterna.
Reglerna om registrering av överlåtelser och om rättsverkan av överlåtelser gäller både
gemenskapsvarumärken och ansökningar. Den största skillnaden är att det i
förordningarna krävs att överlåtelsen av en ansökan om gemenskapsvarumärke ska
registreras i ansökningsakten, inte i registret. I praktiken registreras dock ändringar i
innehavet till en ansökan eller ett gemenskapsvarumärke i samma databas. I dessa
riktlinjer görs i allmänhet ingen skillnad mellan överlåtelsen av varumärken och
ansökningar, men särskilda hänvisningar ges när behandlingen av ansökningar skiljer
sig från behandlingen av varumärken.
Enligt artikel 17 i CTMR måste inte en överlåtelse registreras för att gälla. Om en
överlåtelse inte registreras av kontoret har den registrerade innehavaren dock
fortfarande rätt att agera, vilket bland annat innebär att den nya innehavaren inte får
meddelanden från kontoret, särskilt vid förfaranden som berör två parter, eller
underrättelser om tidsfrist för förnyelse av märket. I enlighet med artikel 16 i CTMR
avgör dessutom innehavarens adress tillämplig underordnad nationell lagstiftning i alla
frågor som rör gemenskapsvarumärket som förmögenhetsobjekt, vilka inte beskrivs
ytterligare i CTMR. Av alla dessa skäl är det viktigt att registrera en överlåtelse hos
kontoret för att rätten till gemenskapsvarumärken och ansökningar tydligt ska framgå.
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1.1

Överlåtelser

Artikel 17.1 och 17.2 i CTMR
En överlåtelse av ett gemenskapsvarumärke har två aspekter, nämligen giltigheten av
överlåtelsen mellan parterna och överlåtelsens inverkan på förfarandet vid kontoret. En
sådan inverkan blir aktuell först efter att överlåtelsen förs in i registret (eller akten)
(se punkt 1.2 nedan).
När det gäller giltigheten av överlåtelsen mellan parterna kan ett
gemenskapsvarumärke, enligt CTMR, överlåtas oberoende av eventuell överlåtelse av
själva företaget (se även dom av den 30 mars 2006, C-259/04, ”Elizabeth Emanuel”,
punkter 45 och 48).
Artikel 17.3 i CTMR
Förutom när överlåtelsen är följden av ett domstolsbeslut är en överlåtelse normalt
endast giltig om den sker skriftligen och undertecknas av båda parter. Detta formella
krav för att överlåtelsen av ett gemenskapsvarumärke ska vara giltig gäller oavsett om
en överlåtelse enligt nationell lagstiftning för överlåtelser av (nationella) varumärken är
giltig även om inte överlåtelsen sker skriftligen och undertecknas av båda parterna.
När innehavaren av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan avlider blir arvingarna
innehavare av registreringen eller ansökan genom enskild eller generell övergång.
Även detta omfattas av reglerna om överlåtelser.
På liknande sätt sker en generell övergång vid en sammanslagning mellan två företag
som leder till att ett nytt företag bildas eller vid ett förvärv då ett företag tar över ett
annat. När hela det företag som märket tillhör överlåts förutsätter man att överlåtelsen
innefattar gemenskapsvarumärket, utom när det, enligt den lag som ska tillämpas på
överlåtelsen, föreligger ett avtal om det motsatta eller om detta klart framgår av
omständigheterna.
Artikel 16 i CTMR
Såvida inget annat anges i CTMR omfattas överlåtelser av den nationella lagstiftningen
i den medlemsstat som fastställs enligt artikel 16 i CTMR. Den nationella lagstiftning
som förklaras vara tillämplig i denna bestämmelse är den nationella lagstiftningen i
allmänhet och innefattar därmed även internationell privaträtt, som i sin tur kan hänvisa
till lagstiftningen i en annan stat.

1.2

Ansökan om registrering av en överlåtelse

Artikel 17.5–17.8 i CTMR
Regel 31 i CTMIR
En överlåtelse blir av betydelse i förfaranden vid kontoret om en ansökan om
registrering av överlåtelsen har lämnats in och överlåtelsen har förts in i registret eller,
för ansökningar om gemenskapsvarumärken, har registrerats i ansökningsakten.
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Artikel 17.7 i CTMR
Från det att kontoret tar emot ansökan om registrering av överlåtelsen till dess att
överlåtelsen registreras får dock den nya innehavaren redan lämna in handlingar till
kontoret för att iaktta tidsfristerna. Om en part exempelvis har ansökt om registrering av
överlåtelsen av en ansökan, mot vilken kontoret har gjort invändningar på absoluta
grunder, får den nya innehavaren besvara invändningarna (se punkt 5 nedan).
Denna del av Riktlinjerna avser förfaranden för registrering av överlåtelser. Vid
prövningen av en ansökan om registrering av en överlåtelse prövar kontoret enbart om
tillräckliga bevis för överlåtelsen har lämnats in. Kontoret prövar inte om överlåtelsen är
giltig i sig.

