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1. BAGGRUND
Kontorerne for intellektuel ejendomsret i det europæiske varemærke- og designnetværk
arbejder fortsat sammen inden for rammerne af konvergensprogrammet. De er nu nået til
enighed om en yderligere fælles praksis med hensyn til brugen af varemærker i anden en form
end den registrerede, med henblik på at identificere generelle principper for vurdering af,
hvornår brugen af et varemærke i en anden form end den registrerede, forandrer dets
fornødne særpræg, samt at yde vejledning i denne henseende.
Denne fælles praksis offentliggøres med denne fælles meddelelse med henblik på yderligere
at forbedre gennemsigtigheden, retssikkerheden og forudsigeligheden til gavn for såvel
sagsbehandlere som brugere.
Den fælles praksis omfatter vurderingen af de typer af ændringer, som kan forekomme i
tegnet, når det anvendes i en form, der er forskellig fra den registrerede, nemlig hvor
elementer tilføjes, udelades, ændres, eller når disse ændringer optræder sammen.
Følgende er ikke omfattet af den fælles praksis:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Mærketyper andre end ordmærker, rene figurmærker og sammensatte mærker, i
særdeleshed formmærker, positionsmærker, mønstermærker, farvemærker og andre
utraditionelle mærker.
Beskrivelser, påberåbelser af farve og disclaimere. Selv om de ville kunne påvirke
vurderingen, tages de ikke i betragtning med henblik på denne fælles praksis, hvor
tegnene vurderes på grundlag af de gengivelser, som vises i de givne eksempler.
Højere grad af særpræg som følge af brug (velkendte og vitterlig kendte mærker) og
dets indvirkning på vurderingen.
Definition af reel brug og metodikken ved vurderingen af denne hos medlemsstaternes
kontorer for intellektuel ejendomsret.
Definition af faktorer til overvejelse ved vurdering af reel brug (dvs. sted og tid for samt
udstrækning af brugen).
Bevismidler til dokumentation for reel brug af et tegn (f.eks. kataloger, fakturaer,
prislister eller spørgeundersøgelser). Tankegangen bag alle eksemplerne bygger på
den antagelse, at gengivelsen af tegnet, som det anvendes i disse eksempler, er den
eneste brugsmåde fremlagt i bevismaterialet(1).
Proceduremæssige forhold med hensyn til indsigelse, fortabelse og/eller ugyldighed.
Beskrivelse af retlige begrænsninger, som hindrer implementering ved bestemte
medlemsstaters kontorer for intellektuel ejendomsret.
Sproglige spørgsmål (alle eksempler er på engelsk, og det antages, at de forstås af
den relevante kundekreds).
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Vurderingen af, hvorvidt tegnet, som det anvendes, udgør en acceptabel variation af sin registrerede form, skal
baseres på de beviser, som parterne i den pågældende sag fremlægger.
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2. DEN FÆLLES PRAKSIS
Med den følgende tekst opsummeres de vigtigste budskaber og erklæringer om principperne
bag den fælles praksis. Den fuldstændige ordlyd og alle de illustrative eksempler, der er
anvendt, findes i bilag 1 til denne fælles kommunikation.
INDLEDENDE BEMÆRKNING TIL SAMTIDIG BRUG AF FLERE TEGN
Tegn bruges ofte sammen med andre tegn i
handelen (f.eks. til at indikere et
undermærke og/eller et housemærke eller
sammen med et virksomhedsnavn). Når
flere tegn bruges sammen, men forbliver
uafhængige af hinanden og opfylder deres
adskillelsesfunktion som separate tegn,
opstår ikke engang spørgsmålet om,
hvorvidt det fornødne særpræg af tegnet,
som det er registreret, er forandret.

Samtidig brug af flere tegn (Klasse 33)
Registreret tegn

Anvendt tegn

PRINCIPPER FOR DEN FÆLLES PRAKSIS
TRIN I VURDERINGEN
Ved vurderingen af, hvorvidt det anvendte tegn udgør en acceptabel variation af sin
registrerede form, skal disse trin følges:
TRIN 1: Vurdering af det registrerede tegn: Vurdér det registrerede tegn under hensyntagen
til dets særprægede og synsmæssigt dominerende elementer.
TRIN 2: Vurdering af forskellene i det anvendte tegn og virkningerne af ændringerne:
Vurdér, om de elementer, der bidrager til det registrerede tegns særpræg er til stede,
og/eller er ændret i det anvendte tegn, ved en direkte (dvs. side om side) sammenligning af
de to tegn.
Hvad angår ændringers virkning skal der tages hensyn til den større eller mindre grad af
særpræg af det registerede tegn.

TILFØJELSER
Når et element tilføjes til det anvendte tegn, og det ikke anses for at være samtidig
brug af flere tegn, udgør det en tilføjelse.

Tilføjelse af særprægede elementer
Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 25)

I princippet ændrer tilføjelsen af et
særpræget element, som spiller sammen
med det registrerede tegn på en sådan
måde, at det ikke længere kan opfattes

Registreret tegn

Anvendt tegn

2

Fælles meddelelse

uafhængigt, dets særpræg. Dette er
tilfældet, både når det registrerede tegn har
en middel og en lav grad af særpræg.

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN
GERIVAN

Tilføjelse af usærprægede elementer
og/eller elementer med en lav grad af
særpræg
Hvis det registrerede tegn har en middel
grad af særpræg, forandrer tilføjelsen af
usærprægede elementer eller elementer
med en lav grad af særpræg generelt ikke
dets særpræg, uanset om disse elementer
er visuelt dominerende eller ej.

Når det registrerede tegn har en lav grad af
særpræg, er en ændring i dets særpræg
mere sandsynlig, selv om tilføjelsen vedrører
et element med en lav grad af særpræg.

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
3)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN

Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 31)
Registreret tegn

Anvendt

UDELADELSER
Det registrerede tegn anses for at være en enkeltstående enhed. Når et element, der
er til stede i det registrerede tegn mangler i det anvendte tegn, udgør dette en
udeladelse.

Udeladelse af særprægede elementer
Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 25)

Alle
særprægede
elementer
i
det
registrerede tegn bidrager til dets særpræg.
Udeladelsen af et af disse elementer i det
anvendte tegn kan derfor forventes at ændre
det registrerede tegns særpræg, medmindre
de udeladte elementer ikke vil blive
bemærket af forbrugeren på grund af deres
ringe størrelse og/eller placering.

Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN BUBBLEKAT

BUBBLEKAT

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN

GERIVAN

Bubblekat
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Udeladelse af usærprægede
elementer og/eller elementer med en
lav grad af særpræg
Hvis det registrerede tegn har en middel
grad af særpræg, er det ikke sandsynligt, at
udeladelsen af et usærpræget element i det
anvendte tegn vil forandre det registrerede
tegns særpræg. Dette kan også generelt
være tilfældet, hvor det udeladte element har
en lav grad af særpræg.
Det kan imidlertid ikke udelukkes, at
udeladelsen af et element med en lav grad
af særpræg fører til et andet resultat, især
hvis det udeladte element er visuelt
dominerende eller spiller sammen med
andre elementer.
Hvis det registrerede tegn udelukkende er
sammensat af elementer med en lav grad af
særpræg og/eller usærprægede elementer,
hvor kombinationen af dem gør tegnet som
helhed registrerbart, vil udeladelsen af et
eller flere af disse elementer almindeligvis
ændre det registrerede tegns særpræg.

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
3)
Registreret tegn

Anvendt tegn

BIO

GERIVAN

GERIVAN
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN
Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 30)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN
GERIVAN

Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 31)
Registreret tegn

Anvendt tegn

ÆNDRING AF EGENSKABER (f.eks. skrifttype, størrelse, farve, position)
Ordmærker
I princippet vil den specifikke gengivelse af
ordmærket, såsom dets gengivelse i et
bestemt skrifttype, stilisering, størrelse,
farver eller position, ikke ændre det
registrerede ordmærkets særpræg, så
længe ordet forbliver identificerbart som
sådan i den anvendte form.
Når
ordmærket
ikke
længere
er
identificerbart vil det registrerede tegns
særpræg blive ændret. Dette er også
tilfældet, hvor det registrerede tegn har en
lav grad af særpræg.

