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Yhteinen tiedonanto yhteisestä käytännöstä mustavalkoisten merkkien suojan 
alalla  
15. huhtikuuta 2014 

 

1. TAUSTAA 

Euroopan unionin tavaramerkkivirastot ovat sopineet mustavalkoisia tai harmaasävyisiä merkkejä 

koskevasta yhteisestä käytännöstä osana sitoumustaan jatkaa yhteistyötä lähentymisohjelman 

puitteissa Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston avulla. Yhteinen käytäntö julkistetaan 

yhteisessä tiedonannossa, ja tarkoituksena on lisätä edelleen avoimuutta, oikeusvarmuutta ja 

ennustettavuutta sekä tutkijoiden että käyttäjien hyödyksi. 

Tämän yhteisen tiedonannon aiheena on mustavalkoisten tai harmaasävyisten tavaramerkkien 

erilaisten käsittelyjen lähentäminen etuoikeuden, suhteellisten hylkäysperusteiden ja 

tosiasiallisen käytön osalta.  

2. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 

Yhteisessä käytännössä on kolme osaa: 

ETUOIKEUS 

Tavoite Onko mustavalkoinen tai harmaasävyinen tavaramerkki, jolle on haettu etuoikeutta, 

sama kuin sama värillinen merkki? 

Yhteinen 

käytäntö 

 Mustavalkoinen tavaramerkki, jolle on haettu etuoikeutta, ei ole sama kuin 
muutoin samanlainen värillinen merkki paitsi, jos värierot ovat merkityksettömiä*. 

 

 Harmaasävyinen tavaramerkki, jolle on haettu etuoikeutta, ei ole sama kuin 
muutoin samanlainen värillinen tai mustavalkoinen merkki paitsi, jos värierot tai 
sävyjen kontrastit ovat merkityksettömiä*. 
 

*Merkityksetön ero kahden merkin välillä tarkoittaa eroa, jonka kohtalaisen 

tarkkaavainen kuluttaja havaitsee ainoastaan tutkiessaan merkkejä vierekkäin. 

 

Säännökset Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohta 
Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 29 artiklan 1 kohta 

 

SUHTEELLISET HYLKÄYSPERUSTEET 

Tavoite Onko aiempi mustavalkoinen tai harmaasävyinen tavaramerkki sama kuin sama 

värillinen merkki? 

Yhteinen 

käytäntö 

 Aiempi mustavalkoinen tavaramerkki ei ole sama kuin muutoin samanlainen 
värillinen merkki paitsi, jos värierot ovat merkityksettömiä*. 
 

 Aiempi harmaasävyinen tavaramerkki ei ole sama kuin muutoin samanlainen 
värillinen tai mustavalkoinen merkki paitsi, jos värierot tai sävyjen kontrastit ovat 
merkityksettömiä*. 
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*Merkityksetön ero kahden merkin välillä tarkoittaa eroa, jonka kohtalaisen 

tarkkaavainen kuluttaja havaitsee ainoastaan tutkiessaan merkkejä vierekkäin. 

 

Säännökset Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohta 
Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohta 

 

TOSIASIALLINEN KÄYTTÖ 

Tavoite Onko mustavalkoisena tai harmaasävyisenä rekisteröidyn tavaramerkin värillisen 

version käyttö (tai päinvastoin) hyväksyttävää tosiasiallisen käytön todentamista 

varten? 

Yhteinen 

käytäntö 

• Ainoastaan värin muutos ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, mikäli 
seuraavat vaatimukset täyttyvät: 
 

a) sana-/kuvaelementit ovat vastaavia ja ne ovat tärkeimmät erottamiskykyiset 
elementit; 

b) sävyjen kontrasteja noudatetaan;  
c) värissä tai värien yhdistelmässä itsessään ei ole erottamiskykyä; 
d) väri ei ole yksi merkin yleiseen erottumiseen vaikuttavista päätekijöistä.  