2

Överlåtelser jämfört med namnändringar

Regel 26.1–26.3 i CTMIR
En överlåtelse ska särskiljas från en ändring av innehavarens namn.
En ansökan om ändring av namnet på en innehavare av en registrering eller ansökan
behandlas i ett separat förfarande. Ytterligare information om namnändringar finns i
Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Formell prövning, punkt 7.3, Ändring av
namn/adress.
Regel 26.1 i CTMIR
Det rör sig inte om någon överlåtelse när en fysisk person ändrar sitt namn på grund av
giftermål, eller efter ett officiellt förfarande för ändring av namn, eller när en pseudonym
används i stället för det civila namnet och så vidare. Innehavarens identitet förändras
nämligen inte i något av dessa fall.
När namn eller företagsstatus för en juridisk person ändras är kriteriet för att skilja en
överlåtelse från en enkel namnändring huruvida den juridiska personens identitet förblir
densamma (i vilket fall det registreras som en namnändring) (se beslut av
den 6 september 2010, R 1232/2010-4, ”Cartier”, punkter 12–14). Om den juridiska
personen med andra ord inte upphör (exempelvis vid en sammanslagning genom
förvärv, då ett företag helt absorberas av det andra och upphör att existera) och en ny
juridisk person inte inrättas (exempelvis efter en sammanslagning mellan två företag
som leder till att en ny juridisk person inrättas) ändras enbart den formella
företagsorganisation som redan fanns, inte den faktiska identiteten i sig. Därför
registreras ändringen vid behov som en namnändring.
Om ett gemenskapsvarumärke exempelvis är knutet till företag A, och detta företag
som en följd av en sammanslagning absorberas av företag B, sker en överlåtelse av
tillgångar från företag A till företag B.
Vid en uppdelning av företag A i två separata företag, varvid det ena är det
ursprungliga företaget A och det andra ett nytt företag B, sker på samma sätt en
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överlåtelse av tillgångar om det varumärke som är knutet till företag A blir företag B:s
egendom.
Normalt sker inte någon överlåtelse om företagets registreringsnummer i det nationella
företagsregistret förblir oförändrat.
På samma sätt förutsätts vid första anblicken i princip att det sker en överlåtelse av
tillgångar om landet ändras.
Om det är tveksamt vilken nationell lagstiftning som ska tillämpas på den berörda
juridiska personen kan kontoret kräva lämplig information från den person som ansöker
om registrering av namnändringen.
Med förbehåll för beslut av motsatt innehåll enligt berörd nationell lagstiftning ska
ändring av bolagsform behandlas som en namnändring och inte som en överlåtelse,
under förutsättning att ändringen inte åtföljs av en överlåtelse av tillgångar genom
sammanslagning eller förvärv.
Om ändringen av bolagsform däremot är följden av en sammanslagning, en delning
eller en överlåtelse av tillgångar, beroende på vilket företag som absorberar eller
avdelas från det andra eller på vilket företag som överlåter vilka tillgångar till det andra,
kan det röra sig om en överlåtelse.

2.1

Felaktig ansökan om registrering av namnändring

Artikel 133.1 i CTMR
Regel 26.1, 26.5 och 26.7 i CTMIR
När en ansökan om registrering av namnändring lämnas in, men handlingarna visar att
det egentligen rör sig om en överlåtelse av ett gemenskapsvarumärke eller ansökan
om varumärke, upplyser kontoret sökanden om detta och uppmanar denne att lämna in
en ansökan om registrering av överlåtelse, vilket är kostnadsfritt. Överlåtelsen av en
formgivning är dock avgiftsbelagd (se punkt 7). I meddelandet fastställs i allmänhet en
tidsfrist på två månader från delgivningsdagen. Om sökanden samtycker eller inte
lämnar in bevis om motsatsen och lämnar in motsvarande ansökan om registrering av
överlåtelse, registreras överlåtelsen. Om sökanden inte ändrar begäran, det vill säga
om sökanden insisterar på att registrera ändringen som en namnändring, eller om
sökanden inte svarar, avvisas ansökan om registrering av namnändring.
I detta fall kan en ny ansökan om registrering av överlåtelse lämnas in när som helst.

2.2

Felaktig ansökan om registrering av en överlåtelse

Regel 31.1 och 31.6 i CTMIR
När en ansökan om registrering av en överlåtelse lämnas in, men det egentligen rör sig
om en namnändring för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om varumärke,
upplyser kontoret sökanden om detta och uppmanar denne att ge sitt samtycke till att
uppgifterna om innehavaren registreras i kontorets akter eller i registret som en
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namnändring. I meddelandet fastställs i allmänhet en tidsfrist på två månader från
delgivningsdagen. Om sökanden samtycker registreras namnändringen. Om sökanden
inte samtycker, det vill säga om sökanden insisterar på att registrera ändringen som en
överlåtelse, eller om sökanden inte svarar, avvisas ansökan om registrering av en
överlåtelse.
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Formella och materiella krav för en ansökan om
registrering av en överlåtelse

Kontoret rekommenderar med eftertryck att onlineformuläret Ansökan om anteckning
används för ansökan om registrering av en överlåtelse. Formuläret är kostnadsfritt och
kan laddas ned från kontorets webbplats (http://www.oami.europa.eu).
Efter det att (EG) nr 1042/2005 om ändring av CTMFR (EG) nr 2869/95 trädde i kraft,
behöver man inte betala någon avgift för att registrera en överlåtelse.

3.1

Språk

Ansökan om registrering av en överlåtelse ska lämnas in
Regler 95 a, 95 b och 96.1 i CTMIR



på det första eller andra språket i ansökan, om det rör en ansökan om
gemenskapsvarumärke,
på ett av kontorets arbetsspråk, om det rör ett registrerat gemenskapsvarumärke.

Om ansökan rör flera ansökningar om gemenskapsvarumärken ska sökanden välja ett
språk för ansökan som är gemensamt för alla berörda varumärken. Om det inte finns
något gemensamt språk måste separata ansökningar om överlåtelse lämnas in.
Om ansökan rör minst en registrering av gemenskapsvarumärke måste sökanden välja
ett av kontorets fem arbetsspråk.
Regel 76.3 i CTMIR
När kontoret uttryckligen kräver detta kan fullmakter upprättas på något av EU:s
officiella språk.
Regel 96.2 i CTMIR
Eventuella stödjande handlingar kan lämnas in på något av EU:s officiella språk. Detta
gäller handlingar som lämnas in som bevis på överlåtelsen, såsom ett kontrasignerat
överlåtelsedokument eller överlåtelseintyg, en överlåtelsehandling eller ett utdrag från
handelsregister eller en förklaring om registrering av förvärvaren som ny innehavare.
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Regel 98 i CTMIR
Om de stödjande handlingarna varken lämnas in på ett officiellt EU-språk eller på
förfarandets språk kan kontoret kräva en översättning till förfarandets språk eller, om
sökanden föredrar detta, till något av kontorets arbetsspråk. Kontoret fastställer en
tidsfrist på två månader från det datum då respektive meddelande delgavs. Om
översättningen inte lämnas in inom tidsfristen kommer handlingen inte att beaktas och
betraktas inte som inlämnad.