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Tegnet, som det er registreret

Tegnet, som det anvendes

GERIVAN
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN
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Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN
Rene figurmærker

Ingen ændring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 9)
Registreret tegn

I rene figurmærker hidrører særpræget fra
de figurlige elementer i en bestemt
gengivelse. Derfor kan en modifikation af
gengivelsen forventes at ændre særpræget,
medmindre det angår egenskaber, som ikke
i det væsentlige bidrager til tegnets
særpræg. I rene figurmærker med en lav
grad af særpræg, kan selv mindre
modifikationer af tegnet føre til en ændring i
dets særpræg.

Anvendet tegn

Ændring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 31)
Registreret tegn

Anvendt tegn

Sammensatte mærker
Jo mere et element bidrager til særpræget, desto mere sandsynligt er det generelt, at en
modifikation af elementet forandrer tegnets særpræg.
I tilfælde hvor det registrerede tegns særpræg i det væsentlige hidrører fra:
➢ Dets ordelementer — anvendelsen af de
pågældende elementer i anderledes
skriftsnit, farve eller størrelse vil normalt
ikke forandre særpræget, medmindre
forskellene er så betydelige, at de
påvirker det samlede indtryk af det
registrerede tegn.

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 25)
Registreret tegn

➢ Figurelementer — modifikationer af
gengivelsen af disse elementer ændrer
med
større
sandsynlighed
det
registrerede tegns særpræg, medmindre

Anvendt tegn

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
25)
Registreret tegn

Best quality!

Anvendt tegn

Best quality!

5

Fælles meddelelse

de angår egenskaber, som ikke i det
væsentlige bidrager til tegnets særpræg.

Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 25)
Registreret tegn

Anvendt tegn

Best quality!

➢ Kombinationen af ord- og figurelementer
— disse elementer skal respekteres.

Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 25)
Registreret tegn

Når sammensætningen af sådanne
elementer bidrager til særpræget, kan
forandringer i en sådan disponering
ændre det registrerede tegns særpræg.

Anvendt tegn

BUBBLEKAT

KOMBINATION AF ÆNDRINGER
I praksis kan forskellige typer af ændringer
kombineres i det anvendte tegn.

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse
33)
Registreret tegn

Anvendt tegn

Generelt, når ændringerne omfatter en
kombination af tilføjelser, udeladelser eller
modifikationer af egenskaber, gælder de
respektive principper i den fælles
praksis.
Forandring af det registrerede tegns særpræg (Klasse 25)

Det bør vurderes, om nogle af ændringerne
i sig selv vil føre til en forandring af det
registrerede tegns særpræg, mens de øvrige
ændringer ikke har nogen afgørende
indvirkning. I modsat fald skal virkningerne
af kombinationen af alle ændringer
vurderes.

Registreret tegn

Anvendt tegm

3. GENNEMFØRELSE
Som det har været tilfældet med tidligere fælles praksis, træder denne fælles praksis i kraft
tre måneder fra datoen for offentliggørelsen af denne fælles meddelelse. Yderligere
oplysninger om gennemførelsen af denne fælles praksis findes i nedenstående tabel.
De kontorer, der gennemfører den fælles praksis, kan vælge at offentliggøre supplerende
oplysninger på deres websteder.
LINK TIL TABEL
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Indledning

1.1

Formålet med dette dokument

Dette dokument om fælles praksis har til formål at identificere generelle principper for vurdering
af, hvornår anvendelsen af et varemærke i en form, der afviger fra den, der er registreret,
forandrer dets særpræg, og at give vejledning i denne henseende. Det tjener som reference
for EUIPO, Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret og medlemsstaternes kontorer for
intellektuel ejendomsret, brugersammenslutninger, parter og repræsentanter for fælles praksis
i henhold til CP8.
Det vil blive offentliggjort bredt og være let tilgængeligt, og det vil give en omfattende forklaring
af de principper, der ligger til grund for den nye fælles praksis. Disse principper finder generel
anvendelse og har til formål at dække de fleste tilfælde. Selv om forandringer af særpræg altid
vil blive vurderet fra sag til sag, tjener principperne som en vejledning for de forskellige
medlemsstaters kontorer for intellektuel ejendomsret i at nå tilsvarende, forudsigelige
resultater, når de vurderer anvendelsen af tegn i former, der afviger fra dem, der er registreret.
Yderligere tjener de eksempler, der findes i dette dokument, til at illustrere principperne for den
fælles praksis. Disse eksempler bør ses i forbindelse med deres begrundelse og på grundlag
af de antagelser, de hviler på.

1.2

Baggrund

Europæisk samarbejde
I december 2015 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet reformpakken for EU-varemærker.
Pakken indeholdt to retsakter, nemlig forordning (EU) nr. 2017/1001 (EUvaremærkeforordningen) og direktiv (EU) nr. 2015/2436 (EU-varemærkedirektivet), der har til
formål yderligere at tilnærme medlemsstaternes varemærkelovgivning. Ud over nye
bestemmelser om materielle og proceduremæssige spørgsmål indførte retsakterne et
stærkere retsgrundlag for et samarbejde. I henhold til artikel 151 i EU-varemærkeforordningen
blev samarbejdet med medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret om at fremme
konvergensen af praksis og værktøjer inden for varemærker og design en central opgave for
EUIPO. I henhold til artikel 152 i EU-varemærkeforordningen bør dette samarbejde omfatte
udarbejdelsen af fælles standarder for sagsbehandling og fastlæggelsen af fælles praksis.
Imidlertid havde medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret og
brugersammenslutninger samarbejdet aktivt siden dannelsen af Den Europæiske Unions
varemærke- og designnetværk (EUTMDN) i 2011 og havde allerede opnået konkrete resultater
i form af større gennemsigtighed og effektivitet. Inden for konvergensrammerne havde de
arbejdet sammen om at behandle vigtige spørgsmål vedrørende praksis i forbindelse med
varemærker og design ved først og fremmest at harmonisere sagsbehandlingsprincipper for
varemærkeklassifikation og efterfølgende at udvide til områderne for absolutte
registreringshindringer, relative registreringshindringer og design. Dette samarbejde
resulterede i to harmoniserede databaser for klassificering — den harmoniserede database
over varer og tjenesteydelser for varemærker, og den harmoniserede database over
produktangivelser for design — og fem fælles praksisser:
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•
•
•
•
•

Fælles praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens
klasseoverskrifter
Fælles praksis vedrørende fornødent særpræg af figurmærker, der indeholder ord, som
er beskrivende/uden distinktivitet
Fælles praksis vedrørende omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort og hvid
Fælles praksis vedrørende virkningen af de komponenter af mærker, der mangler
fornødent særpræg/er svage, for vurdering af risiko for forveksling
Fælles praksis vedrørende grafisk gengivelse af design.

Med de specifikke bestemmelser, der kodificerer samarbejdet og konvergensen af praksis i
EU-lovgivningen, konsoliderede reformpakken for EU-varemærker resultaterne af disse
harmoniseringstiltag og gav et klart mandat til at efterstræbe yderligere fremskridt.
På grundlag af denne lovgivningsramme nåede EUIPO's bestyrelse i juni 2016 til enighed om
iværksættelsen af de europæiske samarbejdsprojekter. Projekterne afspejler de forskellige
aktiviteter, der er omhandlet i EU-varemærkeforordningen, og bygger videre på hidtidige
succeser, men forbedrer samtidig processerne og udvider rækkevidden af samarbejdet.
På konvergensområdet omfattede de et projekt specifikt rettet mod at identificere og analysere
mulige nye harmoniseringstiltag. Projektet analyserede praksis for varemærker og design i
medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret med henblik på at afdække områder,
hvor der var divergenser, og — ved at vurdere de sandsynlige virkninger, gennemførligheden
af et muligt anvendelsesområde, eksisterende retlige begrænsninger, graden af interesse
blandt brugerne og anvendeligheden for medlemsstaternes kontorer for intellektuel
ejendomsret — at fastlægge de områder, hvor en fælles praksis ville være til størst gavn for
netværkets interessenter. Analysen blev gennemført i cyklusser, og hver cyklus førte til
anbefalingen om at iværksætte et nyt konvergensprojekt.
Den fælles praksis, der er omhandlet i dette dokument, vedrører det første konvergensprojekt,
der er iværksat af bestyrelsen, og det ottende samlet set. "CP8: Brug af et varemærke i en
anden form end den registrerede" var ét af to projekter anbefalet til igangsættelse som følge
af konvergensanalyseåbningsrunden, som fokuserede på lovreformen og virkningen af de nye
bestemmelser indført med EU-varemærkedirektivet.

