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Orientering om ændringer i Varemærkeguidelines og om ikrafttræden af 11. udgave, version 

2020 af Nice-klassifikationen 

 

Varemærkeguidelines 

Patent- og Varemærkestyrelsen har i 2019 opdateret Varemærkeguidelines, så de nu afspejler de 

ændringer til varemærkeloven og varemærkebekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2019. 

 

De foretagne ændringer kan ses i dokumentet ”Ændringer til Varemærkeguidelines 2. januar 2020” på 

styrelsens hjemmeside. 

 

Ændringerne består hovedsageligt i en opdatering og udbygning af allerede eksisterende artikler, 

herunder tilretninger i form af henvisninger til de nye lovbestemmelser, men indeholder også en del 

nyt indhold, eksempelvis nye artikler om styrelsens praksis ift. brugspligt og velkendte varemærker. 

 

Niceklassifikationen 

Den 1. januar 2019 trådte den 11. udgave, version 2020 af Niceklassifikationen i kraft.  

 

Denne version indeholder den sidste del af den større revision der er foretaget af klassehovederne og 

de vejledende bemærkninger, gennem de sidste par år. Derfor er der primært foretaget ændringer til 

klasse 37-44, og ændringerne består hovedsageligt af tilføjelser til de vejledende bemærkninger og af 

enkelte tilføjelser til klassehovederne. Omfanget af klasserne er ikke ændret. Tilføjelserne har blot til 

formål at præcisere klassens omfang ved flere eksempler på indholdet og på forskellene til andre 

klasser.  

 

Styrelsen har ligeledes foretaget en oversættelsesmæssig opstramning af enkelte klassehovedtermer, 

vejledende bemærkninger og Nice-termer, for bedre at reflektere de engelske termers omfang og 

betydning. Her kan særligt nævnes følgende:  

 

 

http://vmguidelines.dkpto.dk/media/144083/ændringer%20til%20varemærkeguidelines%202.%20januar%202020.pdf
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Kl. Engelsk term Version 2018 Version 2019 Kommentar 

7 Parts of motors 

and engines of all 

kinds 

Dele af motorer og 

maskiner 

Dele af motorer Vejledende bemærkning 

Der var tale om en 

fejloversættelse, der 

udvidede omfanget af 

termen på dansk 

8 Side arms Hug- og stikvåben Sidevåben Klassehovedterm 

9 Scientific, 
research… 
apparatus and 

instruments  

Apparater og 

instrumenter til 

videnskabelig 

forskning 

Apparater og 

instrumenter til 

research  

Klassehovedterm 

Der var tale om en 

fejloversættelse, der 

begrænsede omfanget af 

termen på dansk 

 

Den fulde rapport over hvilke ændringer der er foretaget med version 2020, kan findes på WIPO’s 

hjemmeside under Nice Classification. Den danske oversættelse af de nye termer er tilgængelig på 

Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside i en søgbar version. På styrelsens Guidelines er den fulde 

danske version ligeledes tilgængelig.  

 

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”. 

  

De ændringer der er foretaget til klassehovederne og de vejledende bemærkninger fremgår ligeledes af 

dokumentet Ændringer til Varemærkeguidelines (maj 2019 – januar 2020) på styrelsens hjemmeside, i 

underartiklerne angående de enkelte klasser. 

 

Cannabis 

 

Et af de store emner i Nice Committee of Experts omkring 2020 versionen af Niceklassifikationen var 

klassificering af cannabis, da det bl.a. var foreslået, at cannabis til ”rekreative formål” skulle optages i 

klasse 34, hvorimod cannabis til medicinske formål skulle optages i klasse 5.  

 

Indledningsvist skal nævnes, at der blandt medlemslandene var bred enighed om, at en term skal 

kunne accepteres i Nice-klassifikationen, selvom den pågældende vare eller ydelse er ulovlig i nogle 

medlemslande. Dette følger også af Pariserkonventionens artikel 7. 

 

Resultatet af afstemningen omkring de foreslåede cannabis termer blev, at cannabis til medicinske 

formål blev accepteret i klasse 5, mens cannabis til rygning blev afslået i klasse 34.  

 

Årsagen til, at cannabis ikke kunne accepteres i klasse 34 skal bl.a. findes deri, at cannabis hverken er 

tobak eller tobakserstatning. 

 

Styrelsens praksis omkring cannabis termer er at følge komiteens beslutning og klassificere cannabis, 

der er bestemt til at blive indtaget af mennesker, i klasse 5, dette uanset om den pågældende cannabis 

har et ”rekreativt” eller medicinsk formål.  

 

Den 11. udgave, version 2020’s betydning for nye danske varemærkeansøgninger  

 

For så vidt angår danske varemærkeansøgninger er den 11. udgave, version 2020 af 

Niceklassifikationen gældende for alle ansøgninger indleveret den 1. januar 2020 og herefter.  

 

De nye oversættelser af Nice-termer trådte i kraft den 1. januar 2020, men i praksis vil styrelsen dog 

fortsat acceptere de tidligere oversættelser i forbindelse med ansøgninger ansøgt efter den 1. januar 

2020, medmindre der er tale om fejloversættelser, som ikke er præcise indenfor klassen.  

 

 

http://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html
http://old.dkpto.dk/vaerktoejer/klassifikationer/nice-klassifikation.aspx
http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/varefortegnelser/saerligt-om-nice-klassifikationen.aspx
http://euipo.europa.eu/ec2/?lang=en
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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 i forbindelse med ovenstående, kan disse rettes til juridisk specialkonsulent  

Louise Yde Frank på telefon 43 50 81 29 eller på e-mail lyf@dkpto.dk.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Hannah Holm Olsen 

Enhedschef 

Varemærke & Design 
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