3.2

Ansökan för flera gemenskapsvarumärken

Regel 31.7 i CTMIR
Under förutsättning att den ursprungliga och den nya innehavaren är de samma för
varje varumärke kan sökanden lämna in en enda ansökan om registrering av
överlåtelse för flera gemenskapsvarumärken eller ansökningar. Fördelen med detta är
att de olika hänvisningarna endast behöver lämnas en gång och att endast ett beslut
måste fattas.
Separata ansökningar krävs om den ursprungliga och den nya innehavaren inte är helt
identiska för varje varumärke. Så är exempelvis fallet om det första varumärket har en
förvärvare och ett annat märke har flera förvärvare, även om det första märkets
förvärvare är en av förvärvarna för det andra märket. Det är oväsentligt om ombudet är
detsamma för märkena.
Om en enda ansökan lämnas in i sådana fall meddelar kontoret bristen i ett brev.
Sökanden kan antingen åtgärda invändningen genom att begränsa ansökan till de
gemenskapsvarumärken
eller
ansökningar
som
har
en
och
samma
ursprungsinnehavare och en och samma nya innehavare, eller genom att samtycka till
att ansökan behandlas i två eller fler förfaranden. I annat fall avvisas ansökan i sin
helhet.

3.3

Parter i förfarandet

Artikel 17.5 i CTMR
Regel 31.5 i CTMIR
Ansökan om registrering av en överlåtelse kan lämnas in av den ursprungliga
innehavaren (innehavaren enligt registret eller sökanden enligt ansökningsakten) eller
av den nya innehavaren (”förvärvaren”, det vill säga den person som anges som
innehavare när överlåtelsen är registrerad).
Kontoret kommunicerar normalt med sökanden/sökandena. Vid oklarheter kan kontoret
begära klargöranden från samtliga parter.
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3.4

Formella krav

Regel 1.1 b, regel 31.1 och 31.2, regel 79 i CTMIR
En ansökan om registrering av en överlåtelse ska innehålla






registrerings- eller ansökningsnummer för registreringen eller ansökan om
gemenskapsvarumärke,
uppgifter om den nya innehavaren,
ombudets namn och tjänsteadress, om den nya innehavaren utser ett ombud,
underskrift av de personer som begär registreringen,
bevis på överlåtelsen enligt punkt 3.5.

Ytterligare krav vid delvis överlåtelse anges i punkt 4.

3.4.1

Uppgift om registreringsnummer

Regel 31.1 a i CTMIR
Varumärkets registreringsnummer ska anges.

3.4.2

Uppgifter om den nya innehavaren

Regler 1.1 b och 31.1 b i CTMIR
För en fysisk person ska namn, adress och nationalitet anges. För en juridisk person
ska sökanden ange det officiella namnet och ta med företagets juridiska form, som får
förkortas på vedertaget sätt (exempelvis S.L., S.A, Ltd., PLC och så vidare). Både
fysiska personer och juridiska personer ska ange den stat där de har sitt hemvist eller
sitt säte eller ett driftställe. Kontoret rekommenderar med eftertryck att
registreringsstaten anges för amerikanska företag, där så är tillämpligt, för att
tydligt skilja mellan olika innehavare i databasen. Dessa uppgifter motsvarar de
uppgifter som krävs vid en ny ansökan om ett gemenskapsvarumärke. Om kontoret
dock redan har gett den nya innehavaren ett id-nummer räcker det att ange detta
nummer tillsammans med den nya innehavarens namn.
I det formulär som kontoret tillhandahåller krävs även uppgift om den ursprungliga
innehavarens namn. Denna uppgift underlättar både kontorets och parternas
behandling av ärendet.
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3.4.3

Ombudets namn och adress

Regel 77 i CTMIR
Artikel 93.1 i CTMR
Regel 76.1, 76.2 och 76.4 i CTMIR
Ansökningar om registrering av en överlåtelse kan lämnas in och undertecknas av
ombud för gemenskapsvarumärkets innehavare eller den nya innehavaren.
Om den nya innehavaren utser ett ombud som undertecknar ansökan får antingen
kontoret eller, i samband med förfaranden som berör två parter, den andra parten,
begära en fullmakt. Om ombudet i ett sådant fall inte lämnar in någon fullmakt fortsätter
förfarandet som om det inte har utsetts något ombud.
Om den ursprungliga innehavarens ombud utses till den nya innehavarens ombud får
ombudet underteckna ansökan för både den ursprungliga och den nya innehavaren.
Ombudet kan även uppmanas att lämna in en fullmakt som undertecknats av den nya
innehavaren.
Artiklarna 92.3 och 93.1 i CTMR
Det förutnämnda gäller inte endast ombud i den mening som avses i artikel 93 i CTMR
(utövande jurister och auktoriserade ombud som är upptagna i kontorets förteckning),
utan även anställda som agerar på arbetsgivarens uppdrag eller, enligt villkoren i
artikel 92.3 i CTMR, på uppdrag av en juridisk person (företag) som har ekonomisk
anknytning till arbetsgivaren.
Regel 77, regel 83.1 h i CTMIR
En allmän fullmakt på kontorets formulär betraktas som tillräckligt för att ansökningar
om registrering av överlåtelser ska kunna lämnas in och undertecknas.
Enskilda fullmakter kontrolleras för att se till att de ger rätt att ansöka om registrering av
en överlåtelse.
Artikel 92.2 i CTMR
När sökanden är den nya innehavaren och denna nya innehavare varken har sitt
hemvist eller säte i EU eller där bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell
verksamhet, ska den i förfarandet för registrering av överlåtelsen företrädas av en
person som har rätt att företräda tredje man inför kontoret (utövande jurister och
auktoriserade ombud som är upptagna i kontorets förteckning). Närmare information
om vem som får vara ombud finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5,
Ombud.
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3.4.4

Underskrifter

Regel 31.1 d, regel 31.5, regel 79 i CTMIR
Kraven på vilken person som har rätt att lämna in ansökan och underskriften har
samband med kravet på bevis för överlåtelsen. Principen är att ursprunglig
innehavares underskrift/underskrifter och ny innehavares underskrift/underskrifter ska
upptas tillsammans eller separat på ansökan eller i en bifogad handling.
Regel 31.5 a i CTMIR
Om både den ursprungliga och den nya innehavaren undertecknar ansökan räcker
detta och inga ytterligare bevis för överlåtelsen krävs.
Regel 31.5 b i CTMIR
Om sökanden är den nya innehavaren och ansökan åtföljs av en förklaring
undertecknad av den ursprungliga innehavaren om att den samtycker till att
förvärvaren registreras som ny innehavare räcker detta och inga ytterligare bevis krävs.
Om den ursprungliga innehavarens ombud utses till den nya innehavarens ombud får
ombudet underteckna ansökan för både den ursprungliga och den nya innehavaren,
och inga ytterligare bevis krävs. Om dock ombudet som undertecknar för både den
ursprungliga och den nya innehavaren inte är det registrerade ombudet (det vill säga i
en ansökan som samtidigt utser ombudet och överlåter varumärket) kontaktar kontoret
sökanden för att begära bevis för överlåtelsen (fullmakt undertecknad av den
ursprungliga innehavaren, bevis för överlåtelsen, bekräftelse av överlåtelsen från den
ursprungliga innehavaren eller dess registrerade ombud).

3.5

Bevis på överlåtelse

Artikel 17.2 och 17.3 i CTMR
Regler 31.1 d, 31.5 a–c, 83.1 d i CTMIR
En överlåtelse får endast registreras om den bevisas genom handlingar som i
vederbörlig
ordning
fastställer
överlåtelsen,
exempelvis
en
kopia
av
överlåtelsehandlingen. Som redan nämnts är det dock inte nödvändigt att lämna in en
kopia av överlåtelsehandlingen


om den nya innehavaren eller dess ombud på egen hand lämnar in ansökan om
registrering av överlåtelsen och ansökan åtföljs av en skriftlig förklaring
undertecknad av den ursprungliga innehavaren (eller dess ombud) om att den
samtycker till att överlåtelsen registreras,



om ansökan om registrering av överlåtelsen är undertecknad av både den
ursprungliga innehavaren (eller dess ombud) och av den nya innehavaren (eller
dess ombud), eller
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om ansökan om registrering av överlåtelsen åtföljs av ett ifyllt formulär eller
dokument för överlåtelse (registrering) undertecknat av både den ursprungliga
innehavaren (eller dess ombud) och av den nya innehavaren (eller dess ombud).

Parterna får även använda de formulär som upprättats enligt fördraget om
varumärkesrätt på Wipos webbplats (http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html).
Dessa formulär är överlåtelsehandlingen – ett dokument som ska utgöra själva
överlåtelsen – och överlåtelseintyget – ett dokument i vilket parterna förklarar att en
överlåtelse har ägt rum. Vilket som helst av dessa dokument, vederbörligen ifyllda,
utgör tillräckligt bevis på överlåtelsen.
Andra bevis är dock inte uteslutna. Därför kan själva överenskommelsen (handlingen)
eller något annat dokument som bevisar överlåtelsen lämnas in.
När överlåtelsen av gemenskapsvarumärket är en följd av att hela den ursprungliga
innehavarens företag överlåts, och såvida inte bevis lämnas in enligt ovan, ska
handlingen som visar överlåtelsen av hela företaget lämnas in.
När överlåtelsen beror på en sammanslagning eller annan generell övergång kan inte
den ursprungliga innehavaren underteckna ansökan. I dessa fall ska ansökan åtföljas
av stödjande handlingar som bevisar sammanslagningen eller den generella
övergången, exempelvis utdrag från handelsregistret och liknande. Kontoret får avstå
från att kräva ytterligare bevis om det redan känner till fakta, exempelvis i ett parallellt
förfarande.
Stödjande handlingar måste inte vara lagligen bekräftade, och inte heller är det
nödvändigt att lämna in originalhandlingar. Originalhandlingar blir en del av akten och
kan därför inte återlämnas till den person som lämnade in dem. Vanliga fotokopior
räcker.
Om kontoret har anledning att betvivla handlingens riktighet eller trovärdighet kan det
kräva ytterligare bevis.
Kontoret prövar endast om handlingarna faktiskt bevisar det som anges i ansökan,
nämligen de berörda märkenas identitet och parternas identitet, samt huruvida det rör
en överlåtelse. Kontoret tar inte ställning till och beslutar inte i avtalsmässiga eller
rättsliga frågor enligt nationell lagstiftning (se dom av den 9 september 2011, T-83/09,
”Craic”, punkt 27). I tveksamma fall tar de nationella domstolarna ställning till
överlåtelsens laglighet i sig.

3.6

Materiella krav

Artikel 17.4 i CTMR
Kontoret registrerar inte överlåtelsen om det klart framgår av överlåtelsehandlingarna
att gemenskapsvarumärket på grund av överlåtelsen kommer att kunna vilseleda
allmänheten angående arten, kvaliteten eller det geografiska ursprunget hos de varor
och tjänster för vilka det är registrerat, om inte den nya innehavaren ger sitt
medgivande till att begränsa registreringen av gemenskapsvarumärket till de varor och
tjänster för vilka det inte är vilseledande.
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Artikel 7.1 g i CTMR
Ett märke kan sannolikt vilseleda allmänheten på grund av överlåtelsen om det
ursprungligen hade lämnats in av den nya innehavaren och det då skulle ha avvisats
som vilseledande på grund av särskilda omständigheter som avser innehavaren och
märket.
Det avgörande kriteriet är därför om märket skulle vara vilseledande på grund av
innehavaren.
Artikel 7.1 g, artikel 17.4, artiklar 43 och 48 i CTMR
Kravet att det ska vara överlåtelsen som gör det sannolikt att allmänheten vilseleds
hindrar kontoret från att vid prövningen av ansökan om registrering av en överlåtelse ta
hänsyn till andra faktorer som kan göra märket vilseledande, vilka inte står i samband
med kopplingen mellan innehavaren och märket. När ett gemenskapsvarumärke väl är
registrerat får kontoret inte längre göra allmänna invändningar om att det är
vilseledande. Men så länge märket ännu inte är registrerat får kontoret invända av
sådana skäl. Om kontoret upptäcker ett sådant skäl till invändning under prövningen av
ansökan om registrering av en överlåtelse kommer det att registrera överlåtelsen om
alla kraven för ansökan är uppfyllda, men hänskjuter därefter ärendet till granskaren för
ytterligare prövning på absoluta grunder, när så är lämpligt.
Mot kontorets invändning om att varumärket på grund av det ändrade innehavet
vilseleder allmänheten kan dock sökanden inte argumentera att märket sannolikt var
vilseledande redan när ansökan om gemenskapsvarumärket lämnades in.
Kravet att sannolikheten för att allmänheten vilseleds tydligt ska framgå av
överlåtelsehandlingarna hindrar kontoret från att basera sina invändningar på
spekulationer och hypotetisk framtida utveckling. Enbart det faktum att varorna och
tjänsterna i framtiden kommer att erbjudas eller marknadsföras av en annan person
utgör i sig inte någon sannolikhet för att allmänheten vilseleds. Spekulationer om den
nya innehavarens framtida användning av märket får inte ske. I synnerhet ska en
möjlig förändring av kvaliteten på de produkter som säljs med märket inte beaktas.
Endast om märket i sig skulle bli vilseledande i förhållande till sin nya innehavare finns
anledning att invända mot registreringen av en överlåtelse.
Invändningar på grund av att varumärket blir vilseledande kan i relevanta fall åtgärdas
genom att ansökan om gemenskapsvarumärke ändras i enlighet med artikel 43 i
CTMR eller genom att det registrerade varumärket ändras i enlighet med artikel 48 i
CTMR. Ytterligare upplysningar om kontorets praxis i förhållande till artikel 7.1 g i
CTMR finns i del B, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder.

3.7

Förfarande för åtgärdande av brister

Artikel 17.7 i CTMR
Regler 31.6 och 67.1 i CTMIR
När någon av de brister som beskrivs ovan konstateras uppmanar kontoret sökanden
att åtgärda bristen inom två månader, med början från delgivningsdagen. Meddelandet
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skickas till den person som lämnade in ansökan om registrering av överlåtelsen eller,
om den personen har utsett ett ombud, till ombudet. Kontoret underrättar inte
automatiskt den andra parten, såvida inte detta är lämpligt med tanke på
omständigheterna.
Om sökanden inte åtgärdar bristen eller lämnar in nödvändiga ytterligare bevis, eller
om sökanden inte kan övertyga kontoret om att invändningarna inte är välgrundade,
avvisar kontoret ansökan.

4

Delvisa överlåtelser

Artikel 17.1 i CTMR
Regel 32 i CTMIR
En delvis överlåtelse avser endast vissa av varorna och tjänsterna i
gemenskapsvarumärket eller ansökan om gemenskapsvarumärke. Den innebär att den
ursprungliga förteckningen över varor och tjänster delas upp mellan den återstående
registreringen eller ansökan och en ny. När det gäller delvisa överlåtelser använder
kontoret en särskild terminologi för att identifiera varumärkena. I början av förfarandet
finns det ”ursprungliga” märket. Detta är det märke för vilket man har ansökt om delvis
överlåtelse. Efter registreringen av överlåtelsen finns två märken: ett har nu färre varor
och tjänster och kallas det ”återstående” märket, och det andra är det ”nya” märket,
som omfattar vissa av varorna och tjänsterna från det ursprungliga märket. Det
”återstående” märket har kvar det ”ursprungliga” märkets varumärkesnummer, medan
det ”nya” märket har ett nytt varumärkesnummer.
Överlåtelsen kan inte förändra gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär. Därför kan
ett gemenskapsvarumärke inte ”delvis” överlåtas för vissa territorier.
När det är tveksamt om det rör sig om en delvis överlåtelse underrättar kontoret
sökanden och uppmanar denne att göra nödvändiga förtydliganden.
Det kan även röra sig om en delvis överlåtelse när ansökan om överlåtelse avser flera
gemenskapsvarumärken eller
ansökningar.
Följande
regler gäller
varje
gemenskapsvarumärke eller ansökan om gemenskapsvarumärke i ansökan om
överlåtelse.

4.1

Regler om uppdelning av förteckningarna över varor och
tjänster

Artikel 43 i CTMR
Regel 2, regel 32.1 i CTMIR
I ansökan om registrering av en delvis överlåtelse ska de varor och tjänster som den
delvisa överlåtelsen avser anges (förteckningen över varor och tjänster för den ”nya”
registreringen). Varorna och tjänsterna fördelas mellan ursprungliga varumärken eller
ansökningar och nya varumärken eller ansökningar så att varorna och tjänsterna i de
ursprungliga varumärkena eller ansökningarna och i de nya inte sammanfaller. De två
specifikationerna tillsammans får inte omfatta mer än den ursprungliga specifikationen.
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Därför måste upplysningarna vara tydliga, exakta och entydiga. När det exempelvis
gäller ett varumärke för varor och tjänster i flera klasser, och delningen mellan den
gamla och den nya registreringen avser hela klasser, räcker det att ange respektive
klasser för den nya registreringen eller för den återstående registreringen.
När varor och tjänster som uttryckligen anges i den ursprungliga förteckningen över
varor och tjänster anges i ansökan om delvis överlåtelse behåller kontoret automatiskt
de varor och tjänster som inte nämns i ansökan om överlåtelse i det ursprungliga
gemenskapsvarumärket eller i den ursprungliga ansökan. Exempel: Den ursprungliga
förteckningen omfattar varorna A, B och C, och ansökan om överlåtelse avser C.
Kontoret behåller varorna A och B i den ursprungliga registreringen och skapar en ny
registrering för C.
I enlighet med direktörens meddelande nr 2/12 av den 20 juni 2012 anses
gemenskapsvarumärken som lämnats in före den 21 juni 2012 med en viss klassrubrik
omfatta alla varor och tjänster i den alfabetiska förteckningen för denna klass i den
utgåva av Niceklassificeringen som gällde när märket lämnades in (se meddelande
nr 2/12, punkter V och VI).
Om ansökan om delvis överlåtelse innefattar varor och tjänster som inte uttryckligen
nämns i den ursprungliga förteckningen, men som omfattas av den bokstavliga
betydelsen av en allmän angivelse i denna, är detta godtagbart under förutsättning att
förteckningen inte utvidgas. För bedömningen av huruvida det rör sig om en
begränsning eller ett utvidgande av förteckningens omfattning gäller de regler som
normalt tillämpas i sådana situationer (se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 3,
Klassificering).
Märken som lämnas in från och med den 21 juni 2012 och som endast gör anspråk på
de allmänna angivelserna för en viss klassrubrik ska dock anses omfatta den
bokstavliga betydelsen av denna klassrubrik och får endast delöverlåtas i enlighet med
detta (se meddelande nr 2/12, punkter VII och VIII).
Märken som lämnas in efter den 21 juni 2012 och som gör anspråk på de allmänna
angivelserna för en viss klassrubrik plus den alfabetiska förteckningen ska anses
omfatta den bokstavliga betydelsen av denna klassrubrik plus den berörda alfabetiska
förteckningen över varor och tjänster för denna klass i den utgåva av
Niceklassificeringen som gällde när märket lämnades in, och får endast delvis
överlåtas i enlighet med detta (se meddelande nr 2/12, punkter VII och VIII).
I varje fall rekommenderas med eftertryck att man lämnar in en tydlig och exakt
förteckning över varor och tjänster som ska överlåtas samt en tydlig och exakt
förteckning över varor och tjänster som ska behållas i den ursprungliga registreringen.
Dessutom måste den ursprungliga förteckningen förtydligas. Om den ursprungliga
förteckningen exempelvis avsåg ”alkoholhaltiga drycker” och överlåtelsen avser
”whisky” och ”gin” måste den ursprungliga förteckningen ändras genom att den
begränsas till ”alkoholhaltiga drycker, ej whisky och gin”.
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4.2