CP8: Brug af et varemærke i en anden form end den registrerede
Konvergensanalysen af dette emne afdækkede betydelige afvigelser i praksis hos
medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret i forhold til vurderingen af reel brug,
når et varemærke anvendes i en form, der afviger fra den, der er registreret.
Det tidligere varemærkedirektiv 2008/95/EF rummede ikke nogen forpligtelse for
medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret til at tilbyde indsigelses- eller
ophævelsesbehandling, ej heller var der nogen udtrykkelig angivelse af manglende brug som
forsvar i forbindelse med sådanne sager. Før EU-varemærkedirektivets ikrafttræden
vurderede kun 15 af medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret reel brug, for det
meste i forbindelse med sager om fortabelse eller ugyldighed.
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Yderligere traf de af medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret, som foretog
sådanne vurderinger, afvigende afgørelser om, i hvor høj grad varemærkeindehaveren kunne
lave ændringer uden at forandre særpræget.
En sådan afvigende praksis skabte usikkerhed hos brugere, som søgte at beskytte deres
rettigheder i forskellige retsområder, og førte til større omkostninger, når de søgte at tilpasse
deres strategier til forskellig og ofte modstridende praksis. Ydermere havde manglen på
ensartet praksis på området gjort, at EU's IP-system var ude af trit med virkeligheden på
nutidens marked, hvor varemærkeindehavere hele tiden tilpasser deres varemærker som
reaktion på markedsudviklingen.
Vedtagelsen af det nye EU-varemærkedirektiv påvirkede praksis på dette område i væsentlig
grad. Med artikel 43 i EU-varemærkedirektivet blev der for alle medlemsstater indført en
forpligtelse til at give adgang til administrativ indsigelsesbehandling ved deres kontorer pr. 14.
januar 2019. Med artikel 44 i EU-varemærkedirektivet blev det muligt at påberåbe sig
manglende brug i indsigelsessager. Med artikel 45 i EU-varemærkedirektivet blev der for alle
medlemsstater indført en forpligtelse til at give adgang til administrativ behandling ved deres
kontorer i sager om fortabelse på grundlag af manglende reel brug og i sager om ugyldighed
pr. 14. januar 2023. Med artikel 46 i EU-varemærkedirektivet blev det muligt at påberåbe sig
manglende brug i ugyldighedssager. Hvor disse nye bestemmelser i væsentlig grad bidrog til
en forøgelse af retssikkerheden ved at pålægge mere ensartede procedurer, betød deres
kommende ikrafttræden, at næsten halvdelen af medlemsstaternes kontorer for intellektuel
ejendomsret på tidspunktet for konvergensanalysen stod over for opgaven med at indføre nye
procedurer og/eller vurderinger i deres sagsbehandlingspraksis.
Ydermere kan der stadig være afvigelser i praksis, der tidligere var fundet hos medlemsstaters
kontorer for intellektuel ejendomsret, som vurderer reel brug. I både artikel 16, stk. 5, litra a), i
EU-varemærkedirektivet og artikel 18, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen fastslås
det, at: "brug af EU-varemærket i en form, der kun ved elementer, der ikke forandrer mærkets
særpræg, afviger fra den form, hvori det blev registreret, betragtes ligeledes som brug."
Ordlyden af disse artikler, som er uforandret fra det tidligere direktiv, efterlader begrebet om
"en form, der kun ved elementer, der ikke forandrer mærkets særpræg" åbent for fortolkning.
Eftersom dette kunne blive — og er blevet — fortolket forskelligt alt efter mærkets type (ord,
figurlig, sammensat) og/eller ændringernes natur (tilføjelse, udeladelse, variation i farve,
position osv.) forblev vurderingen udsat for en i høj grad subjektiv beslutningstagning.
I betragtning af ovennævnte nåede konvergensanalysen frem til, at gennemførelsen af
ovennævnte bestemmelser i national ret og den efterfølgende stigning i anvendelsen af
bestemmelserne angående reel brug gav dette emne konvergensprioritet. Den identificerede
behovet for at harmonisere praksis i de af medlemsstaternes kontorer for intellektuel
ejendomsret, som allerede vurderede bevis for brug, og for at skabe en overensstemmende
praksis for de af medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret, som vil begynde med
at vurdere reel brug.
I denne henseende blev CP8-projektet lanceret i oktober 2017 med henblik på at etablere et
sæt fælles kriterier og principper for vurdering af, hvornår ændringer i tegnet, som det
anvendes, fører til en forandring af særpræget af tegnet, som det er registreret, og hvornår de
ikke gør det.
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1.3

Anvendelsesområde for praksis

Denne fælles praksis giver et sæt principper og eksempler på anvendelsen af et varemærke i
en form, der afviger fra den registrerede, ved at tage hensyn til påvirkningen fra tilføjelser,
udeladelser og ændringer af egenskaber ved det fornødne særpræg af registrerede
ordmærker, rent figurative mærker og sammensatte mærker (kombination af verbale og
figurative elementer).
Følgende er ikke omfattet af den fælles praksis:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Mærketyper andre end ordmærker, rene figurmærker og sammensatte mærker, i
særdeleshed formmærker, positionsmærker, mønstermærker, farvemærker og andre
utraditionelle mærker.
Beskrivelser, påberåbelser af farve og disclaimere. Selv om de kunne påvirke
vurderingen, tages de ikke i betragtning med henblik på denne fælles praksis, hvor
tegnene vurderes på grundlag af de gengivelser, som vises i de givne eksempler.
Højere grad af særpræg som følge af brug (velkendte og viterlig kendte mærker) og dets
indvirkning på vurderingen.
Definition af reel brug og metodikken ved vurderingen af denne hos medlemsstaternes
kontorer for intellektuel ejendomsret.
Definition af faktorer til overvejelse ved vurdering af reel brug (dvs. sted og tid for samt
udstrækning af brugen).
Bevismidler til dokumentation for reel brug af et tegn (for eksempel kataloger, fakturaer,
prislister eller spørgeundersøgelser). Tankegangen bag alle eksemplerne bygger på den
antagelse, at gengivelsen af tegnet, som det anvendes i disse eksempler, er den eneste
brugsmåde fremlagt i bevismaterialet (1).
Proceduremæssige forhold med hensyn til indsigelse, fortabelse og/eller ugyldighed.
Beskrivelse af retlige begrænsninger, som hindrer implementering ved bestemte
medlemsstaters kontorer for intellektuel ejendomsret.
Sproglige spørgsmål (alle eksempler er på engelsk, og det antages, at de forstås af den
relevante kundekreds).

