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1. КОНТЕКСТ 

Ведомствата за марки на Европейския съюз, в своя ангажимент да си сътрудничат в контекста 

на Програмата за сближаване на практиките чрез Европейската мрежа за марки и дизайни, се 

договориха относно обща практика по отношение на марките в черно-бялата и/или сивата 

гама. Общата практика е оповестена посредством Общо съобщение с цел допълнително 

увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на 

експертите, така и на потребителите. 

Предметът на Общото съобщение е сближаването на различните практики по отношение на 

марките в черно-бялата и/или сивата гама, що се отнася до приоритет, относителни основания 

и реално използване.  

2. ОБЩАТА ПРАКТИКА 

Общата практика се състои от три части: 

ПРИОРИТЕТ 

Цел Дали марката в черно-бялата и/или сивата гама,  от която се претендира 

приоритет, е идентична  със същата марка в цветен вариант? 

Обща 

практика 

 Марка в черно-бяло,  от  която е претендиран приоритет, не е идентична със 
същата марка в цветен вариант, освен когато разликите в цвета са 
незначителни *. 

 

 Марка в сивата гама,  от която е претендиран приоритет, не е идентична със 
същата марка в цветен вариант или в черно-бяло, освен когато разликите в 
цветовете или в контраста на нюансите са незначителни *. 
 

* Незначителна разлика между две марки е разликата, която наблюдателният в 

достатъчна степен потребител забелязва само при пряко съпоставяне на 

марките. 

 

Разпоредби Член 4, параграф 2 от Парижката конвенция 
Член 29, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността 

 

ОТНОСИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ 

Цел По-ранна марка в черно-бялата и/ или сивата гама идентична ли е със 

същата марка в цветен вариант? 

Обща 

практика 

 По-ранна марка в черно-бяло не е идентична със същата марка в цветен 
вариант, освен когато разликите в цвета  са незначителни *. 
 

 По-ранна марка в сивата гама не е идентична със същата  марка в цветен 
вариант или с тази в черно-бяло, освен когато разликите в цветовете или в 
контраста на нюансите са незначителни *. 
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* Незначителна разлика между две марки е разликата, която наблюдателният в 

достатъчна степен потребител забелязва само при пряко съпоставяне на 

марките. 

 

Разпоредби Член 4, параграф 1 от Директивата за марки 
Член 8, параграф 1 от Регламента относно марката на Общността 

 

РЕАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Цел Използването на цветен вариант на марка, регистрирана в черно-бялата 

и/или сивата гама (или обратното)  допустимо ли е за целите на 

установяване на реално използване? 

Обща 

практика 

• Промяна единствено в цвета не променя отличителния характер на марката, 
стига да са спазени следните условия: 
 

а) словните/фигуративните елементи не са променени и са основните 
отличителни елементи; 

б) спазен е контрастът на нюансите; 
в) цветът или комбинацията от цветове сам по себе си не притежава 

отличителен характер; и 
г) цветът не е един от основните фактори в цялостната отличителност на 

марката.  
 

За установяване на реално използване на марките в сивата гама важат същите 
принципи,  приложими при установяване на реално използване на марките в 
черно-бяло. 
 

Разпоредби Член 10, параграф 1, буква а) от Директивата за марките 

Член 15, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на Общността 

 

 

2.1. ИЗВЪН ОБХВАТ 

Следните въпроси попадат извън обхвата на проекта: 

 Сходства между цветовете, включително това дали марка,  заявена в черно-бялата 

и/ или сивата гама, е сходна със същата  марка в цвят  от гледна точка на 

относителните основания за отказ; 

 Идентичност, когато по-ранната марка е в  цветен вариант, а по-късната марка — в 

черно-бялата или сивата гама (по отношение на  идентичността общата практика е 

съсредоточена изключително върху случаите, когато  по-ранните марки са в черно-

бяло); 

 Използване за целите на придобита отличителност; 

 Цветови марки  сами по себе си; 

 Въпроси, свързани с нарушения. 



         

3 

 

 

3. ПРИЛАГАНЕ 

Общата практика ще влезе в сила в рамките на 3 месеца от датата на публикуване на 

настоящото Общо съобщение.   

Общата практика  не налага промени в Регистъра за вече приетите приоритети.  

Допълнителни подробности относно прилагането на общата практика са посочени в таблицата 

по-долу.  Прилагащите общата практика ведомства могат да изберат да публикуват 

допълнителна информация на своите уебсайтове. 

 

3.1. ПРИЛАГАЩИ ПРАКТИКАТА ВЕДОМСТВА 

СПИСЪК НА ПРИЛАГАЩИ ПРАКТИКАТА ВЕДОМСТВА, ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ И НАЧИН НА 

ПРИЛАГАНЕ 

 

 
Преглед на прилагането на общата практика 

 
Ведомство 

Дата на 
прилагане 

 
 

Общата практика ще бъде приложима за: 
 

Всички 
заявки, 

висящи към 
датата на 
прилагане 

Всички 
заявки, 

подадени 
след датата 

на прилагане 

Всички 
производства 

съобразно 
компетентността, 

висящи  към 
датата на 

прилагане (**) 

Всички 
производства 

съобразно 
компетентността, 

подадени след 
датата на 

прилагане (**) 

AT 01.06.2014  X  X 

BG 01.07.2014 X X X X 

BX 15.04.2014 X X X X 

CY 15.07.2014  X  X 

CZ 15.04.2014  X  X 

DE 15.04.2014 X X X X 

EE (*) 01.06.2014  X (N/A) (N/A) 

ES (*) 15.04.2014  X  X 

GR 01.07.2014  X  X 

HU 01.07.2014  X  X 

HR 01.07.2014 X X X X 

IE 16.07.2014  X  X 

LV 01.07.2014  X  X 



         

4 

 

LT (*) 01.07.2014  X  X 

MT (*) 01.07.2014  X (N/A) (N/A) 

OHIM 02.06.2014 X X X X 

PL 15.07.2014  X  X 

PT  01.06.2014 X X X X 

RO  16.07.2014 X X X X 

SI (*) 01.07.2014  X  (N/A) 

SK 15.04.2014 X X X X 

TR (*) 15.07.2014  X  (N/A) 

UK 15.07.2014  X  X  

 

(*) тези ведомства не преценяват реално използване 

(**) производствата може да включват едно или повече от следните:   опозиции,  

заличаване или  отменяне в зависимост от компетентността 

 

3.2. ВЕДОМСТВА С ПРАВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Шведското, датското  и норвежкото национални  ведомства признават и подкрепят 

положения от работната група труд, но се отказват от прилагане на общата практика поради 

правни ограничения. 

3.3. НЕУЧАСТВАЩИ ВЕДОМСТВА 

Италия, Франция и Финландия не са участвали в проекта.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

ПРИНЦИПИ НА ОБЩАТА ПРАКТИКА 



 

15/15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи на общата практика 
Програма за сближаване 

ПС 4. Обхват на закрила на черно-белите 

марки 

Convergence 
 

EN 

BG 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА 

Въпреки че през последните години дейността в областта на марките и дизайните нарасна в 

световен мащаб, усилията за постигане на сближаване в методите на работа на ведомствата в целия 

свят са довели само до скромни резултати. В Европа все още са нужни много усилия за изглаждане 

на различията между националните ведомства в областта на интелектуалната собственост в ЕС. В 

стратегическия план на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) това се 

определя като една от основните задачи за разрешаване. 

За тази цел през юни 2011 г. беше създадена Програмата за сближаване 2011. Тя отразява общата 

решимост на националните ведомства, OHIM и потребителите да поставят началото на нова ера 

сред ведомствата за индустриална собственост в ЕС чрез постепенното създаване на оперативно 

съвместима европейска мрежа за сътрудничество, допринасяща за по-стабилна среда за 

интелектуалната собственост в Европа.  

Визията на тази програма е „да установи и насърчи яснота, правна сигурност, качество и 

използваемост както за заявителите, така и за службите“. Тази цел ще бъде постигната чрез 

съвместна работа за хармонизиране на практиките и ще осигури значителни ползи както за 

потребителите, така и за ведомствата за интелектуална собственост. 

На първия етап от Програмата за сближаване бяха стартирани следните пет проекта: 

 ПС 1. Хармонизиране на класифицирането  

 ПС 2. Сближаване на заглавията на класовете  

 ПС 3. Абсолютни основания — фигуративни марки  

 ПС 4. Обхват на закрила на черно-белите марки. 

 ПС 5. Относителни основания — вероятност от объркване  

Настоящият документ се фокусира върху общата практика на четвъртия проект: ПС 4. 

Обхват на закрила на черно-белите марки  

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

Към момента на стартиране на проекта имаше различия между националните ведомства относно 

обхвата на закрила, която следва да бъде осигурена на марките, регистрирани в черно-бяло. Някои 

национални ведомства прилагаха подхода „черният и белият цвят обхващат всички цветове“, 

според който черно-белите марки се ползват със закрила за всички цветове и цветови комбинации, 

т.е. с максимална закрила от гледна точка на цвета. Други ведомства прилагаха подхода „получаваш 
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това, което виждаш“, който осигурява закрила на марката по начина, по който тя е регистрирана, 

което означава, че марки, заявени в черно-бяло, се закрилят само в този си вид.  

 

Различните практики и тълкувания по отношение на черно-белите марки създават объркване сред 

заявителите, заявяващи за регистрация марка в няколко ведомства, тъй като тя може да не бъде 

тълкувана по един и същ начин във всички юрисдикции. Това може да доведе до правна 

непредвидимост в случаите, касаещи приоритет, решения по опозиции и използване, когато 

конфликтните марки са регистрирани или за тях са подадени заявки за регистрация във ведомства с 

различни практики, тъй като не е ясно кое от двете тълкувания ще бъде приложено. Предвид тази 

ситуация ведомствата осъзнаха необходимостта от хармонизиране на обхвата на закрила на черно-

белите марки и счетоха, че наличието на единна практика ще бъде от полза както за потребителите, 

така и за самите тях.  

 

Този проект има четири основни цели, всяка от които е свързана с различен проблем, и те са 

следните: 

 

1) Обща практика, включително общ подход, описани в документ, преведен на всички 

езици на ЕС.  

2) Обща комуникационна стратегия за тази практика. 

3) План за действие за въвеждане на общата практика. 

4) Анализ на нуждите от преодоляване на досегашната практика.  

 

Целите на проекта ще бъдат разработени и одобрени от националните ведомства и OHIM, като се 

вземат предвид становищата на сдруженията на потребителите. 

 

Първата среща на работната група се проведе през февруари 2012 г. в Аликанте с цел да се 

определят общите насоки на действие, обхватът на проекта и неговата методология. 

 

3. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ 

За OHIM, националните ведомства и ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс 

(BOIP), сдруженията на потребителите, заявителите и представителите настоящият документ ще 

служи като справочник относно общата практика по отношение на черно-белите марки. Той ще 

бъде общодостъпен и ще предоставя ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на 

които ще се основава общата практика. Като следваща стъпка, следвайки одобрената 

методология на проекта, тези принципи ще бъдат прилагани спрямо всеки конкретен случай. При 

все това може да има изключения от тях. 
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4. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

Проектът има следния обхват: 

„Настоящият проект ще доведе до сближаване на практиките в областта на марките, регистрирани в 

черно-бяло и/или в сивата гама, както и 

(a) ще определи дали същата марка в цветен вариант се счита за идентична по 

отношение на: 

i. претенции за приоритет 

ii. относителни основания за отказ 

(б) ще определи дали използването на същата марка в цветен вариант се счита за използване на 

марката, регистрирана в черно-бяло (като се вземат под внимание и марки, регистрирани като 

цветни, но използвани като черно-бели)“ 

 

Следните въпроси са извън обхвата на проекта: 

• Определяне дали марка в черно-бяло се счита за идентична на марка, подадена цветна, по 

отношение на претенции за приоритет и относителни основания за отказ (обратния 

вариант). 

•  Оценката на сходство между цветове. 

•  Марки, регистрирани в черно-бяло, придобили отличителност в опреден цвят поради 

широка употреба. 

• Цветни марки, сами по себе си. 

 

Както беше договорено по време на първата среща през февруари 2012 г., въпросите, свързани с 

нарушения, са извън обхвата на проекта. 

 

Чрез реорганизация и структуриране на обхвата на проекта е възможно да се определят четири 

различни цели:  

 Сближаване на практиките по въпроса, дали марки, регистрирани в черно-бяло и/или в 

сивата гама, се считат за идентични на същата марка в цветен вариант, що се отнася до 

претенции за приоритет. 

 Сближаване на практиките по въпроса, дали марки, регистрирани в черно-бяло и/или в 

сивата гама, се считат за идентични на същата марка в цветен вариант, що се отнася до 

относителните основания за отказ. 

 Сближаване на практиките по въпроса, дали използването на цветна марка се счита за 

използване на същата марка, регистрирана в черно-бяло. 
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 Сближаване на практиките по въпроса, дали използването на марка в черно-бяло се 

счита за използване на същата марка, регистрирана цветна. 

 
 

 

Objective 1: Priority claims Цел 1: Претенции за приоритет 

Converge the practice on whether a trade mark 
registered in B&W and/or greyscale is considered 
identical to the same sign in colour as regards… 

Сближаване на практиките по въпроса дали 
марки, регистрирани в черно-бяло и/или в сивата 
гама, се считат за идентични на същата марка в 
цветен вариант, що се отнася до… 

Objective 2: Relative grounds for refusal  Цел 2: Относителни основания за отказ  

Objective 3: … in colour is considered USE of the 
same trade mark registered in B&W 

Цел 3: … в цветен вариант се счита за 
ИЗПОЛЗВАНЕ на същата марка, регистрирана в 
черно-бяло  

Converge the practice on whether USE of a  mark … Сближаване на практиките по въпроса дали 
ИЗПОЛЗВАНЕТО на марка… 

Objective 4: …in B&W is considered USE of the 
same trade mark registered in colour. 

Цел 4: … в черно-бяло се счита за 
ИЗПОЛЗВАНЕ на същата марка, регистрирана 
цветна. 

 

 

 

5. ОБЩАТА ПРАКТИКА 

5.1. Концепцията за идентичност  

В контекста на тълкуването на член 8, параграф 1, буква а) от Регламента относно марката на 

Общността (съответства на член 4, параграф 1, буква а) от Директивата) Съдът посочва в решение 
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C-291/00 „LTJ Diffusion“, че „един знак е идентичен на марка само когато възпроизвежда, 

без да променя или допълва, всички съставящи марката елементи или когато, разглеждан в 

неговата цялост, съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да останат 

незабелязани от средния потребител.“ (точка 54) 

В контекста на старшинството Съдът дава същото определение за идентичност като в LTJ Diffusion в 

решение T103/11 „JUSTING“, (точка 16), като посочва, че условието знаците да бъдат идентични 

трябва да се тълкува ограничително поради последствията, свързани с такава идентичност (точки 

17—18).  

В допълнение, в решение T 378/11 „MEDINET“ Съдът посочва също, че „поради съображения 

за последователност и правна сигурност обаче трябва да се предполага, че понятие, което 

се използва в различни разпоредби от даден правен акт, още повече когато е предмет на 

стриктно тълкуване, означава едно и също нещо, независимо от разпоредбата, в която се 

намира.“ 

С оглед на гореизложеното: 

 Концепцията за идентичност, приложима за относителните основания за отказ и за 

приоритета, трябва да се тълкува по един и същ начин.  

 Критерият за идентичност между марките трябва да се тълкува стриктно: двете марки или 

трябва да бъдат еднакви във всички отношения, или да съдържат разлики, които са толкова 

незначителни, че биха могли да останат незабелязани от средния потребител. 

 Като следствие от това две марки са идентични, ако разликите между черно-белия и 

цветния вариант на една и съща марка се забелязват от средния потребител само при пряко 

съпоставяне. 

 

5.1.1 Какво означава „незначителни разлики“? 

„Незначителната разлика“ може да се дефинира по следния начин: 

Незначителна разлика между две марки е разликата, която умерено наблюдателният потребител 

забелязва само при пряко съпоставяне на марките. 

 

5.1.2 Примери от  практиката 

На първо място, що се отнася до това, какво се счита за „незначителна разлика“, като се приложи 

горепосоченото определение, следните примери представляват незначителни разлики, поради 

което промяната в цвета няма да бъде забелязана от потребителя: 
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От друга страна, следните примери се разглеждат като значителни разлики и поради това 

промяната в цвета ще бъде забелязана от потребителя: 

  

 

      



 
 
 

9 | 1 5  

 

   

      

 

      

 

      

 

      

 

     

 

    



 
 
 

10 | 1 5  

 

 

5.2. Приоритет 

Принципите за приоритет са установени за първи път в Парижката конвенция за закрила на 

индустриалната собственост от 20 март 1883 г. Те са преразглеждани неколкократно, като са 

изменени последно през 1979 г. и ратифицирани от много договарящи държави.  

В член 4, параграф A), точка 2) от Парижката конвенция е посочено:„Признава се за пораждащо право на 

приоритет всяко подаване, което има значение на правилно национално подаване, по силата на националното 

законодателство (…)“. 

Правото на приоритет е ограничено във времето. То възниква при първоначалното подаване на 

заявката за марка и може да бъде предявено в срок от шест месеца от датата на подаване на 

първоначалната заявка, при условие че държавата на първоначално подаване е страна по Парижката 

конвенция или член на Световната търговска организация (СТО), или държава със споразумение за 

реципрочност. 

Понякога възможните разлики в цветовете се дължат на технически причини (принтер, скенер и 

т.н.), тъй като допреди няколко години документ за приоритет можеше да бъде издаден единствено 

в черно-бяло поради липсата на цветни принтери или цветни копирни апарати. По тази причина 

документът се получаваше в черно-бяло независимо от цвета, с който марката е регистрирана 

първоначално. Тъй като вече не е така, разликата между марките, заявени цветно, и марките, заявени 

в черно-бяло, придобива по-голямо значение. 

Марка, от която се претендира приоритет, подадена в черно-бяло, може да съдържа или да не 

съдържа искане за цвят. Съществуват следните възможности:  

 Няма искане за цвят  

 Предявени са конкретни цветове (различни от черно-бяло и сивата гама) 

 В искането за цвят изрично се посочват единствено цветовете черен и бял  

 В искането за цвят изрично се посочват цветовете черен, бял и сив (марката е в сивата гама)  

 В искането за цвят изрично се посочва, че марката е предназначена да обхваща всички 

цветове. 

По тази причина, от гледна точка на приоритета, марките трябва да бъдат еднакви във възможно 

най-строгия смисъл, а проверяващият експерт няма да приеме претенцията, ако има разлика във 

вида на марките. Поради това и независимо от технологичните разлики или исканията за цвят, 

марка, регистрирана в черно-бяло, не се счита за идентична на същата марка в цветен 

вариант, що се отнася до претенциите за приоритет. Ако обаче разликите в цвета са 
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толкова незначителни, че е възможно да не бъдат незабелязани от средния потребител, 

марките се считат за идентични.1 

 

С оглед на гореизложеното могат да възникнат следните практически последици по отношение на 

приоритета: 

- Ако марката, от която се претендира приоритет, съдържа искане за цвят и е изобразена в 

сивата гама, тя ще бъде идентична на същата марка с искане за цвят в „сивата гама“, освен 

ако не съдържа „значителни разлики“, 

- Ако марката, от която се претендира приоритет, не съдържа искане за цвят и е изобразена в 

черно-бяло, тя ще бъде идентична на същата марка с искане за „черен и бял цвят“, освен 

ако не съдържа „значителни разлики“, 

 

и обратното,  

- Ако марката, от която се претендира приоритет, съдържа искане за „черен и бял цвят“, а 

заявката е подадена за цветен вариант (с изключение на цветовете черен и бял), марките 

няма да бъдат идентични и следователно, претенцията за приоритет няма да бъде приета, 

освен ако разликите са незначителни. 

5.3. Относителни основания за отказ 

Съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно 

марките „Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да бъде обявена за недействителна: 

(a) Ако е идентична с по-ранна марка и стоките или услугите, за които марката е заявена или 

регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка.“ 

В съответствие с решение C-291/00 „LTJ Diffusion“ националните ведомства и OHIM се 

споразумяха за следното: 

Разликите между черно-белия и цветния вариант на една и съща марка обикновено се забелязват от 

средния потребител. Само при изключителни обстоятелства, а именно когато тези разлики са 

                                                           
1 По отношение на заявки за международна регистрация на марки формулярът за заявка изисква, че когато е 

предявена претенция за приоритет от черно-бяла марка, съдържаща искане за цвят, следващата марка трябва 

да бъде възпроизведена, като се използват цветовете, посочени в искането за цвят. 
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толкова незначителни, че могат да останат незабелязани от средния потребител, марките се считат 

за идентични. 

Следователно, не е необходимо да се установява строго съответствие между марките. Все пак, за да 

се считат те за идентични, разликата в цвета трябва да бъде пренебрежима и едва забележима от 

средния потребител. Фактът, че марките не са идентични, не влиза в противоречие с евентуално 

сходство между тях, което може да доведе до объркване. Въпросът за сходството обаче е извън 

обхвата на този проект. 

5.4. Използване 

В общи линии в член 10, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките се 

посочва, че: 

„Използване по смисъла на първата алинея е и: 

(a) използването на марката във вид, различен по отношение на елементи, които не 

променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е 

регистрирана.“ 

По смисъла на този член използването на марка под форма, различна от регистрираната, също 

представлява използване на марката, доколкото не променя отличителния й характер. Това условие 

позволява на нейния притежател да прави вариации на марката, доколкото те не променят нейния 

отличителен характер. 

Следователно, не е необходимо да се установява строго съответствие между формата, под която 

марката се използва, и формата, под която е регистрирана.  

Що се отнася по-специално до промени в цвета, основният въпрос, който трябва да бъде разгледан, 

е дали формата, под която се използва марката, променя отличителния характер на регистрираната 

марка, т.е. дали използването на цветна марка, регистрирана като черно-бяла (и обратно), 

представлява промяна на регистрираната форма. На тези въпроси трябва да се намери отговор за 

всеки отделен случай чрез използването на посочените по-долу критерии. 

За целите на ИЗПОЛЗВАНЕТО, промяна единствено в цвета не променя отличителния 

характер на марката, доколкото: 

 Словните/фигуративните елементи съвпадат и са основните отличителни елементи. 

 Контрастът на нюансите е запазен. 

 Цветът или цветовите комбинации нямат отличителен характер сами по себе си. 

 Цветът не е един от основните фактори за цялостната отличителност на марката. 

Това е в съответствие с делото MAD (решение от 24.05.2012 г., T-152/11, „MAD“, точки 41, 45), 

където Съдът счита, че използването на марка под различна форма е приемливо, доколкото 
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подредбата на словните/фигуративните елементи се запазва, словните/фигуративните елементи 

съвпадат, те са основните отличителни елементи и контрастът на нюансите е запазен. 

5.5. Сива гама  

Трудно би било да се направи разграничение между сивото, състоящо се от черни и бели пиксели, 

и сивия цвят, което поставя вида закрила в зависимост от вида на сивия цвят. 

a) Приоритет 

Марка, регистрирана в сивата гама, не се счита за идентична на същата марка в цветен 

вариант, що се отнася до претенции за приоритет.  

 

Марка, регистрирана в черно-бяло, се счита за идентична на същата марка в сивата гама, 

само ако разликите в контраста на нюансите са толкова незначителни, че могат да останат 

незабелязани от средния потребител. 

b) Относителни основания за отказ 

Разликите между варианта в сивата гама и цветния вариант на една и съща марка 

обикновено ще бъдат забелязани от средния потребител.  

Само при изключителни обстоятелства, а именно когато тези разлики са толкова 

незначителни, че могат да останат незабелязани от средния потребител, марките се считат 

за идентични. 

c) Използване 

За целите на ИЗПОЛЗВАНЕТО промяна само в цвета не променя отличителния характер на 

марката, доколкото: 

 Словните/фигуративните елементи съвпадат и са основните отличителни елементи. 

 Контрастът на нюансите е запазен. 

 Цветът или цветовите комбинации нямат отличителен характер сами по себе си. 

 Цветът не е един от основните фактори за цялостната отличителност на марката. 

 

6. ВЕДОМСТВА С ПРАВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ  

Националните ведомства на Швеция, Дания и Норвегия, като признават и подкрепят работата, 

извършена от работната група, се отказват от прилагането на общата практика поради правни 

ограничения и представят следните изявления:   
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6.1 Швеция 

 
„Шведското ведомство не участва официално в работната група, но е представило коментари по 

работните документи в хода на проекта. Шведското ведомство изцяло подкрепя стремежа към обща 

практика и одобрява принципите, залегнали в общата практика, представени в настоящия документ. 

Поради правни ограничения, според които марките в черно-бяло или в сивата гама обхващат 

всички цветове, шведското ведомство понастоящем не е в състояние да приложи общата практика. 

Правните ограничения произтичат от подготвителната работа в SOU 1958:10, стр. 107, все още в 

сила в Швеция.“ 

 

 

6.2 Дания 

„Датското ведомство за патенти и марки взе участие в работната група по ПС4 и изцяло подкрепя 

непрекъснатите усилия за сближаване на практиките на ведомствата в ЕС в областта на марките. 

Поради правни ограничения в националното законодателство, според които черно-белите марки 

не могат да бъдат възприемани просто като състоящи се от черен и бял цвят, и тъй като условията 

на „общата практика“ ще имат обратна сила, към момента датското ведомство не е в състояние да 

приложи тази практика.“ 

 

6.3 Норвегия 

 „Норвежкото ведомство взе участие в проекта и изцяло подкрепя непрекъснатите усилия за 

сближаване на практиките на европейските ведомства в областта на марките. По силата на нашето 

национално законодателство обаче черно-белите марки са закриляни във всички цветови варианти 

при оценяване на вероятността от объркване. Поради това правно ограничение норвежкото 

ведомство към момента не е в състояние да приложи частта от общата практика за относителни 

основания, които се отнасят за вероятността от объркване.“ 
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