Invändningar

Regler 31.6 och 32.3 i CTMIR
Om ansökan inte följer de beskrivna reglerna uppmanar kontoret sökanden att åtgärda
bristen. Om bristerna inte åtgärdas avvisar kontoret ansökan.
Om kommunikationen leder till en förteckning över varor och tjänster för den
återstående registreringen som skiljer sig från den förteckning som lämnades in i
ansökan om gemenskapsvarumärke, kontaktar kontoret inte bara den nya
innehavaren, om det är den part som begär registrering av den delvisa överlåtelsen,
utan även den ursprungliga innehavaren, som fortfarande är den som förfogar över
förteckningen över varor och tjänster i den ursprungliga registreringen. Kontoret gör
varje ändring av den ursprungliga förteckningen över varor och tjänster beroende av en
överenskommelse med den ursprungliga innehavaren. Om överenskommelsen inte
lämnas in inom den tidsfrist som fastställs av kontoret avvisas ansökan om registrering
av överlåtelsen.

4.3

Upprättande av en ny
gemenskapsvarumärke

ansökan

eller

registrering

av

Artikel 88 i CTMR
Regel 32.4, regler 88 och 89 i CTMIR
En delvis överlåtelse leder till att en ny ansökan om eller registrering av
gemenskapsvarumärke upprättas. För den nya ansökan eller registreringen upprättar
kontoret en separat akt, som består av en fullständig kopia av den elektroniska akten
för den ursprungliga ansökan eller registreringen, ansökan om registrering av
överlåtelsen och all korrespondens i samband med ansökan om överlåtelse. Den nya
ansökan eller registreringen får ett nytt ärendenummer. Den kommer att ha samma
ansökningsdag och, där så är tillämpligt, prioritetsdatum som den ursprungliga
ansökan eller registreringen. Om delöverlåtelsen avser en ansökan om
gemenskapsvarumärke omfattas den nya ansökan av bestämmelserna för handlingars
offentlighet i artikel 88 i CTMR.
När det gäller den ursprungliga ansökan eller registreringen tar kontoret med en kopia
av ansökan om registrering av överlåtelsen i akten, men tar i allmänhet inte med kopior
av den fortsatta korrespondensen i samband med denna ansökan.

5

Överlåtelse under andra förfaranden och avgiftsfrågor

Artikel 17.6 och 17.7 i CTMR
När överlåtelsen registreras blir den nya innehavaren automatiskt part i alla förfaranden
som rör gemenskapsvarumärket, utan att det påverkar rätten att agera på grund av
tidsfrister från det att ansökan om registrering av en överlåtelse tas emot av kontoret.

Riktlinjer för prövning vid kontoret, del E, Registeroperationer
FINAL

VERSION 1.0

Sidan 17
DATE 01/08/2014

Överlåtelse

Inlämningen av en ansökan om registrering av en överlåtelse påverkar inte tidsfrister
som redan löper eller som redan har fastställts av kontoret, däribland tidsfrister för
betalning av avgifter. Nya tidsfrister för betalning fastställs inte. Från den dag
överlåtelsen registreras blir den nya innehavaren skyldig att betala alla avgifter.
Mellan ingivandet av ansökan om registrering av en överlåtelse och kontorets
bekräftelse av att den faktiskt har förts in i registret eller i akten är det, vid förfaranden
som berör två parter, därför viktigt att den ursprungliga innehavaren och den nya
innehavaren aktivt samarbetar för att lämna information om tidsfrister och mottagen
korrespondens.

5.1

Särskilda frågor i samband med delöverlåtelser

Regel 32.5 i CTMIR
Vid delvisa överlåtelser befinner sig nya varumärken eller ansökningar i samma skede
av förfarandena som de ursprungliga (återstående) varumärkena eller ansökningarna.
Eventuella tidsfrister som fortfarande löper för ursprungliga varumärken eller
ansökningar anses gälla för både återstående varumärken eller ansökningar och för de
nya. Efter att överlåtelsen har registrerats behandlar kontoret varje varumärke eller
ansökan separat och fattar separata beslut om dem.
Om varumärkena eller ansökningarna är avgiftsbelagda och den ursprungliga
innehavaren har erlagt dessa avgifter är den nya innehavaren inte skyldig att betala
några ytterligare avgifter för de nya varumärkena eller ansökningarna. Det avgörande
är vilken dag överlåtelsen förs in i registret eller i akten. Om avgifterna för ursprungliga
varumärken eller ansökningar därför betalas efter det att en ansökan om registrering av
en överlåtelse har lämnats in, men innan överlåtelsen faktiskt har registrerats, krävs
inga ytterligare avgifter.
Artikel 26.2 i CTMR
Regel 4, regel 9.3 och 9.5 i CTMIR
Artikel 2, regler 2 och 4 i CTMFR (EG) nr 2869/95
Om den delvisa överlåtelsen avser en ansökan om gemenskapsvarumärke och
klassavgifter ännu inte har erlagts eller inte har erlagts till fulla beloppet, registrerar
kontoret överlåtelsen i akten för den återstående ansökan och upprättar en ny ansökan
enligt ovanstående beskrivning.
Om ansökan om varumärke ursprungligen avsåg fler än tre klasser och därmed krävde
betalning av ytterligare klassavgifter prövar granskaren sådana ärenden efter att
överlåtelsen har registrerats i akten och en ny ansökan upprättats, enligt ovanstående
beskrivning.
Om ytterligare klassavgifter betalades innan överlåtelsen registrerades, men inga
ytterligare klassavgifter skulle ha behövt betalas med tanke på att återstående ansökan
nu avser tre eller färre klasser, görs inte någon återbetalning, eftersom avgifterna
betalades korrekt vid tidpunkten för betalningen.
I alla andra fall behandlar granskaren den återstående ansökan och den nya ansökan
separat, men utan att begära någon ytterligare grundavgift för den nya ansökan.
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Klassavgifter för den återstående ansökan och för den nya ansökan bestäms i enlighet
med den situation som råder efter att överlåtelsen har registrerats. Om exempelvis den
ursprungliga ansökan hade sju klasser och den återstående ansökan efter överlåtelsen
har tre, medan den nya ansökan har fyra, ska inga ytterligare avgifter betalas för den
återstående ansökan, medan en ytterligare klassavgift ska betalas för den nya
ansökan. Om några varor och tjänster i en viss klass överlåts, och andra inte, ska
klassen betalas för både den återstående ansökan och för den nya. Om en tidsfrist för
betalning av ytterligare klassavgifter redan har fastställts men ännu inte löpt ut bortser
kontoret från denna för att beslut ska kunna fattas på grundval av den situation som
råder efter det att överlåtelsen har registrerats.
Artikel 47.1, 47.3 och 47.4 i CTMR
Regel 30.2 och 30.4 i CTMIR
Om ansökan om registrering av en delvis överlåtelse avser en registrering som det är
dags att förnya, det vill säga från sex månader innan den ursprungliga registreringen
upphör och upp till sex månader efter upphörandet, registrerar kontoret överlåtelsen
och tar ställning till förnyelsen och förnyelseavgifterna enligt nedanstående beskrivning.
Om det inte har lämnats in någon begäran om förnyelse och inga avgifter har erlagts
innan överlåtelsen registrerades gäller de allmänna reglerna, däribland reglerna om
avgiftsbetalning, både den återstående registreringen och den nya (separat begäran,
separat avgiftsbetalning, om så är nödvändigt).
Om en begäran om förnyelse ingavs innan överlåtelsen registrerades gäller denna
begäran även det nya gemenskapsvarumärket. Den ursprungliga innehavaren förblir
part i förnyelseförfarandet för det återstående varumärket, men den nya innehavaren
blir automatiskt part i förnyelseförfarandet för den nya registreringen.
I dessa situationer, då en begäran om förnyelse har lämnats in men de tillhörande
avgifterna inte har betalats före registreringen av överlåtelsen, bestäms avgifterna
enligt situationen efter det att överlåtelsen har registrerats. Detta innebär att både
innehavaren av det återstående varumärket och innehavaren av det nya varumärket
ska betala den grundläggande förnyelseavgiften och eventuella klassavgifter.
Om en begäran om förnyelse har lämnats in före registreringen av överlåtelsen och alla
tillämpliga förnyelseavgifter likaså har betalats före detta datum ska inga ytterligare
förnyelseavgifter betalas efter att överlåtelsen har registrerats. Redan erlagda
klassavgifter återbetalas inte.

5.2

Överlåtelse och förfaranden som berör två parter

Om en ansökan om registrering av en överlåtelse lämnas in vid förfaranden som berör
två parter kan flera olika situationer uppstå. För äldre registreringar eller ansökningar
som invändningen/annulleringen bygger på kan den nya innehavaren endast bli part i
förfarandet (eller lämna in synpunkter) efter det att ansökan om registrering av
överlåtelsen har nått kontoret. Grundprincipen är att den nya innehavaren ersätter den
ursprungliga innehavaren i förfarandet. Kontorets rutiner vid behandling av överlåtelser
i invändningsförfaranden beskrivs i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1,
Förfarandefrågor, punkt 6.5, Byte av parter.
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Införande i registret, underrättelse och offentliggörande

6.1

Införande i registret

Artikel 17.5 i CTMR
Regel 31.8 och regel 84.3 g i CTMIR
Om ansökan om registrering av en överlåtelse uppfyller alla krav, då den avser ett
registrerat varumärke, förs överlåtelsen in i registret. Om ansökan avser en ansökan
om varumärke registrerar kontoret överlåtelsen i motsvarande akt.
Registerposten innehåller följande uppgifter:




Överlåtelsens registreringsdag.
Den nya innehavarens namn och adress.
Namn och adress för den nya innehavarens eventuella ombud.

För delvisa överlåtelser innehåller posten även följande uppgifter:




6.2

En hänvisning till numret på den ursprungliga registreringen och numret på den
nya registreringen.
En förteckning över de varor och tjänster som stannar kvar i den ursprungliga
registreringen.
En förteckning över varorna och tjänsterna i den nya registreringen.

Underrättelse

Kontoret meddelar sökanden att överlåtelsen har registrerats.
Om ansökan om registrering av en överlåtelse avser minst en ansökan om
gemenskapsvarumärke innefattar meddelandet lämplig hänvisning till relevant
registrering av överlåtelsen i kontorets akt.
När det gäller underrättelser till den andra parten är det skillnad mellan totala
överlåtelser och delvisa överlåtelser.
Artikel 17.5 i CTMR
Regel 84.5 i CTMIR
Vid total överlåtelse underrättas den part som lämnade in ansökan om registrering av
överlåtelsen, det vill säga sökanden.
Den andra parten underrättas inte


om den ursprungliga innehavarens ombud även är den nya innehavarens
utsedda ombud (i sådana fall får ombudet ett meddelande för båda parterna),
eller
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I alla andra fall underrättas den andra parten om förfarandets resultat, det vill säga
registreringen av överlåtelsen. Den andra parten får inte någon information under
själva förfarandet, såvida inte det uppstår allvarliga tveksamheter kring huruvida
ansökan om registrering av överlåtelsen eller överlåtelsen i sig är laglig.
Regel 32.3 och 32.4 i CTMIR
Vid en delvis överlåtelse ska både innehavaren av det återstående varumärket och
innehavaren av det nya varumärket underrättas, eftersom det med nödvändighet rör
två ansökningar eller registreringar. Därför skickas en separat underrättelse till den nya
sökanden för varje ansökan om varumärke som delvis har överlåtits. Vid delvis
överlåtelse av en registrering underrättar kontoret den nya innehavaren för varje
registrering, när så är lämpligt, med uppgifter om betalningen av förnyelseavgifter. En
separat underrättelse skickas till innehavaren av den återstående registreringen.
Om dessutom förteckningen över varor och tjänster som ska vara kvar i den
ursprungliga ansökan eller registreringen måste förtydligas eller ändras vid en delvis
överlåtelse, kräver ett sådant förtydligande eller en sådan ändring att innehavaren av
den återstående ansökan eller registreringen samtycker (se punkt 4.2).

6.3

Offentliggörande

Artikel 17.5 i CTMR
Regel 84.3 g, regel 85.2 i CTMIR
För registreringar av gemenskapsvarumärken offentliggör kontoret införandet i registret
över överlåtelser i del C i tidningen om gemenskapsvarumärken.
Artikel 39 i CTMR
Regel 12, regel 31.8 i CTMIR
Om ansökan om registrering av en överlåtelse avser en ansökan om
gemenskapsvarumärke som har offentliggjorts i enlighet med artikel 39 i CTMR och
regel 12 i CTMIR, anges den nya innehavaren från början vid offentliggörandet av
registreringen av märket och införandet i registret. Offentliggörandet av registreringen
innehåller en hänvisning till det tidigare offentliggörandet.
Artikel 39 i CTMR
Regel 12 i CTMIR
Om överlåtelsen avser en ansökan om gemenskapsvarumärke som inte har
offentliggjorts, innehåller offentliggörandet i enlighet med artikel 39 i CTMR och
regel 12 i CTMIR namnet på den nya innehavaren, utan någon uppgift om att ansökan
har överlåtits. Detta gäller också om överlåtelsen av en ansökan som inte har
offentliggjorts är en delvis överlåtelse.
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7

Överlåtelser av registrerade gemenskapsformgivningar

Artikel 1.3, artiklarna 27, 28, 33 och 34, artikel 107.2 f i CDR
Artikel 23, Artikel 61.2, artiklarna 68.1 c, 69.2 i i CDIR
Bilaga nr 16 och 17 i CDFR (EG) nr 2246/2002
Bestämmelserna om överlåtelser i CDR, CDIR och CDFR (EG) nr 2246/2002
motsvarar respektive bestämmelser i CTMR, CTMIR och CTMFR (EG) nr 2869/95.
Därför gäller både de rättsliga principerna och förfarandet för registrering av
överlåtelser
av
gemenskapsvarumärken
i
tillämpliga
delar
även
för
gemenskapsformgivningar.
Det finns endast några få undantag och särskilda bestämmelser, vilka anges nedan.

7.1

Rätt på grundval av tidigare användning för en registrerad
gemenskapsformgivning

Artikel 22.4 i CDR
Rätten på grundval av tidigare användning för en registrerad gemenskapsformgivning
får enbart överlåtas när tredje man, som innehade rätten före ansökningsdagen eller
prioritetsdatumet för ansökan om formgivningen, är ett företag, och då endast
tillsammans med den del av företaget där formgivningen har använts eller
förberedelserna har gjorts.

7.2

Avgifter

Bilaga, nr 16 och 17 i CDFR (EG) nr 2246/2002
Avgiften på 200 euro för registrering av en överlåtelse gäller per formgivning och inte
per gemensam ansökan. Detsamma gäller det högsta beloppet 1 000 euro, om flera
ansökningar lämnas in.
Exempel 1:

I en gemensam ansökan för tio formgivningar överlåts sex formgivningar
till samma förvärvare. Avgiften är 1 000 euro, under förutsättning att
endast en ansökan om registrering av dessa sex överlåtelser lämnas in
eller att flera ansökningar om registrering av överlåtelser lämnas in
samma dag.

Exempel 2:

I en gemensam ansökan för tio formgivningar överlåts fem formgivningar
till samma förvärvare. I överlåtelsen hänvisas även till en annan
formgivning som inte ingår i denna gemensamma ansökan. Avgiften är
1 000 euro, under förutsättning att


endast en ansökan om registrering av dessa sex överlåtelser
lämnas in eller flera ansökningar lämnas in samma dag, och
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innehavaren av gemenskapsformgivningen och förvärvaren är
identisk i samtliga sex fall.

Överlåtelser för internationella varumärken

Madridordningen möjliggör ”byte av innehavare” för en internationell registrering.
Ansökningar om registrering av en ändring av innehav ska lämnas in på formulär MM5,
antingen direkt till den internationella byrån av den registrerade innehavaren eller till
den registrerade innehavarens nationella organ eller till den nya innehavarens
(mottagande partens) nationella organ. Ansökan om registrering av en överlåtelse kan
inte lämnas in direkt till den internationella byrån av den nya innehavaren. Kontorets
eget formulär Ansökan om anteckning ska inte användas.
Närmare upplysningar om byte av innehavare finns i punkter B.II.60.01–67.02 i
Riktlinjerna för internationell registrering av märken enligt Madridöverenskommelsen
och Madridprotokollet (www.wipo.int/madrid/en/guide/).
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