 
Tosiasiallisen käytön todentamista varten mustavalkoisiin tavaramerkkeihin 
sovellettavia periaatteita sovelletaan myös harmaasävyisiin tavaramerkkeihin. 
 

Säännökset Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 1 kohdan a alakohta 

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohta 

 

 

 2.1. SOVELTAMISALAN ULKOPUOLELLA 

Seuraavat kysymykset ovat hankkeen soveltamisalan ulkopuolella: 

 Samankaltaisuudet värien välillä, muun muassa se, onko mustavalkoisena tai 

harmaasävyisenä jätetty tavaramerkkihakemus samankaltainen saman värillisen 

tavaramerkin kanssa suhteellisten hylkäysperusteiden osalta 

 Samanlaisuus, kun aiempi tavaramerkki on värillinen ja myöhempi merkki on 

mustavalkoinen tai harmaasävyinen (samanlaisuuden osalta yhteisessä käytännössä 

keskitytään ainoastaan aiempiin mustavalkoisiin merkkeihin) 

 Käyttö saavutettua erottamiskykyä varten 

 Pelkät värilliset merkit 

 Oikeuden loukkaamista koskevat kysymykset 

 

3. TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Yhteinen käytäntö tulee voimaan kolmen kuukauden kuluessa tämän yhteisen tiedonannon 

julkaisemispäivästä.  
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Yhteinen käytäntö ei edellytä jo hyväksyttyjen etuoikeuksien rekisterin muuttamista.  

Lisätietoa tämän yhteisen käytännön täytäntöönpanosta on seuraavassa taulukossa. 

Täytäntöönpanevat virastot voivat päättää lisätietojen julkaisemisesta verkkosivustoillaan. 

 

3.1 TÄYTÄNTÖÖNPANEVAT VIRASTOT  

LUETTELO TÄYTÄNTÖÖNPANEVISTA VIRASTOISTA, TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ JA 

TÄYTÄNTÖÖNPANOKÄYTÄNNÖSTÄ 

 

 
Yhteenveto yhteisen käytännön täytäntöönpanosta 

  
Virasto 

Täytäntöönpan
opäivämäärä 

 
 

Yhteistä käytäntöä sovelletaan seuraaviin: 
 

Kaikki 
täytäntöönpan

opäivänä 
vireillä olevat 
hakemukset 

Kaikki 
täytäntöönpan

opäivän 
jälkeen jätetyt 
hakemukset 

Kaikki 
täytäntöönpanop

äivämääränä 
asiaankuuluvalla 
oikeudenkäyttöal

ueella vireillä 
olevat 

oikeusmenettelyt 
(**) 

Kaikki 
täytäntöönpanopäi
vämäärän jälkeen 
asiaankuuluvalla 

oikeudenkäyttöalue
ella aloitetut 

oikeusmenettelyt 
(**) 

AT 1.6.2014  X  X 

BG 1.7.2014 X X X X 

BX 15.4.2014 X X X X 

CY 15.7.2014  X  X 

CZ 15.4.2014  X  X 

DE 15.4.2014 X X X X 

EE (*) 1.6.2014  X (ei sovelleta) (ei sovelleta) 

ES (*) 15.4.2014  X  X 

GR 1.7.2014  X  X 

HU 1.7.2014  X  X 

HR 1.7.2014 X X X X 

IE 16.7.2014  X  X 

LV 1.7.2014  X  X 

LT (*) 1.7.2014  X  X 

MT (*) 1.7.2014  X (ei sovelleta) (ei sovelleta) 

OHIM 2.6.2014 X X X X 

PL 15.7.2014  X  X 

PT  1.6.2014 X X X X 
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RO  16.7.2014 X X X X 

SI (*) 1.7.2014  X  (ei sovelleta) 

SK 15.4.2014 X X X X 

TR (*) 15.7.2014  X  (ei sovelleta) 

UK 15.7.2014  X  X  

 

(*) nämä virastot eivät arvioi tosiasiallista käyttöä 

(**) oikeusmenettelyt voivat sisältää yhden tai useamman seuraavista: väitteet, 

mitättömyydet tai kumoamiset oikeudenkäyttöalueen mukaan 

 

3.2 VIRASTOT, JOILLA ON OIKEUDELLISIA RAJOITUKSIA 

Ruotsin, Tanskan ja Norjan kansalliset virastot tunnustavat työryhmän tekemän työn ja tukevat 

sitä, mutta ne ovat päättäneet olla panematta yhteistä käytäntöä täytäntöön oikeudellisten 

rajoitusten vuoksi. 

3.3VIRASTOT, JOTKA EIVÄT OSALLISTU 

Italia, Ranska ja Suomi eivät ole osallistuneet hankkeeseen.  

 

 

 

LIITE: 

YHTEISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET 
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1. OHJELMAN TAUSTAA 

Vaikka maailmanlaajuinen tavaramerkki- ja mallitoiminta on viime vuosina vilkastunut, ponnistelut eri 

puolilla maailmaa sijaitsevien virastojen toimintatapojen lähentämiseksi ovat tuottaneet vain vaatimattomia 

tuloksia. Euroopassa on vielä paljon tehtävää, jotta EU:n teollisoikeusvirastojen toimintatapojen väliset erot 

saadaan tasoitettua. OHIMin strategisessa suunnitelmassa erojen vähentämistä pidetään yhtenä tärkeimmistä 

haasteista. 

Tätä varten perustettiin lähentymisohjelma kesäkuussa 2011. Siitä kuvastuvat kansallisten virastojen, 

OHIMin ja käyttäjien yhteiset määrätietoiset pyrkimykset siirtyä kohti uutta aikakautta EU:n 

teollisoikeusvirastoissa luomalla asteittain yhteentoimiva yhteistyöverkosto, jolla vahvistetaan 

immateriaalioikeusympäristöä Euroopassa.  

Ohjelman visiona on ”saada aikaan ja välittää selkeyttä, oikeusvarmuutta, laatua ja käytettävyyttä 

sekä hakijoiden että viraston kannalta”. Tämä tavoite saavutetaan tekemällä yhteistyötä käytäntöjen 

yhdenmukaistamiseksi, ja sen täyttyminen tuo huomattavaa hyötyä sekä käyttäjille että teollisoikeusvirastoille. 

Lähentymisohjelman ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin seuraavat viisi hanketta: 

 LO 1. Luokituksen yhdenmukaistaminen  

 LO 2. Luokkaotsikoiden lähentyminen 

 LO 3. Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvamerkit 

 LO 4. Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus 

 LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaara 

Tässä asiakirjassa käsitellään hankkeessa LO 4:  Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus 

määritettyjä yhteisiä toimintatapoja. 

 

2. HANKKEEN TAUSTAA 

Hankkeen alkuvaiheessa ilmeni, että kansallisilla virastoilla on näkemyseroja mustavalkoisille tavaramerkeille 

annettavan suojan laajuudesta. Tietyissä kansallisissa virastoissa noudatetaan lähestymistapaa, jonka mukaan 

”mustavalkoinen kattaa kaiken” eli mustavalkoisen merkin rekisteröinti koskee kaikkia värejä ja 

väriyhdistelmiä ja antaa siis värin osalta laajimman mahdollisen suojan. Muiden toimistojen lähestymistapana 
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on ”sen saat, mitä näet”. Tämän lähestymistavan mukaan merkki suojataan sellaisena kuin se on rekisteröity 

eli mustavalkoisena rekisteröitäväksi haetulla merkillä on suoja ainoastaan mustavalkoisena.  

Mustavalkoisia tavaramerkkejä koskevat toimintatavat ja tulkinnat aiheuttavat hämmennystä hakijoille, jotka 

hakevat rekisteröintiä useista virastoista, sillä hakemusta ei välttämättä tulkita samalla tavalla kaikissa maissa. 

Tämä voi vaikeuttaa oikeusvaikutusten ennakointia tapauksissa, jotka koskevat etuoikeutta, väiteosaston 

päätöksiä ja käyttöä silloin, kun ristiriidassa olevia tavaramerkkejä rekisteröidään tai niiden rekisteröintiä 

haetaan poikkeavia toimintatapoja noudattavissa virastoissa eikä ole selvää, kumpaa edellä mainituista 

tulkinnoista pidetään oikeana. Tämän tilanteen vuoksi virastot ovat todenneet, että mustavalkoisten 

merkkien suojaa pitää yhdenmukaistaa, ja katsoneet, että yhteiset toimintatavat olisivat hyödyksi sekä 

käyttäjille että virastoille itselleen.  

Hankkeelle asetettiin neljä keskeistä suoritetta, joista kukin keskittyy hieman eri osa-alueelle: 

 

1) Asiakirjassa kuvatut ja kaikille EU:n virallisille kielille käännetyt yhteiset toimintatavat, joihin 

kuuluu yhteinen lähestymistapa  

2) Yhteinen viestintästrategia näille toimintatavoille 

3) Toimintasuunnitelma yhteisten toimintatapojen käyttöönotolle 

4) Analyysi tarpeesta käsitellä aiempia toimintatapoja.  

 

Kansalliset virastot ja OHIM tuottavat nämä suoritteet ja sopivat niistä ottaen huomioon käyttäjäjärjestöiltä 

saamansa palautteen. 

Alicantessa helmikuussa 2012 pidettiin työryhmän ensimmäinen kokous, jossa sovittiin yleisistä 

toimintalinjoista, hankkeen sisällöstä ja hankkeessa noudatettavista menetelmistä. 

 

3. TÄMÄN ASIAKIRJAN TAVOITE 

Tämä asiakirja on OHIMille, kansallisille virastoille ja Benelux-maiden teollisoikeusvirastoille, 

käyttäjäjärjestöille, hakijoille ja näiden edustajille tarkoitettu viiteasiakirja mustavalkoisia tavaramerkkejä 

koskevista yhteisistä toimintatavoista. Se tulee olemaan laajasti ja helposti saatavilla, ja siinä esitetään selkeä ja 

kattava selitys niistä periaatteista, joihin uudet yhteiset toimintatavat perustuvat. Seuraavassa 
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vaiheessa näitä periaatteita sovelletaan kuhunkin yksittäiseen tapaukseen hankkeen sovittujen menetelmien 

mukaisesti. Kyseisiin periaatteisiin on kuitenkin mahdollisuus tehdä poikkeuksia. 

 

 

4. HANKKEEN SISÄLTÖ 

Hankkeen sisältö on seuraava: 

”Tässä hankkeessa on tarkoitus lähentää toimintatapoja mustavalkoisina ja/tai harmaansävyisinä 

rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien tapauksessa ja 

(a) määrittää, pidetäänkö tällaisia tavaramerkkejä samoina kuin samanlaisia värillisiä merkkejä, 

kun tutkitaan 

i. etuoikeusvaatimuksia 

ii. suhteellisia hylkäysperusteita 

(b) määrittää, pidetäänkö saman värillisen merkin käyttöä mustavalkoisena rekisteröidyn tavaramerkin 

käyttönä (sisältäen myös värillisinä rekisteröidyt mutta mustavalkoisina käytetyt tavaramerkit).” 

 

Hankkeeseen eivät sisälly seuraavat tehtävät: 

• Sen määrittäminen, onko mustavalkoista merkkiä pidettävä samana kuin värillisenä rekisteröitäväksi 

haettua merkkiä etuoikeusvaatimuksia ja suhteellisia hylkäysperusteita tutkittaessa (käänteinen 

tapaus). 

• Värien samankaltaisuuksien arviointi. 

• