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1. Innledning 

 

Det sentrale spørsmålet er: Hvordan skal varer og tjenester angis i en varefortegnelse?  

 

Det er merket sett sammen med varene/tjenestene merket ønskes registrert for, som gjør 

det mulig å fastlegge det nøyaktige beskyttelsesomfanget innehaveren får ved registrering. 

 

Hva en registreringsmyndighet tillater i en varefortegnelse, og hvordan angivelsene 

vurderes rettslig, har vært praktisert ulikt hos registreringsmyndighetene i Europa. Særlig 

etter innføringen av CTM-systemet og OHIMs Communication nr. 4/031, har det oppstått 

forskjeller på området. Denne ulikheten i praksis har i flere år vært gjenstand for diskusjon 

og uenighet. Diskusjonen har vært viktig, nettopp fordi grunnfunksjonene ved en 

varemerkeregistrering berøres: Et varemerkes særpreg vil vurderes ulikt i de forskjellige 

jurisdiksjonene samtidig som verneomfanget til en registrering vil kunne variere.  

 

 

2. Bakgrunn: De juridiske og administrative spillebrikkene 

 

Varemerkeloven og varemerkeforskriften 

Varemerkeloven § 12 og § 67 slår fast at en varemerkesøknad skal oppgi “en liste over de 

varer eller tjenester som merket søkes registrert for”, og i § 18 heter det at “varemerker 

registreres for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vare- eller tjenesteklasser. 

Inndelingen i vare- og tjenesteklasser fastsettes av Kongen i varemerkeforskriften”. Det 

følger av varemerkeforskriften § 10 at en søknad skal inneholde en varefortegnelse og at:  

 

Varene og tjenestene skal angis klart og entydig. Bruk av betegnelsene i Patentstyrets 

norske oversettelse av den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-avtalen 15. juni 1957 nr. 

1 om klassifikasjon av varer og tjenester anses alltid å oppfylle kravet i første punktum. 

Varene og tjenestene skal være oppført i de klassene de tilhører. Klassene skal settes opp i 

stigende nummerorden. 

        

Varefortegnelsen kan ikke senere utvides til å gjelde andre varer og tjenester enn de som er 

angitt i søknaden ved leveringen. 

 

Varemerkedirektivet  

Varemerkedirektivet har ingen konkrete bestemmelser om hvordan varer og tjenester skal 

angis. Ettersom merket og de varer/tjenester det gjelder for anses innbyrdes avhengige, er 

det lagt til grunn som en selvfølge at direktivets formål om harmonisering også gjelder på 

dette området.2 

 

Trademark Law Treaty  

TLT slår fast at en søknad skal inneholde en konkret henvisning til de varer eller tjenester 

som søknaden omfatter. 

 

Nice-klassifikasjonen3 

Nice-klassifikasjonen er kun en formell måte å klassifisere varer og tjenester på av 

administrative og praktiske grunner, og har ingen rettslig verdi når det kommer til den 

materielle vurderingen av et varemerke og fastleggingen av beskyttelsesomfanget som det 

                                           
1 http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/04-03.htm 
2 Tidligere slått fast i C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte. 
3 Systemet består av en liste av klasser med forklarende noter og en alfabetisk liste av varer og tjenester med en 
indikasjon av hvilken klasse de forskjellige varene eller tjenestene faller inn under. Listen har fra første utgave av 
Nice inneholdt klasseoverskrifter. Den blir revidert hvert femte år. 
 

http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/04-03.htm
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enkelte land tildeler det, jf. artikkel 2. Det fremgår av brukerguiden til Nice-klassifikasjonen 

at bruk av betegnelsene i den alfabetiske listen er anbefalt for å unngå at man bruker vage 

uttrykk eller generelle begreper, som ikke er tilstrekkelig presise.4 Alle land i EU gjør bruk 

av Nice-klassifikasjonen. 

 

Egne varer5 

I Patentstyrets egen klassifikasjonsliste, Egne varer, legges det inn angivelser som ikke 

finnes i Nice-klassifikasjonslistene.  

 

EØS-avtalen og Varemerkedirektivet 

Varemerkedirektivet handler om ”tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

varemerker” og har til formål å skape rettslikhet i medlemsstatene. Med direktivet følger 

det ikke en fullstendig harmonisering av alle landenes varemerkerett, men der hvor 

direktivet slår inn, krever det en ubetinget etterfølgelse.6 Det følger av direktivet at 

vilkårene for registrering og rettsvirkningene av varemerkeregistreringer skal være 

identiske.  

 

Praksis fra EU-domstolen yngre enn 2.mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge etter 

EØS-avtalen art. 6. Det følger imidlertid blant annet av Rt. 2002 s. 391, God Morgon, at 

praksis fra EU-domstolen skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov. Ved 

rettsspørsmål som er regulert i Varemerkedirektivet, skal direktivteksten være 

utgangspunktet for tolkningen7. 

 

EU-domstolens avgjørelse i IPT vil derfor også ha betydning for vår praksis vedrørende 

varefortegnelser, men situasjonen avgjørelsen har oppstått i er nødvendigvis ikke den 

samme for oss som de andre EU-landene. 

 

3. Bakgrunn: Rettstilstanden før IPT 

 

En kort oversikt over rettstilstanden før IPT kan illustreres med spørsmålet:  

 

Vil angivelsen ”oversettelsestjenester” omfattes av klasseoverskriften 

”utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og 

kulturelle aktiviteter” når vi ser hen til både særpregs- og forvekselbarhetsvurderingen? 

 

Norge 

 

Særpregsvurderingen: 

Vi anser klasseoverskriften i klasse 41 som registrerbar. 

 

Vi ville tolket klasseoverskriften til at den kun omfatter de forskjellige angivelsene i 

klasseoverskriften og eventuelle underkategorier av disse. For eksempel vil vi tolke 

”underholdningsvirksomhet” til å omfatte nettopp underholdningsvirksomhet samt 

tilgrensende kategorier som for eksempel teatervirksomhet og konsertvirksomhet. 

 

                                           
4 I Nice-klassifikasjonen (tiende utgave), under kapittelet ”guidance for the user” står det i punkt 8: 

“For the purposes of the registration of marks, it is highly recommended to use the indications appearing in the 
Alphabetical List when qualifying goods or services, avoiding using the vague expressions or the general terms, 
which are not sufficiently qualified”. 

 
5 Per i dag 132 angivelser. Oppdateres jevnlig. 
6 Stenvik/Lassen side 29 flg. 

7 Det står videre i Stenvik/Lassen at: ”Der det foreligger praksis fra EU-domstolen vil denne som regel utgjøre det 
helt sentrale grunnlaget for tolkningen, hva enten det dreier seg om avgjørelser fra før eller etter EØS-avtalens 
undertegning. I praksis vil rettsanvendelsen i slike tilfelle mer dreie seg om å klarlegge innholdet i de retningslinjer 
EU-domstolen har gitt, enn å studere mer tradisjonelle rettskildefaktorer …” 
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Vi vil ikke si at klasseoverskriften inneholder alle tjenester som plasseres i klasse 41. En 

søknad om IP TRANSLATOR vil derfor ikke bli nektet registrert med den begrunnelse at det 

er en beskrivende betegnelse for ”oversettelsestjenester”. 

 

Forvekselbarhetsvurderingen: 

Hvis det eldste merket er registrert for klasseoverskriften, og det søkte merket ønskes 

registrert for ”oversettelsestjenester”, vil tolkningen av varefortegnelsen bli på samme måte 

som i særpregsvurderingen. Siden ”oversettelsestjenester” ikke naturlig faller inn under 

noen av angivelsene i klasseoverskriften i klasse 41 vil vi ikke anse tjenestene som 

identiske og vi vil på vanlig måte måtte vurdere om noen av angivelsene i 

klasseoverskriften er likeartet med ”oversettelsestjenester”. 

 

Vurderingen ville blitt den samme hvis det eldste merket var registrert for 

”oversettelsestjenester” og det yngste merket omfattet hele klasseoverskriften. 

 

OHIM 

 

Særpregsvurderingen: 

OHIM anser klasseoverskriften i klasse 41 som registrerbar. 

 

OHIM vil på bakgrunn av Communication nr. 4/03 legge til grunn at klasseoverskriften 

omfatter ALLE tjenester som finnes i klassen. 

 

Søknaden om IP TRANSLATOR for klasseoverskriften i klasse 41 vil derfor bli nektet 

registrert med den begrunnelse at det er beskrivende for oversettelsestjenester. 

 

Forvekselbarhetsvurderinge: 

Hvis det eldste merket er registrert for hele klasseoverskriften i klasse 41, vil det foreligge 

tjenesteidentitet med et yngre merke som er søkt registrert for ”oversettelsestjenester” i 

klasse 41. Grunnen til dette er at klasseoverskriften anses å omfatte alt. Resultatet blir det 

samme hvis det eldste merket er registrert for ”oversettelsestjenester” og det søkte merket 

for klasseoverskriften. Grunnen til dette er at ”oversettelsestjenester” ikke kan plasseres 

som en underkategori av de generelle angivelsene. 

 

Illustrasjonen viser at Europa har vært delt inn i to skoler:  

 

“Covers-all”8:  Klasseoverskriften innebærer at det gjøres krav på alle varene og 

tjenestene i klassen.  

 

“Means-what- it- says”9:  Den ordlydsorienterte løsningen hvor angivelsene i 

klasseoverskriften tillegges sin naturlige og sedvanlige innhold. 

 

Diskusjonen ute i Europa er både av prinsipiell og faktisk art. Det prinsipielle spørsmålet er 

om hvilken fremgangsmåte som er den riktige rettslig sett. Den faktiske er de 

problemstillingene som oppstår når de to skolene møter hverandre og problemer oppstår.  

 

Når det gjelder de faktiske problemene som oppstår for EU-land som gransker av eget tiltak 

på relative registreringshindringer10, og legger ”means-what-it-says til grunn ved tolkning 

av varefortegnelsen: 

 

                                           
8  
“Covers-all”-landene er: OHIM, Romania, Bulgaria, Finland, Hellas, Ungarn, Italia, Litauen, Malta 

9 ”Means-what-it-says”-landene er: Østerrike, Benelux, Kypros, Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Estland, Spania, 
Frankrike, Irland, Latvia, Polen, Portugal, Sverige, Slovenia, Slovakia, UK og Norge 
10 Den samme problemstillingen oppstår i en innsigelsesbehandling 
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Landet vil granske både opp mot eldre nasjonale rettigheter og eldre rettigheter fra OHIM. 

Skal registreringene fra OHIM tolkes i henhold til ”covers-all” eller i henhold til landets egen 

”means-what-it-says”-tolkning?  

 

Hva man velger som svar får avgjørende betydning for resultatene i motholdssaker:  

 

Velges OHIMs løsning vil EU-registreringene kunne få større vern enn de nasjonale 

registreringene.11 Alternativet er å tolke varefortegnelsen i EU-registreringer på samme 

måte som de nasjonale registreringene, men dette vil da være i motsetning til det 

innehaveren av en EU-registrering tror hun har fått vern for. 

 

Sverige følger ”means-what-it-says” både for eldre nasjonale og eldre EU-rettigheter. 

 

Danmark følger ”means-what-it-says” for nasjonale søknader og registreringer, og ”covers-

all” for EU-registreringer. 

   

4. Spørsmål og svar i IP TRANSLATOR12 

Interesseorganisasjonen Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) innga i 2009 en 

søknad om registrering av merket IP TRANSLATOR for klasseoverskriften 

”utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 

sportsarrangementer og kulturelle arrangementer” i klasse 41 i UK. Merket ble nektet 

registrert med den begrunnelse at merket ville være beskrivende for 

”oversettelsestjenester” i klasse 41. ”Oversettelsestjenester” faller ikke inn under ordlyden i 

klasseoverskriften i klasse 41. OHIMs prinsipp om at klasseoverskriften omfatter alt, ble 

således lagt til grunn i saksbehandlingen.13  

 

EU-domstolen ble forelagt følgende spørsmål: 

 

„In the context of [Directive 2008/95] ...: 

 

1.      Is it necessary for the various goods or services covered by a trade mark 

application to be identified with any, and if so what particular, degree of clarity 

and precision? 

 

2.      Is it permissible to use the general words of the class headings of the [Nice 

Classification] for the purpose of identifying the various goods or services covered 

by a trade mark application? 

 

3.      Is it necessary or permissible for such use of the general words of the Class 

Headings of [the Nice Classification] to be interpreted in accordance with 

Communication No 4/03 ...?‟ 

 

Som svar på spørsmål 1 oppstiller EU-domstolen et tydelig krav til klarhet og presisjon i 

varefortegnelsen: Direktivet krever at varer og tjenester skal identifiseres tilstrekkelig klart 

                                           
11 Den samme varefortegnelsen kan gi vern for alt hvis det er en EU-registrering, men kun vern for det som faller 

inn under ordlyden hvis for eksempel er en svensk registrering. Hvis vi tar varefortegnelsen i IP Translator som 
eksempel: Hvis den eldste registreringen er en EU-registrering for hele klasseoverskriften, blir det tjenesteidentitet 
med en søknad for klasse 41. Hvis den eldste registreringen er en svensk registrering, blir det ikke nødvendigvis 
identitet. I noen tilfeller vil dette også utgjøre forskjellen mellom identitet mellom tjenestene og at det ikke 
foreligger likhet. Hvis vi tar kl. 35 som eksempel. Det eldste merket er registrert for hele klasseoverskriften i klasse 
35 (advertising; business management; business administration; office functions) mens det søkte er for 
salgstjenester. Etter OHIMs praksis blir det identitet, etter Sveriges praksis trolig ikke likhet en gang. Dette 
fremstå som merkelig, og skaper usikkerhet om verneomfanget til en registrering da den samme varefortegnelsen 
kan tolkes forskjellige måter. 
12 Generaladvokatens forslag til avgjørelse er tydeligere i sin kritikk av OHIMs praksis, enn det som kan leses ut av 
EU-domstolens avgjørelse. 
13 Merk at dette ikke er UK sin forståelse av bruken av klasseoverskrifter. Det er på dette grunnlag at det har blitt 
hevdet, og OHIM forsøkte å få saken for EU-domstolen avvist, at saken bare er en ”skinnsak”. 
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og presist av søkeren, slik at både registreringsmyndigheten og tredjemenn ene og alene på 

bakgrunn av varefortegnelsen kan fastslå det registrerte merkets verneomfang. 

 

Spørsmål 2 gjelder om klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen i seg selv oppfyller kravet 

til klarhet og presisjon. Svaret til EU-domstolen er at noen av de generelle angivelsene i 

klasseoverskriftene i seg selv er tilstrekkelige klare og presise, mens andre er for generelle, 

og slik sett ikke oppfyller kravet. Det er på dette grunnlag EU-domstolen uttaler at det må 

foretas en vurdering fra sak til sak hvor det må undersøkes om angivelsene oppfyller kravet 

til klarhet og presisjon. Direktivet er således ikke til hinder for å gjøre bruk av Nice-

klassifikasjonen. 

 

Spørsmål 3 er EU-domstolens svar på om OHIMs praksis om at klasseoverskriften omfatter 

alt er nødvendig eller tillatelig. Det blir slått fast at et merke enten kan søkes registrert for 

alle varer og tjenester som omfattes av en klasse, eller noen av disse. 

 

EU-domstolen er klar over at det faktum at det foreligger to forskjellige tilnærmingsmåter 

skaper forvirring, men enda viktigere: De to løsningene kan gi forskjellige resultater for 

brukerne av systemet, og det kan påvirke varemerkeordningenes funksjon i EU. Etter å ha 

lest dette, samt å ha svarene på spørsmål 1 og 2 friskt i minne, blir det derfor enda 

vanskeligere å forstå eksakt hva som menes med EU-domstolen uttalelser i premiss 61, 62 

og 63:  

 

61       

Accordingly, in order to respect the requirements of clarity and precision mentioned above, 

an applicant for a national trade mark who uses all the general indications of a particular 

class heading of the Nice Classification to identify the goods or services for which the 

protection of the trade mark is sought must specify whether its application for registration is 

intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of the particular 

class concerned or only some of those goods or services. If the application concerns only 

some of those goods or services, the applicant is required to specify which of the goods or 

services in that class are intended to be covered.  

 

62       

An application for registration which does not make it possible to establish whether, by 

using a particular class heading of the Nice Classification, the applicant intends to cover all 

or only some of the goods in that class cannot be considered sufficiently clear and precise.  

 

63       

Thus, in the case in the main proceedings, it is for the referring court to determine whether, 

when it used all the general indications of the heading of Class 41 of the Nice Classification, 

CIPA specified in its application whether or not it covered all the services in that class and, 

in particular, whether or not its application was intended to cover translation services. 

 

Det vi imidlertid kan slutte er: 

 

1) OHIMs praksis ”covers all” er i strid med svarene på spørsmål 1 og 2. 

 

2) Ettersom vi tillater bruk av klasseoverskrifter i varefortegnelsen, må det tas stilling 

til hvilke klasseoverskrifter som anses å oppfylle kravet EU-domstolen oppstiller om 

klarhet og presisjon, jf. svarene på spørsmål 1 og 2 

 

3) EU-domstolens svar på spørsmål 3 er skrevet på en slik måte at det åpner opp for 

flertallige tolkningsmuligheter, og rettstilstanden på området er med unntak av 

svarene på spørsmål 1 og 2, fortsatt uklar: 
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 Dette vises ved forskjellige lands tolkninger og foreløpig etterfølgelse av 

avgjørelsen 

 OHIMs Communication No 2/12 og etterfølgende arbeid som bærer preg av å 

redde de siste bitene 

 

Det riktige utgangspunktet for vurderingen må være å lese svaret på spørsmål 3 i 

sammenheng med svarene på spørsmål 1 og 2. På samme måte må vi ta hensyn til 

at svaret på spørsmål 3 et svar på anvendelsen av en ”covers-all”-tolkning av 

varefortegnelsen, og et forsøk på å få svar på om OHIMs Communication nr. 4/03 

var holdbar. Vi mener derfor at svaret ikke har full overføringsverdi for land som har 

en ”means-what-it-says”-tolkning. 

 

For land som har en ”covers-all”-tolkning kan det også leses ut av avgjørelsen at: 

 

  Søkere som gjør bruk av klasseoverskriften må tilkjennegi om de ønsker vern 

for alle varene/tjenestene i den alfabetiske listen, men EU-domstolen sier ikke 

hvordan 

 Ettersom EU-domstolen ikke sier noe annet, må det være opp til den enkelte 

nasjonale myndighet selv å bestemme hvordan en eventuell tilkjennegiving av 

varer og tjenester skal angis 

 Da det ikke uttales noe annet, må det være tillatt å ramse opp alle varene 

eller tjenestene i en klasse 

 

4) Norge er i en annen stilling enn EU-landene og OHIM. Dette får betydning for 

tolkningen av spørsmål 3 og rekkevidden av avgjørelsen for Patentstyret og våre 

brukere. 

 

5. Tolkningen av avgjørelsen hos andre 

 

OHIM 

OHIM har kommet med ny praksis, se Communication No 2/1214. Kortversjonen av denne: 

Klasseoverskriften kan fortsatt brukes, men det må krysses av på et eget ark dersom man 

ønsker alle varene i den alfabetiske listen. Forandringen i praksis er således at OHIM går 

bort fra ”covers-all” (absolutt alt i klassen) til ”covers-all-in-the-alphabetical-list”. 15. 

oktober besluttet OHIM at når en søker ønsker at klasseoverskriften skal dekke hele den 

alfabetiske listen i en klasse, skal dette angis i registeret og registreringsbrev ved hjelp av 

klasseoverskriften + hele den alfabetiske listen.  

 

WIPO15 

WIPO har i en kommunikasjon av 23. november blant annet uttalt at en indikasjon om at 

klasseoverskriften dekker alt i den alfabetiske listen ikke er i tråd med Rule 9 av forskriften 

til Madrid-avtalen og Madrid-protokollen. Med andre ord tillater ikke WIPO uttalelser om at 

klasseoverskriften dekker alt i den alfabetiske listen.  

 

Danmark16 

Fortsetter praksis med ”means-what-it-says”, men vil måtte legge en annen forståelse til 

grunn for EU-registreringenes del.  

 

Sverige17 

                                           
14 http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf 

 
15 http://www.wipo.int/madrid/en/notices/ 

16 http://ip-center.dkpto.dk/presse/nyhedsbreve-fra-patent--og-varemaerkestyrelsen/nyhedsbrev-for-ip-
professionelle/ip-nyhedsbrev---november-2010/klassehovedbrud.aspx 

 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/notices/
http://ip-center.dkpto.dk/presse/nyhedsbreve-fra-patent--og-varemaerkestyrelsen/nyhedsbrev-for-ip-professionelle/ip-nyhedsbrev---november-2010/klassehovedbrud.aspx
http://ip-center.dkpto.dk/presse/nyhedsbreve-fra-patent--og-varemaerkestyrelsen/nyhedsbrev-for-ip-professionelle/ip-nyhedsbrev---november-2010/klassehovedbrud.aspx
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Fortsetter praksis som før. 

 

UK18 

Kommet med nye retningslinjer etter IP TRANSLATOR, men innebærer ingen stor forandring 

av praksis. 

 

Benelux19 

Kommet med nye retningslinjer. Oppfordrer blant annet søkere til å søke for det de faktisk 

skal bruke det for. 

 

Brukerorganisasjonen Marques20  

Tolker spørsmål 3 i relasjon til spørsmål 1 og 2, og mener at det er riktig å oppfordre søkere 

til å søke for det de faktisk skal bruke det for. 

 

6. Patentstyrets standpunkt til avgjørelsen 

 

Patentstyret mener at IP TRANSLATOR må leses i sammenheng med rettstilstanden slik den 

er i EU. Som kjent må EU-landene ta hensyn til både registreringer i sitt eget land og 

registreringer fra OHIM. Denne situasjonen gjelder ikke for Patentstyret all den tid vi ikke er 

medlem av EU. 

 

EU-domstolen har ikke uttalt at ”means-what-it-says” (en ren ordlyds tolkning av 

klasseoverskriften) er feil fremgangsmåte. Det domstolen tok stilling til var situasjonen hvor 

det ikke var avklart om klasseoverskriften omfattet alt eller ikke. For Norge ville ikke denne 

situasjonen ha oppstått, fordi en ”means-what-it-says” ville ha blitt anvendt på 

problemstillingen. Tilnærmingen til problemstillingen er derfor noe annerledes for oss og 

andre ”means-what-it-says”-land, enn for eksempel OHIM, hvor en mer omfattende 

praksisendring må til. 

 

EU-domstolens uttalelser har likevel virkninger for oss, både på det materielle og det 

prinsipielle plan. Patentstyrets vil følge opp IP TRANSLATOR på følgende måte: 

 

Standpunkt 1: Patentstyret godtar kun bruk av klasseoverskrifter som er klare og 

presise 

 

For å oppfylle kravene EU-domstolen stiller må Patentstyret: 

 

 Finne frem til hvilke klasseoverskrifter som er tilstrekkelig klare og presise.  

 

Dette vil vi gjøre ved en prinsipiell gjennomgang av alle klasseoverskriftene, som deretter 

kan anvendes konsekvent i alle saker. En slik løsning vil gi en effektiv saksbehandling 

                                                                                                                                        
17 http://www.prv.se/sv/Om-oss/Nyheter/Ingen-andrad-praxis-till-foljd-av-IP-Translatordomen/ 
 
18 http://www.ipo.gov.uk/t-pan-112.htm 
 
19 https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/rulesdg/!ut/p/c5/vZDLlppAFEW_xQ-
wq4p3DQsKtIQCAXlOWD5oRUA0Gnl8fczKJOmVzijJPcNz79rnXJCDly7bZ3XcPqrusm1ABnK1MAKdER0RqCkUQWZqazV
ccM-SVBC326Fqq6k8gBTkymerWBRffvaTD7muQsbJynYdV9Sw-
IdrS5JAAlK6rwd6J0eDUPIofKoHfnRR7F1W99mO3pAo4Oc6Ofvv3rT50h9ujDV8om1ElsVePrk3KQ9XlluPTvdwTnGWNoH
qrMw7S3BxJigZhwLOXpz8lyS_yfndh58MgcBddm354XGLUCavPjCyAkUWbKaCDUihVITn8cqmegrOqg_5houu4_fcrAUX
nhy3ViZOYx5OIeImhI-
6HzY0myDHKLZ8k5jJQ5_fZx9YnvHKwczAUdeCLRge_H8sTfyXrEg3IIusGOHNGq1t9FdZK5BXu_at37dv8A1qGGmCpM
gShjLESADJat_LZsd7atLgjoxOt59eGDHFka5B0KgLq_Wk95Bei3ZeJntBuR2yJfNIlgmL1Gq0UFqZ9UGj2_BIeHwTysbX8
Rhd86m8pye5u3RLl2ujLhbF8NUqgmfPi9JzDJE8jp3a2vGoCEK6rZbl0qpKXDD9rgwL6bLBJNb4eEDg2mpjg9l88Wx_iMx
m3wBaqQQV/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=946711804c70fc3f851fa585a39d1c60 

 
20 http://www.marques.org/PositionPapers/Downloads/20120704_marques_interpretation.pdf 
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internt, på samme tid som det sikrer likebehandling og en bedre kommunikasjon med 

brukerne våre.  

 

I november ble Patentstyret med på den delen av OHIMs Convergence Programme om 

hvilke klasseoverskrifter som er tilstrekkelig klare og presise. Målet er å enes om en felles i 

Europa om hvilke klasseoverskrifter som er registrerbare.  

 

Standpunkt 2: Patentstyret vil fortsette sin ordlydstolkning av klasseoverskrifter, 

og mener at ”means-what-it-says” er riktig  

 

Standpunkt 3: Patentstyret oppfordrer søkeren til kun å søke et merke registrert 

for de varer og tjenester hun faktisk skal bruke det for 

 

 

7. Hva skjer videre med IP TRANSLATOR? 

De fleste trodde at EU-domstolen skulle komme med et svar som var tydeligere, og som 

kunne gi en avklaring på problemstillingen. Istedenfor en avklaring, er nye spørsmål reist. 

Denne situasjonen gjør at det ikke er noe grunnlag for å foreta endringer i praksisen vår, 

med unntak av der EU-domstolen er generell i sine uttalelser. 

 

I Europa er det flere ting må følge / det må følges med på i fortsettelsen: 

 

 Det er fortsatt ikke kommet noen avgjørelse fra Appointed Person, og UK Office er 

orientert om at det er spurt om en ny høring.  

 Convergence Programme om class headings. 

 Innføringen av taxonomy og class scopes. 

 Revideringen av Varemerkedirektivet (Max Planck-rapporten21 behandler spørsmålet 

om klasseoverskrifter, og foreslår at direktivet og forordningen burde inneholde 

bestemmelser om dette). 

 

8. Oppsummering: 

 

På bakgrunn av EU-domstolens uttalelser i IP TRANSLATOR vil Patentstyret: 

 

 Ta stilling til hvilke klasseoverskrifter som er tilstrekkelig klare og presise. 

 Oppfordre søkere til å kun søke varer og tjenester de faktisk skal bruke merket for. 

 Følge den videre utviklingen i Europa nøye. 

 

                                           
21 Se fra side 14 og fra side 164. Kort fortalt:  
 
Rapporten foreslår at klasseoverskrifter kan brukes i den grad de er klare og entydige, og at OHIM og 
medlemslandene må sette seg ned å avklare hva man skal gjøre med uklare klasseoverskrifter. Når det gjelder om 
klasseoverskrifter skal omfatte hele klassen, går rapporten inn for en ”means-what-it-says”-holdning. Dvs. i noen 
klasser vil klasseoverskriften omfatte alt – f.eks kl. 25 – mens i andre klasser vil ikke dette være tilfellet. 
 


