Til modtagere af
Varemærke & Designs brugerbreve

14. januar 2022
15/00786/ LYF/MFR/HVR

Orientering om farvebetegnelser og ikrafttrædelse af version 2022 af 11. udgave af
Niceklassifikationen
Farvebetegnelser
Som konsekvens af Østre Landsrets dom af 22. september 2021 i sagen BS-40759/2019-OLR
vedrørende mærket CREAM, ændrer Patent- og Varemærkestyrelsen sin praksis ift. vurderingen af
farvebetegnelsers beskrivende karakter.
Det fremgår af dommen, at en farvebetegnelse skal anses for at beskrive en egenskab ved en vare, hvis
den farve, som betegnelsen angiver, er en iboende egenskab, der er uløseligt forbundet med varen.
Dette betyder, at er den pågældende farve et rent tilfældigt aspekt, som eventuelt kun omfatter en
brøkdel af varen og under alle omstændigheder er uden nogen direkte og umiddelbar forbindelse til
varens karakter, så skal farvebetegnelsen ikke anses for at være beskrivende.
Endvidere anfører Landsretten, at den omstændighed alene, at de pågældende varer kan forekomme
mere eller mindre regelmæssigt i den farve, som farvebetegnelsen angiver, er irrelevant, medmindre
det med rimelighed kan antages, at farven rent faktisk vil blive anerkendt af den relevante kundekreds
som en beskrivelse af en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med disse varers karakter.
Som eksempler på mærker, der vil blive anset for at beskrive en egenskab ved varen, kan nævnes
farvebetegnelsen BLÅ, der er beskrivende og uden særpræg for eksempelvis varen ”ost”,
farvebetegnelsen GRØN der er beskrivende og uden særpræg for eksempelvis varen ”te”, og
farvebetegnelsen BRUN der er beskrivende og uden særpræg for eksempelvis varen ”brun farin”.
Er de for mærket relevante varer en type af produkter, der i sig selv udgør en farve, eksempelvis
”maling”, ”farver” eller ”kosmetik”, vil en farvebetegnelse kunne angive den faktiske farve på
produktet, og vil derfor også blive anset for at være beskrivende og uden særpræg.
Med ændringen bringes styrelsens praksis på linje med EUIPO’s praksis, som denne blev ændret i
marts 2021 som følge af Rettens dom i sagen T‑423/18, vita.
Ikrafttræden
Da praksisændringen indebærer en lempelse af styrelsens hidtidige praksis, træder ændringen i kraft
straks.

Version 2022 af 11. udgave af Niceklassifikationen
Den 1. januar 2022 trådte den 11. udgave, version 2022 af Niceklassifikationen i kraft.
Det årlige Nice Committee of Experts-møde, hvor ændringerne til Niceklassifikationen bliver
diskuteret, blev igen i 2021 påvirket af COVID-19 situationen. Mødet blev afholdt virtuelt og
afstemningen foregik elektronisk. Til forskel fra 11. udgave, version 2021, er der med denne nyeste
version et større antal termer der blev stemt om og som blev accepteret af komiteen.
Afstemningsværktøjet var blevet forbedret, og vi skal nok forvente, at elektronisk afstemning i et
større omfang bliver en del af de fremtidige afstemninger, end det oprindeligt var tiltænkt.
Fremtidige udgaver af Niceklassifikationen
Indtil i år er opdateringerne til Niceklassifikationen foregået i en 5-årig revisions-cyklus. Det betyder,
at det alene har været hvert 5. år der kunne ske praksisændringer. I de mellemliggende år blev alene
tilføjet og slettet termer, som ansås for at være i tråd med den allerede vedtagne praksis.
En sådan ny udgave skulle være trådt i kraft i år, 2022. Det blev dog besluttet af komiteen, at vi
udskyder implementeringen af 12. udgave til år 2023. Ved de seneste to års Nice Committee of
Experts-møder har udfordringerne ved virtuelle møder ikke gjort de diskussioner mulige, der er
nødvendige i forbindelse med praksisændringer. Beslutningen om at udskyde implementeringen af den
nye udgave bygger derfor på et ønske fra komiteen om, at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet af de
kommende praksisændringer.
Det blev yderligere besluttet, at der på forsøgsbasis vil være en kortere revisions-cyklus mellem den
12. og 13. udgave, på alene tre år. Forsøgsordningen bygger på et ønske fra flere nationer om, at
Niceklassifikationen skal følge bedre med tiden og dermed et ønske om hyppigere implementering af
nye udgaver der kan medføre praksisændringer. Nogle nationer udtrykte dog bekymringer ved en
kortere revisions-cyklus, da det stiller større krav til deres IT-systemer. Der startes derfor med en
forsøgsordning mellem 12. og 13. udgave, hvorefter komiteen evaluerer forløbet.
Nyheder ved 11. udgave, version 2022 - Klassehoveder og vejledende bemærkninger
Der er igen i år foretaget ændringer til klassehovederne og de vejledende bemærkninger.
Ændringerne til klassehovederne for klasse 30 og 32 består alene af sproglige opstramninger. I klasse
27 har styrelsen ligeledes foretaget en oversættelsesmæssig opstramning fra carpets, rugs til alene at
være oversat til gulvtæpper. Denne ændring er foretaget for at undgå forvirring omkring
klassificeringen af særligt de forskellige typer af tæpper der klassificeres i klasse 24.
Ændringerne til de vejledende bemærkninger til klasse 7, 9, 11, 12, 21, 25, 35, 37 og 43 er alene
foretaget for bedre at reflektere klassens indhold og har ikke ændret på klassens beskyttelsesomfang.
Nyheder ved 11. udgave, version 2022 - Nice termer
Diskussionen og afstemningen af klassificering af cannabis, som ikke er til medicinsk formål, er
udskudt til Nice Committee of Experts-mødet i 2022. Det er fortsat et kontroversielt emne, som der
ikke er enighed om klassificeringen af. Håbet er derfor, at mødet i år vil være med fysisk deltagelse for
i hvert fald de fleste nationer, således at de nødvendige diskussioner vil være mulige.
Der er dog enkelte cannabisrelaterede termer der blev stemt ind ved sidste års afstemning, som derfor
allerede nu er gældende Nice termer. Disse omhandler dog alene til medicinske formål, og er derfor i
tråd med den eksisterende praksis for klassificering af præparater brugt til medicinske formål. Det
drejer sig om disse termer:
Kl.
5

Engelsk term
Cannabidiol for
medical use

Version 2021

Version 2022
Cannabidiol til
medicinsk brug

Kommentar
Ny term
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5

5

Tetrahydrocannabid
inol [THC] for
medical use
Cocaine for medical
purposes

Tetrahydrocannabinol
[THC] til medicinsk
brug
Kokain til medicinske
formål

Kokain

Ny term

Ændring af
eksisterende term

Ændringer i den Harmoniserede Database
Der blev ved afstemningen accepteret nye Nice termer, som allerede figurerede i den Harmoniserede
Database. De fleste af disse termer var klassificeret i de samme klasser, men nogle af termerne var
klassificeret anderledes i den Harmoniserede Database. I forbindelse med implementeringen af den 11.
udgave, version 2022, har det derfor været nødvendigt at foretage ændringer til den Harmoniserede
Database. Se eksempler herpå i skemaet nedenfor:
Term

11. udgave, version 2022
klasse

Kabelbindere, ikke af metal
Nummeroplysning
Deodorisering af polstring
Udlægning af kunstig tørv

22
35
37
37

Tidligere Harmoniserede
Database
klasse
20
38
40
44

Sproglige opstramninger af eksisterende Nice termer
Styrelsen har ligeledes foretaget en oversættelsesmæssig opstramning af enkelte Nice-termer, for
bedre at reflektere de engelske termers omfang og betydning. Her kan særligt nævnes følgende:

Kl.
13

Engelsk term
Belts adapted for
ammunition

Version 2021
Bælter tilpasset til
annumition

Version 2022
Bælter tilpasset til
ammunition

Kommentar
Stavefejl.

21

Sieves [household
utensils]
Make-up
removing
appliances
Glass cloths
[towels]

filtre til
husholdningsbrug
Make-up
fjerneapparater

Sigter
[køkkenredskaber]
Apparater til at fjerne
make-up

Der var tale om en
fejloversættelse.
Sproglig opstramning.

Viskestykker

Glasklude

28

Table-top games

Brætspil

Bordspil

32

Ginger beer

Gingerbeer
[sodavand med
ingefærsmag]

Ginger beer
Variant: Ginger ale

Der var tale om en
fejloversættelse, der
udvidede omfanget af
termen på dansk.
Der var tale om en
fejloversættelse, der
begrænsede omfanget af
termen på dansk.
Ginger beer og Ginger ale
er almindelige begreber på
det danske marked og der
er derfor ikke behov for
yderligere beskrivelser.

21

24

40

Food smoking

Rygning af fødevarer

Røgning af fødevarer

Samme ændring for Ginger
ale.
Der var tale om en
fejloversættelse.
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Den fulde rapport over hvilke ændringer der er foretaget med version 2022, kan findes på WIPO’s
hjemmeside under Nice Classification. Den fulde danske version af alle Nice termer er tilgængelig på
styrelsens Guidelines.
Alle ændringerne er blevet implementeret i TMclass med de officielle danske oversættelser. Du kan i
TMclass vælge alene at se de officielle Nice-termer under ”Advanced criteria”.
Den 11. udgave, version 2022’s betydning for nye danske varemærkeansøgninger
For så vidt angår danske varemærkeansøgninger er den 11. udgave, version 2022 af
Niceklassifikationen gældende for alle ansøgninger indleveret den 1. januar 2022 og herefter.
De nye oversættelser af Nice-termer trådte i kraft den 1. januar 2022, men i praksis vil styrelsen dog
fortsat acceptere de tidligere oversættelser i forbindelse med ansøgninger ansøgt efter den 1. januar
2022, medmindre der er tale om fejloversættelser, som ikke er præcise indenfor klassen.

Tilmelding af brugerbrev
Det er muligt at tilmelde sig styrelsens Varemærke- og Design brugerbrev ved at skrive til
brugerbrev@dkpto.dk.
Såfremt du har spørgsmål til brugerbrevet, kan disse rettes til:
Mikael Francke Ravn, Chefkonsulent, telefon 4350 8257 eller på e-mail mfr@dkpto.dk.
Louise Yde Frank, Juridisk Specialkonsulent, telefon 4350 8129 eller på e-mail lyf@dkpto.dk.

Med venlig hilsen

Louise Yde Frank
Juridisk specialkonsulent, Varemærke/Design, cand.jur.
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