Den Europæiske Unions Domstols retspraksis

I medfør af artikel 16, stk. 5, litra a), i EU-varemærkedirektivet betragtes brug af varemærket i
en form, der kun ved elementer, der ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form,
hvori det blev registreret, også som reel brug, uanset om varemærket også er registreret i
indehaverens navn i den form, hvori det anvendes.
Som bekræftet af Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), er formålet med denne
bestemmelse at undgå at pålægge et krav om streng overensstemmelse mellem den form, i
hvilken mærket anvendes i handelen, og den form, i hvilken varemærket blev registreret,
hvorved varemærkeindehaveren i den handelsmæssige udnyttelse af tegnet tillades at udføre
variationer af tegnet, som — uden at ændre dets særpræg — gør det muligt bedre at tilpasse
sig kravene til markedsføring- af og reklame for de pågældende varer eller tjenesteydelser
(23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers,
(1) Vurderingen af, hvorvidt tegnet, som det anvendes, udgør en acceptabel variation af sin registrerede form, skal
baseres på de beviser, som parterne i den pågældende sag fremlægger.
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EU:C:2013:497, § 29). Derfor er det ikke nødvendigt at finde tegnet, som det anvendes, i
streng overensstemmelse med tegnet, som det er registreret, og en vis fleksibilitet kan tillades,
når blot afvigelserne fra tegnet, som det er registreret, ikke forandrer dets særpræg. Dette skal
vurderes fra sag til sag.
EU-Domstolen slog også fast, at forpligtelsen til at anvende det registrerede varemærke kan
opfyldes ved at levere bevis på anvendelsen af tegnet i den form, hvori det anvendes i
handelen, hvor det i handelen anvendte tegn kun afviger fra den form, hvori det blev registreret,
på ubetydelige områder, således at de to tegn derfor kan anses for i store træk at svare til
hinanden (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma
Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30).
EU-Domstolen nævnte yderligere, at en konklusion om, at det det registrede varemærkes
særpræg er forandret, kræver en vurdering af de tilføjede bestanddeles særpræg og
dominerende egenskaber, udført på grundlag af hver af disse bestanddeles særlige
egenskaber såvel som de forskellige elementers indbyrdes placering i varemærkets opbygning
(se herfor dommene til 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005,
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport,
EU:T:2010:229, § 31).
EU-Domstolen har fastslået, at der skal tages hensyn til de iboende egenskaber og især til den
større eller mindre grad af særpræg af det tidligere (registrerede) mærke anvendt alene som
en del af et komplekst varemærke eller sammen med et andet mærke. Jo svagere særpræg,
desto lettere vil det være at forandre det ved at tilføje en bestanddel, som i sig selv har
særpræg, og desto mere vil mærket miste sin evne til at blive opfattet som en angivelse af
oprindelsen af varerne og tjenesteydelserne itegnet, som det anvendes. Det omvendte er også
tilfældet (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469,
§ 29).
Ydermere har EU-Domstolen bekræftet, at opfyldelsen af kravet om reel brug af et registreret
varemærke kan påvises ved, at et registreret varemærke anvendes sammen med eller som
en del af et andet mærke, når blot forskellene som følge af den form, i hvilken mærket
anvendes, ikke forandrer varemærkets særpræg, som det er registreret (se herfor dommene
til 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum
Holding, EU:C:2013:253, § 36).
Endelig henviste EU-Domstolen til situationer, hvor flere mærker anvendes samtidigt på en
selvstændig måde, hvorfor tegnet, som det er registreret, opfattes uafhængigt inden for denne
sammensætning. Situationen er i dette tilfælde ikke, at tegnet, som det er registreret, anvendes
i en form, der er forskellig fra den, i hvilken det blev registreret, men at flere tegn anvendes
samtidig (se herfor dommene til 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438,
§ 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43;).
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Samtidig brug af flere tegn

Under hensyntagen til ovennævnte retspraksis om tegn, der anvendes samtidigt, og før
principperne for den fælles praksis undersøges, skal følgende tages i betragtning.
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Tegn bruges ofte sammen med andre tegn i handelen (for eksempel til at betegne et
undermærke og/eller et housemark eller sammen med et virksomhedsnavn). Den anvendelse
falder ikke ind under "forandring i særpræget af tegnet, som det er registreret". Når flere tegn
bruges sammen, men forbliver uafhængige af hinanden og opfylder deres adskillelsesfunktion
som separate tegn, opstår ikke engang spørgsmålet om, hvorvidt særpræget af tegnet, som
det er registreret, er forandret.
Hvorvidt tegnene opfattes uafhængigt eller som del af ét og samme tegn må fastslås på
grundlag af en samlet vurdering under hensyn til forskellige faktorer såsom:
•

tegnenes egne egenskaber (dominerende og særprægede elementer; deres placering;
brug i forskellig størrelse, skrifttype eller farve; tilstedeværelse eller fravær af syntaktiske
eller grammatiske forbindelser osv.)

•

måden, hvorpå mærkerne fremstår i dokumentationen for brugen og brugens kontekst
(den pågældende handelssektor, mærkernes natur — dvs. virksomhedsnavne,
housemark, identifikatorer på produktserier, undermærker osv.)

•

specifikke beviser for, at varemærkerne opfattes uafhængigt af kunderne.

Eksempler:
Samtidig brug af flere tegn
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 33:
Vin

GERIVAN

GERIVAN by
BUBBLEKAT Ltd.

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Begrundelse

Det registrerede tegn bruges
sammen med et andet
særpræget tegn, som angiver
vingårdens
navn
—
Bubblekat
Winery.
I
vinbranchen
er
det
almindeligt
at
anvende
produktnavnet og vingårdens
navn sammen på etiketten.
Det registrerede tegn vil blive
opfattet uafhængigt i det
anvendte tegn.

Det
registrerede
tegn,
GERIVAN,
anvendes
sammen
med
et
virksomhedsnavn,
BUBBLEKAT
Ltd.
Det
registrerede tegn, vil blive
opfattet uafhængigt i det
anvendte tegn.
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Det
registrerede
tegn,
MAPALVAM,
bruges
sammen med et andet
særpræget tegn, nemlig et
housemark.
I
lægemiddelsektoren er det
Klasse 5:
Farmaceutisk almindeligt, at produktnavnet
e produkter optræder sammen med et
housemark. Det registrerede
tegn
vil
blive
opfattet
uafhængigt i det anvendte
tegn.
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Principper for den fælles praksis

Dette kapitel introducerer de typer af ændringer, som kan forekomme i tegnet, når det
anvendes i en form, der er forskellig fra den registrerede, nemlig hvor elementer tilføjes,
udelades, ændres, eller når disse ændringer optræder sammen.
For at vurdere disse ændringer, og hvorvidt de udgør en forandring i det fornødne særpræg af
tegnet, som det er registreret, skal visse principper finde anvendelse. Disse principper anføres
i det efterfølgende sammen med nøglebegreber og vurderingstrin.

4.1

Nøglebegreber

For at sikre en harmoniseret og konsistent anvendelse af principperne i den fælles praksis er
det nødvendigt med en fælles forståelse af visse nøglebegreber, som er vigtige for en
vurdering af, hvorvidt variationer af tegnet, som det er registreret, forandrer dets særpræg.

4.1.1

Særpræg

Ifølge fast retspraksis betyder særpræg af et varemærke, at tegnet tjener til at identificere
varerne og/eller tjenesteydelserne, for hvilke varemærket er registreret, som hidrørende fra en
bestemt virksomhed og dermed til at adskille disse varer og/eller tjenesteydelser fra andre
virksomheders (2).
Særpræg skal vurderes med henvisning til de relevante varer eller tjenesteydelser og til
forbrugerens opfattelse af tegnet.
Det er nødvendigt at skelne mellem i) analysen af det registrerede tegns særpræg som helhed
og ii) analysen af særpræget af mærkets forskellige elementer.

(2) Se herfor dommen til 29/04/2004, under ét behandlede sager C-468/01 P til C-472/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:259, § 32.
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4.1.2

Visuel dominans

I dette dokument henviser visuel dominans til den visuelle indvirkning af et tegns elementer,
dvs. hvorvidt ét element er visuelt dominerende sammenlignet med andre i tegnet. Dette
bestemmes først og fremmest af dets placering, størrelse og/eller anvendelse af farver (for så
vidt som disse påvirker dets visuelle udtryk. I denne sammenhæng finder vurderingen af visuel
dominans ikke anvendelse på ordmærker.
Hvis elementerne efter al sandsynlighed ikke vil blive bemærket af forbrugeren på grund af
deres størrelse og/eller placering, spiller de ingen rolle i vurderingen.

4.1.3

Samspil

Samspillet mellem mærkets elementer kan spille en rolle ved vurderingen af, om det
registrerede tegn opretholder sit særpræg ved brug (3).
Elementer i tegnet spiller sammen, når de anbringes, kombineres eller sammenkobles for at
give indtryk af en helhed. Et sådant indtryk kan også være en følge af et begrebsmæssigt
samspil, når en begrebsmæssig enhed (et nyt begreb) skabes.

4.2

Trin i vurderingen

I vurderingen af hvorvidt det anvendte tegn udgør en acceptabel variation af dets registrerede
form, skal disse trin følges:
Trin 1: Vurdér det registrerede tegn under hensyntagen til dets særprægede og visuelt
dominerende elementer.
Trin 2: Vurdér forskellene i det anvendte tegn og virkningerne af ændringerne.

4.2.1

Trin 1: Vurdering af det registrerede tegn

Første trin er at fastlægge, hvilke elementer der bidrager til det registrerede tegns særpræg.
Hvor et tegn består af et enkelt element, er det tegnet selv, som bærer særpræget. Når et tegn
bestående af flere elementer kræver denne vurdering en analyse af de særprægede og visuelt
dominerende elementer på grundlag af hvert enkelt elements egne egenskaber og deres
indbyrdes placering i tegnets opbygning såvel som deres samspil (4).

4.2.2

Trin 2: Vurdering af forskellene i det anvendte tegn og virkningerne af ændringerne

Når de elementer, som bidrager til det registrerede tegns særpræg, er blevet identificeret og
graden af deres særpræg fastlagt, bør det fastslås, om de er til stede og/eller modificeret i det
anvendte tegn i en direkte sammenligning af de to mærker (dvs. side om side).
(3) Se herfor dommen til 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29.
(4) Se herfor dommen til 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36.

8

På dette tidspunkt bør der udføres en vurdering af de tilføjede, udeladte eller modificerede
elementer på grundlag af de forskellige elementers egne egenskaber og deres placering i
forhold til hinanden og til tegnets opbygning (5) såvel som deres samspil. Tegnenes
helhedsindtryk skal også tages i betragtning.
Hvad angår ændringers virkning skal der tages hensyn til det registrerede tegns større eller
mindre grad af særpræg. I almindelighed vil tegn med en middel grad af særpræg være mindre
påvirket af ændringer. Omvendt vil tegn med en lav grad af særpræg (sædvanligvis tegn
hovedsagelig eller udelukkende sammensat af elementer med en lav grad af særpræg) være
mere udsat for forandringer i deres særpræg (6).

4.3

Tilføjelser

Til brug for dette dokument vil et element tilføjet til det anvendte tegn, hvor det ikke anses for
at være samtidig brug af flere mærker, udgøre en tilføjelse. Indvirkningen af tilføjelsen i forhold
til det registrerede tegns særpræg skal vurderes.

4.3.1

Tilføjelse af særprægede elementer

I princippet forandrer tilføjelsen af et særpræget element, som spiller sammen med det
registrerede tegn på en sådan måde, at det ikke længere kan opfattes uafhængigt, dets
særpræg. Dette er tilfældet, hvor det registrerede tegn har en både middel og lav grad af
særpræg.
Eksempler:
Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Begrundelse

Det
registrerede
tegn
anvendes med et særpræget
figurligt element (en blå fisk)
på en sådan måde, at en
Klasse 25:
Beklædningsg samlet enhed og et nyt
koncept
skabes
i
det
enstande,
anvendte tegn, (den store fisk
fodtøj og
hovedbeklæd æder den lille). En sådan
ændring
forandrer
det
ning
registrerede tegns særprægt.

ICE

BREAKING THE ICE

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og

Det
registrerede
tegn
anvendes i kombination med
andre
særprægede
ordelementer.
Disse

(5) Se herfor dommene til 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 21/11/2005, T-135/04, Online
Bus, EU:T:2005:419 § 36.
(6) Se herfor dommen til 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29.
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hovedbeklæd elementer spiller sammen på
ning
en sådan måde, at en ny
betydning skabes. Derfor
forandres det registrerede
tegn særpræg.

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN
GERIVAN

4.3.2

Varer og
tjenesteyd
elser

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande,
fodtøj og
hovedbeklæ
dning

Begrundelse

Under antagelse af, at dette
ikke anses for at være et
tilfælde af anvendelse af
flere mærker samtidigt (se
kapitel 3), spiller det tilføjede
figurelement ikke sammen
med det registrerede tegn,
og opfattes uafhængigt i det
anvendte
tegn.
Derfor
forandres det registrerede
tegns særpræg ikke.

Tilføjelse af usærprægede elementer og/eller elementer med en lav grad af særpræg

Som udgangspunkt forandrer tilføjelsen af usærprægede elementer eller elementer med en
lav grad af særpræg ikke det registrerede tegns særpræg (7), når det registrerede tegn har en
middel grad af særpræg, uanset om disse elementer er visuelt dominerende eller ej.
Eksempler:
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

SUPER GERIVAN
GERIVAN

SUPERGERIVAN

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande
, fodtøj og
hovedbekl
ædning

Begrundelse

GERIVAN anvendes sammen
med
et
usærpræget
ordelement, SUPER, som
kun gradbøjer GERIVAN. Det
tilføjede
usærprægede
element forandrer ikke det
registrerede tegns særpræg.

(7) Se herfor dommen til 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 31.
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GERIVAN

GERIVAN VISION

GERIVAN

GERIVAN

BUBBLEKAT

GERIVAN

GERIVAN

WWW.GERIVAN.COM

BUBBLEKAT
PARIS

GERIVAN anvendes med et
beskrivende ord, VISION.
Det tilføjede usærprægede
Klasse 5: element forandrer ikke det
Medicinske Registrerede tegns særpræg.
øjendråber

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande
, fodtøj og
hovedbekl
ædning

GERIVAN anvendes med en
usærpræget geometrisk form
særpræg som baggrund. Det
tilføjede
usærprægede
element forandrer ikke det
registrerede tegns særpræg.

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande
, fodtøj og
hovedbekl
ædning

GERIVAN anvendes med en
usærpræget
domæneindikator.
De
tilføjede
usærprægede
elementer forandrer ikke det
registrerede
tegns
særpræg (8).

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande
, fodtøj og
hovedbekl
ædning

BUBBLEKAT anvendes med
en usærpræget geografisk
betegnelse,
PARIS.
Det
tilføjede
usærprægede
element forandrer ikke det
registrerede tegns særpræg.

Klasse 25:
Fodtøj

Klasse 33:
Vin

GERIVAN anvendes med et
usærpræget figurelement, der
forestiller sko, som — selv om
det er visuelt dominerende —
ikke
forandrer
det
registrerede tegns særpræg.

GERIVAN anvendes på en
vinetiket med en lav grad af
særpræg, som er temmelig
almindelig. En sådan tilføjelse
forandrer
ikke
det
registrerede tegns særpræg.

(8) Forudsat at beviserne for brug viser brug af domænenavnet som angivelse af den handelsmæssige oprindelse
af varerne og tjenesteydelserne.
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Klasse 3:
Præparater til
tøjvask

GERIVAN

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande
, fodtøj og
hovedbekl
ædning

GERIVAN bruges med et
usærpræget
ordelement,
BIO, som — selv om det er
visuelt dominerende — ikke
forandrer det registrerede
tegns særpræg.

Tilføjelsen af elementer med
en lav grad af særpræg,
EVERYDAY
CLOTHING
CONCEPT, forandrer — selv
om de er visuelt dominerende
— ikke det registrerede tegns
særpræg.

Når det registrerede tegn har en lav grad af fornødent særpræg, er en forandring i dets
særpræg mere sandsynlig, selv om tilføjelsen vedrører et element med en lav grad af
særpræg.
Eksempel:
Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 31:
Frugter

4.4

Begrundelse

Det registrerede tegn har en
lav grad af særpræg. Det
tilføjede element BAA-naaNAA, som også har en lav
grad af særpræg, er anbragt i
begyndelsen
og
spiller
sammen
med
det
registrerede tegn, hvorved en
ny
betydning
dannes.
Sådanne ændringer forandrer
det
registrerede
tegns
særpræg.

Udeladelser

Som udgangspunkt anses det registrerede tegn for at være en enkeltstående enhed. At et
element som er til stede i det registrerede tegn, mangler i det anvendte tegn, udgør en
udeladelse. Indvirkningen af udeladelsen i forhold til det registrerede tegns særpræg skal
vurderes.
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4.4.1

Udeladelse af særprægede elementer

Alle særprægede elementer i det registrerede tegn bidrager til dets særpræg. Derfor er det
sandsynligt, at udeladelsen af et af de pågældende elementer i det anvendte tegn vil forandre
det registrerede tegns særpræg.
Eksempler:
Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

GERIVAN BUBBLEKAT

Bubblekat

Bubblekat

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteyd
elser

BUBBLEKAT

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande,
fodtøj og
hovedbeklæ
dning

Bubblekat

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande,
fodtøj og
hovedbeklæ
dning

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande,
fodtøj og
hovedbeklæ
dning

Klasse 25:
Beklædning
sgenstande,
fodtøj og
hovedbeklæ
dning

Begrundelse

Det registrerede tegn er
sammensat
af
to
særprægede ordelementer,
GERIVAN og BUBBLEKAT.
Begge bidrager i lige høj
grad til det det registrerede
tegns særpræg. Derfor
medfører udeladelsen af et
af
de
pågældende
elementer en forandring af
særpræget.
Det registrerede tegn er
sammensat
af
to
særprægede
elementer,
Bubblekat og afbildningen af
en stiliseret fisk. Begge
bidrager i lige høj grad til det
registrerede
tegns
særpræg. Udeladelse af et
af
de
pågældende
elementer medfører en
forandring af særpræget.

Det registrerede tegn er
sammensat
af
to
særprægede
elementer,
afbildningen af en stiliseret
fisk og et ordelement,
Bubblekat. Begge bidrager i
lige høj grad til det
registrerede
tegns
særpræg. Udeladelse af et
af
de
pågældende
elementer medfører en
forandring af særpræget.
Det registrerede tegn er
sammensat
af
to
særprægede
elementer,
afbildningen af et stiliseret
træ og en fisk. Begge
bidrager i lige høj grad til det
registrerede
tegns
særpræg. Udeladelse af et
af
de
pågældende
elementer medfører en
forandring af særpræget.

I tilfælde, hvor elementerne i det registrerede tegn vil blive overset af forbrugeren på grund af
deres ringe størrelse og/eller placering, vil udeladelsen af dem i det anvendte tegn ikke
forandre det registrerede tegns særpræg.
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Eksempler:
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

GERIVAN

Bubblekat

4.4.2

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Begrundelse

GERIVAN

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Det
registrerede
tegns
særpræg forandres ikke,
eftersom
det
udeladte
element vil blive overset af
forbrugeren på grund af dets
ringe størrelse og placering.

Klasse 33:
Vin

Det
registrerede
tegns
særpræg forandres ikke,
eftersom
det
udeladte
element vil blive overset af
forbrugeren på grund af dets
ringe størrelse og placering.

Udeladelse af usærprægede elementer og/eller elementer med en lav grad af
særpræg

Hvis det registrerede tegn har en middel grad af særpræg, er det ikke sandsynligt, at
udeladelsen af et usærpræget element i det anvendte tegn vil forandre det registrerede tegns
særpræg. Dette kan også generelt være tilfældet, hvor det udeladte element har en lav grad
af særpræg.
Eksempler:

Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

BIO

Anvendt tegn

Begrundelse

GERIVAN

Det
registrerede
tegn
særpræg hidrører fra det
særprægede
ordelement,
GERIVAN.
Klasse 3:
Udeladelsen
af
det
Præparater til
usærprægede
ordelement,
tøjvask
BIO, ændrer — selv om det er
visuelt dominerende — ikke
det
registrerede
tegns
særpræg.

GERIVAN

Klasse 25:
Det
registrerede
tegns
Beklædningsg særpræg hidrører fra det
enstande,
særprægede
ordelement,

GERIVAN

SUPER GERIVAN

Varer og
tjenesteydel
ser
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fodtøj og
GERIVAN. SUPER er uden
hovedbeklæd fornødent særpræg, hvorfor
ning
dets
udeladelse
ikke
forandrer det registrerede
tegns særpræg.

GERIVAN

The Fence

Fence

GERIVAN

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra det
særprægede
ordelement,
GERIVAN. Udeladelsen af
den
usærprægede
geometriske formbaggrund
forandrer
ikke
det
registrerede tegns særpræg.

Det
registrerede
tegns
særpræg
hidrører
hovedsagelig
fra
det
Klasse 9:
særprægede ord "Fence".
Mobiltelefoner Udeladelsen af artiklen (den
bestemte form) forandrer ikke
det
registrerede
tegns
særpræg.

Klasse: 30
Kaffe

GERIVAN

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra det
særprægede
ordelement,
GERIVAN. Udeladelsen af
det
usærprægede
figurelement, der forestiller en
kaffebønne, forandrer — selv
om
det
er
visuelt
dominerende — ikke det
registrerede tegns særpræg.

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at udeladelsen af et element med en lav grad af særpræg
kan føre til et andet resultat, især hvis det udeladte element er visuelt dominerende eller spiller
sammen med andre elementer.

Eksempler:
Forandring af det registrerede tegns sæpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 9:
Kreditkort

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra det
særprægede
ordelement,
BUBBLEKAT, og de andre
elementer i tegnet. Disse
andre
elementer
spiller
sammen — selv om de har
en lav grad af — og er visuelt
dominerende på grund af
deres
størrelse
og
fremtrædende
placering.
Udeladelsen
af
disse
dominerende
elementer
forandrer det registrerede
tegns særpræg.
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GERIVAN
GERIVAN

Klasse 30:
Kaffe

Det
registrerede
tegns
særpræg
hidrører
fra
kombinationen
af
det
særprægede ord GERIVAN, ,
og
elementet
AROMA,
gengivet i en stiliseret
skrifttype, som tilfører en vis
grad af
særpræg til det
pågældende
ordelement.
Ydermere
fremstår
sidstnævnte element, selv
om det har en lav grad af
særpræg, i en størrelse, som
visuelt
dominerer
det
registrerede
tegn.
Udeladelse af et sådant
dominerende
element
forandrer det registrerede
tegns særpræg.

Hvis det registrerede tegn udelukkende er sammensat af elementer med en lav grad af
særpræg og/eller usærprægede elementer, hvor kombinationen af dem gør tegnet som helhed
registrerbart, vil udeladelsen af et eller flere af disse elementer almindeligvis forandre det
registrerede tegns særpræg.
Eksempler:

Forandring ad det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 31:
Kattemad

Klasse 30:
Kaffe

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg
hidrører
fra
kombinationen
af
usærprægede elementer og
elementer med en lav grad af
fornødent særpræg, nemlig
Bio og stiliseringen af
bogstavet O som en kat.
Kombinationen af begge
elementer gør tegnet som
helhed registrerbart. Derfor
forandrer udeladelsen af et af
elementerne det registrerede
tegns særpræg.
Det
registrerede
tegns
særpræg
hidrører
fra
kombinationen
af
enkle
geometriske
former
og
beskrivende
ord.
Kombinationen af sådanne
elementer gør tegnet som
helhed registrerbart. Derfor
forandrer udeladelsen af
nogle af disse elementer det
registrerede tegns særpræg.
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4.5

Ændring af egenskaber (for eksempel skrifttype, størrelse, farver, placering)

4.5.1

Ordmærker

I princippet vil den specifikke gengivelse af ordmærket, såsom dets gengivelse i en bestemt
skrifttype, stilisering, størrelse, farver eller placering ikke forandre det registrerede ordmærkes
særpræg, så længe ordet som sådan forbliver identificerbart i den anvendte form.
Eksempler:
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN

GERIVAN

Varer og
tjenesteydel
ser

Begrundelse

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Det
registrerede
tegn
anvendes i farver og forbliver
identificerbart som sådan i
den anvendte form. Derfor
forandrer
en
sådan
anvendelse
ikke
det
registrerede tegns særpræg.

GERIVAN

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Det
registrerede
tegn,
anvendes i en bestemt
skrifttype, som ikke er
fremtrædende, og forbliver
identificerbart som sådan i
den anvendte form. Derfor
forandrer brugen i en sådan
skrifttype ikke dets særpræg.

GERIVAN BUBBLEKAT

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

De
særprægede
ordelementer
er
identificerbare som sådan i
den anvendte form uanset
ændringen af deres placering.
En sådan ændring forandrer
ikke det registrerede tegns
særpræg.

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

De
særprægede
ordelementer
skaber
—
uagtet
de
anvendes
i
omvendt rækkefølge — ikke
nogen ny betydning og
forbliver identificerbare i den
anvendte form. En sådan
ændring forandrer ikke det
registrerede tegns særpræg.

GERIVAN

GERIVAN BUBBLEKAT

GERIVAN

GERIVAN
BUBBLEKAT

BUBBLEKAT GERIVAN

GERIVAN

Ændringen af størrelsen af
bogstaverne G og N fører ikke
Klasse 25:
til nogen ny betydning, og det
Beklædningsg
registrerede tegn, forbliver
enstande,
identificerbart som sådan i
fodtøj og
den anvendte form. Derfor
hovedbeklæd
forandrer
en
sådan
ning
anvendelse
ikke
det
registrerede tegns særpræg.
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BIO GERIVAN
GERIVAN

GERIVAN

GERIVAN BUBBLEKAT

GERIVAN

GERIVAN
BUBBLEKAT

Det registrerede tegn, BIO
GERIVAN, er sammensat af
to ordelementer, Bio og
Gerivan. Uanset ændringer i
placering, størrelse og farve
Klasse 3:
af elementet BIO, forbliver det
Præparater til
registrerede
tegn
tøjvask
identificerbart som sådan i
den anvendte form. Derfor
forandrer
en
sådan
anvendelse
ikke
det
registrerede tegns særpræg.
Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Det registrerede tegn er
genkendeligt som sådan i den
anvendte form. Ændringen af
skrifttype (anvendelse i let
stiliseret form) og farve
forandrer ikke dets særpræg.

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

De
særprægede
ordelementer
er
identificerbare som sådan i
den
anvendte
form.
Ændringen af farve, størrelse
og placering forandrer ikke
dets særpræg.

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

GERI

Det registrerede tegn er
genkendeligt som sådan i den
anvendte form. Stiliseringen
er ikke fremtrædende og
forandrer ikke dets særpræg.

Når ordmærket ikke længere er identificerbart som sådan, for eksempel når ordet er anvendt i
en fremtrædende stilisering eller på grund af ændringer af egenskaber, som ændrer
betydningen af ordelementet (for eksempel hvis den omvendte rækkefølge af ordelementerne
fører til en anden betydning, eller hvor en grafisk fremhævet del af ordelementet betyder noget
i sig selv), vil det registrerede tegns særpræg blive forandret.
Dette er også tilfældet, når det registrerede tegn har et svagt særpræg.
Eksempler:
Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERIVAN

LOVE YOUNG

YOUNG LOVE

Varer og
tjenesteydel
ser

Begrundelse

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Det registrerede tegn er ikke
længere genkendeligt som
sådan i den anvendte form,
eftersom det er ulæseligt.
Derfor
forandres
det
registrerede tegns særpræg.

Selv om begge ordelementer
Klasse 25:
i det registrerede tegn er til
Beklædningsg
stede i det anvendte tegn,
enstande,
ændrer deres anvendelse i
fodtøj og
omvendt
rækkefølge
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hovedbeklæd betydningen
af
det
ning
registrerede tegn. Derfor
forandres særpræget.

BUBBLEKAS

4.5.2

BUBBLEMAS

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Ændringen af bogstavet "K" til
"M"
muliggør
ikke
identifikation
af
det
registrerede tegn i den
anvendte
form.
Derfor
forandres det registrerede
tegns særpræg.

Rene figurmærker

I rene figurmærker hidrører særpræget fra de figurlige elementer i en bestemt gengivelse.
Derfor kan ændring af gengivelsen forventes at forandre det registrerede tegns særpræg, med
mindre det angår egenskaber (for eksempel farve, form), som ikke i det væsentlige bidrager til
mærkets særpræg.
Eksempler:
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 9:
Software

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra den
særlige gengivelse af et bjerg
i brun farve. Eftersom den
brune farve ikke i det
væsentlige bidrager til det
registrerede tegns særpræg,
forandrer dets udskiftning
med grå ikke det registrerede
tegns særpræg.

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra både
gengivelsen af en delfin og
farvekombinationen
af
Klasse 25:
og
hvid.
Beklædningsg magenta
Ombytningen af farverne i
enstande,
eksemplet, som bibeholder
fodtøj og
samme
kontrast,
hovedbeklæd den
forandrer
ikke
det
ning
registrerede tegns særpræg.
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Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra den
særlige
gengivelse
af
elefanten
i
lysebrun.
Klasse 25:
Anvendelsen af elefanten i en
Beklædningsg anden position udgør ikke
enstande,
nogen væsentlig ændring, og
fodtøj og
derfor forandrer en sådan
hovedbeklæd ændring ikke det registrerede
ning
tegns særpræg.

Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 31:
Bananer

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører kun fra den
særlige
gengivelse
af
bananen
i
lyserød
(fantasifarve). Anvendelsen
af bananen i dens naturlige
farve (gul) forandrer det
registrerede tegns særpræg.

Klasse 9:
Software

Det
registrerede
tegns
særpræg, hidrører fra den
særlige gengivelse af delfinen
i naturlige farver. Ændringen
af sådanne farver til noget,
der minder om sort-hvide
zebrastriber
er
bemærkelsesværdig
for
delfiner
og
udgør
en
væsentlig ændring. En sådan
anvendelse forandrer det
registrerede tegns særpræg.

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Selv om konceptet med en
elefant i det registrerede tegn
opretholdes i det anvendte
tegn, er ændringerne i
gengivelsen,
nemlig
elefantens form, position og
stilisering
tilstrækkeligt
væsentlige til at forandre det
registrerede tegns særpræg.

I tilfælde af rene figurmærker med en lav grad af særpræg, kan selv mindre modifikationer af
tegnet føre til en forandring i dets særpræg.
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4.5.3

Sammensatte mærker

I sammensatte mærker bidrager i princippet både ord- og figurelementer til tegnets særpræg,
i det mindste i et vist omfang. Generelt, jo mere et element bidrager til særpræget, desto mere
sandsynligt er det, at en modifikation af elementet forandrer tegnets særpræg.
I tilfælde, hvor det registrerede tegns særpræg hovedsagelig hidrører fra dets ordelementer,
vil anvendelsen af de pågældende elementer i anderledes skrifttype, farve eller størrelse
normalt ikke forandre særpræget (se punkt 4.5.1. herover), med mindre forskellene er så
betydelige, at de påvirker det samlede indtryk af det registrerede tegn.
Eksempler på, at det registrerede tegns særpræg i det væsentlige hidrører fra dets
ordelementer:
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører i det
Klasse 25:
væsentlige
fra
de
Beklædningsg særprægede ordelementer,
enstande,
GERIVAN og BUBBLEKAT.
fodtøj og
Farveændringen fra lysegrøn
hovedbeklæd til blå og rød er ikke så
ning
betydningsfuld,
at
den
påvirker det samlede indtryk
af det registrerede tegn.
Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører i det
væsentlige
fra
det
særprægede
ordelement,
GERIVAN. Baggrundens og
Klasse 25:
det
verbale
elements
Beklædningsg farveændring fra sort til hvid
enstande,
og
omvendt
med
fodtøj og
opretholdelse af den samme
hovedbeklæd kontrast
er
ikke
så
ning
betydningsfuld,
at
den
påvirker helhedsindtrykket af
det registrerede tegn. Derfor
forandrer en sådan ændring
ikke det registrerede tegns
særpræg.
Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører i det
væsentlige
fra
dets
ordelement GERIVAN. Ord
Klasse 25:
elementet anvendes i en
Beklædningsg
anden skrifttype, som ikke
enstande,
afviger i så væsentlig grad, at
fodtøj og
det påvirker det samlede
hovedbeklæd
indtryk af det registrerede
ning
tegn. Derfor forandrer en
sådan ændring ikke det
fornødne særpræg af tegnet,
som det er registreret.
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Klasse 32:
Mineralvand

GERIVAN

GERIVAN

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører i det
væsentlige
fra
dets
ordelement GERIVAN, hvor
gengivelsen af et bjerg kan
henvise
til
varens
egenskaber. Ændringerne i
skrifttypen, placeringen og
størrelsen af det særprægede
ordelement er ikke så
betydningsfulde,
at
de
forandrer det registrerede
tegns særpræg.

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører i det
væsentlige
fra
dets
ordelement
GERIVAN.
Klasse 25:
Ændringerne i størrelse og
Beklædningsg
nuance af grøn i første og
enstande,
sidste bogstav er ikke så
fodtøj og
betydningsfulde,
at
de
hovedbeklæd
påvirker det samlede indtryk
ning
af det registrerede tegn.
Derfor forandrer sådanne
ændringer
ikke
det
registrerede tegns særpræg.

Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Begrundelse

Klasse 25:
Beklædningsg
enstande,
fodtøj og
hovedbeklæd
ning

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører i det
væsentlige
fra
dets
ordelement
GERIVAN.
Ændringen af skrifttypen til
en, som gør ordelementet
ulæseligt, udgør en væsentlig
forskel mellem det anvendte
og det registrerede tegn.

Klasse 32:
Mineralvand

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra dets
ordelement GERIVAN, hvor
gengivelsen af et bjerg kan
henvise
til
varens
egenskaber. Anvendelsen af
ordelementet opdelt i GERI
og VAN medfører væsentlige
forskelle, som påvirker det
samlede indtryk af det
registrerede
tegn.
Farveændringen af både
figurog
ordelementer
forstærker konklusionen.

For sammensatte mærker, hvor særpræget i det væsentlige hidrører fra de figurlige elementer,
vil ændringer i gengivelsen af de pågældende elementer med højere sandsynlighed forandre
det registrerede tegns særpræg, med mindre de angår egenskaber (for eksempel stilisering,
layout eller farve), som ikke bidrager væsentligt til mærkets særpræg (se punkt 4.5.2. herover).
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Eksempler på, at det registrerede tegns særpræg i det væsentlige hidrører fra dets figurlige
elementer:
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Best quality!

Anvendt tegn

Best quality!

Varer og
tjenesteydel
ser

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg, hidrører i det
væsentlige fra dets figurlige
element, som forestiller et
Klasse 25:
brunt bjerg, eftersom "Best
Beklædningsg
quality!" vil blive opfattet
enstande,
deskriptivt. Eftersom
den
fodtøj og
brune farve ikke bidrager
hovedbeklæd
væsentligt til særpræget,
ning
forandrer dets ændring til
lysebrun såvel som dets
placering ikke det registrerede
tegns særpræg.

Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 30:
Kaffe

Best quality!

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra den
særlige skrifttype og grafiske
stilisering af ordelementerne,
eftersom ordelementerne i sig
selv er usærprægede. Det
eneste særpræg i det
registrerede tegn forsvinder i
den anvendte form. Derfor
forandrer anvendelsen af
sådanne ordelementer i en
almindeligt skrifttype det
registrerede tegns særpræg.

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører i det
Klasse 25:
væsentlige fra gengivelsen af
Beklædningsg
et brunt bjerg, eftersom "Best
enstande,
quality!" vil blive opfattet
fodtøj og
deskriptivt. Ændringen af
hovedbeklæd
bjergets gengivelse er så
ning
væsentlig, at det registrerede
tegns særpræg forandres.

Når tegnets særpræg hidrører fra både ord- og figurelementer (herunder deres egenskaber
såsom stilisering, layout eller farve), skal disse elementer respekteres. Når opstillingen af
sådanne elementer bidrager til særpræget, kan ændringen af en sådan opbygning forandre
det registrerede tegns særpræg.

23

Eksempler på, at tegnets særpræg hidrører fra dets ord- og figurelementer:
Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

GERI
BUBBLEKAT

4.6

Varer og
tjenesteydel
ser

Klasse 30:
Kaffe

Begrundelse

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra både
ordelementet, som vil blive
opfattet som GER, og et
figurligt
element,
som
forestiller geometriske former.
I den anvendte form erstattes
ordelementet GER af GERI,
som fremstår i standardskrifttype, og det figurlige
element
forsvinder
fuldstændig.
Sådanne
ændringer
forandrer
det
registrerede tegns særpræg.

Det
registrerede
tegns
særpræg hidrører fra både
ordelementerne BUBB og
Klasse 25:
LEKAT og deres særlige
Beklædningsg stilisering. I den anvendte
enstande,
form fremstår ordelementerne
fodtøj og
BUBB og LEKAT som ét ord
hovedbeklæd og i en almindelig skrifttype.
ning
Sådanne ændringer forandrer
det
registrerede
tegns
særpræg.

Kombination af ændringer

I praksis kan forskellige typer af ændringer kombineres i det anvendte tegn.
Fire typer af ændringer kan identificeres:
•

En kombination af ændringer, som omfatter udeladelse af visse elementer af det
registrerede tegn og tilføjelse af andre elementer.

•

En kombination af ændringer, som omfatter modifikation af visse egenskaber ved det
registrerede tegnet og tilføjelse af andre elementer.

•

En kombination af ændringer, som omfatter udeladelse af visse elementer af det
registrerede tegn og modifikation af visse egenskaber ved de tilbageværende elementer.

•

En kombination af ændringer, som omfatter udeladelse af visse elementer af det
registrerede tegnet, modifikation af visse egenskaber ved de tilbageværende elementer
og tilføjelse af andre elementer.

Som udgangspunkt gælder de respektive principper i den fælles praksis, når ændringerne
omfatter en kombination af tilføjelse, udeladelse eller modifikationer af egenskaber. Derfor
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fører ændringer, som påvirker særprægede elementer, almindeligvis til en forandring i det
registrerede tegns særpræg, mens sådanne, som påvirker usærprægede elementer, eller
elementer med en lav grad af fornødent særpræg med mindre sandsynlighed vil forandre det
registrerede tegns særpræg.
I tilfælde af en kombination af ændringer bør det vurderes, om nogle af ændringerne alene (for
eksempel udeladelsen af et element) vil føre til en forandring af det registrerede tegns
særpræg, mens de øvrige ændringer ikke har nogen afgørende indvirkning.
Hvis ingen sådan enkeltstående ændring fører til en forandring i det registrerede tegns
særpræg, skal indvirkningen af kombinationen af alle ændringer vurderes. Det kan være
tilfældet, at kun summen af ændringer vil føre til en forandring i særpræget.
Eksemplerne herunder udgør tilfælde, hvor ændringer af elementer uden særpræg eller med
en lav grad af særpræg ikke forandrer særpræget:
Ingen forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt tegn

Varer og
tjenesteydelse
r
Klasse 25:
Beklædningsge
nstande, fodtøj
og
hovedbeklædni
ng

GERIVAN

Klasse 25:
Beklædningsge
nstande, fodtøj
og
hovedbeklædni
ng

Klasse 33: Vin
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Klasse 25:
Beklædningsge
nstande, fodtøj
og
hovedbeklædni
ng

Klasse 9:
Software

Eksemplerne herunder udgør tilfælde, hvor ændringer af særprægede elementer eller
elementer med en lav grad af særpræg forandrer særpræget.
Forandring af det registrerede tegns særpræg
Registreret tegn

Anvendt Tegn

Varer og
tjenesteydelser

Det registrerede tegnet har en middel grad af særpræg:
Hovedændring: Tilføjelse af et særpræget element

Klasse 25:
Beklædningsgens
tande, fodtøj og
hovedbeklædning
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Klasse 25:
Beklædningsgens
tande, fodtøj og
hovedbeklædning

Hovedændring: Modifikation af et særpræget element

Klasse 25:
Beklædningsgens
tande, fodtøj og
hovedbeklædning

Klasse 25:
Beklædningsge
nstande, fodtøj
og
hovedbeklædni
ng

Hovedændring: Udeladelse af et særpræget element

GVL
GERI VAN LYR

GVL

Klasse 25:
Beklædningsgen
stande, fodtøj og
hovedbeklædnin
g

Det registrerede tegn har en lav grad af særpræg:
Hovedændring: Modifikation af det element, der bidrager mest til særpræget (skrifttype/stilisering)

Klasse 30:
Kaffe
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Klasse 31:
Bananer

FRESH SARDINE

Klasse 29:
Sardiner

Hovedændring: Udeladelse af elementer med en lav grad af særpræg og/eller usærprægede elementer (hvor
kombinationen af disse gør tegnet som helhed registrerbart)

Klasse 30:
Bageri
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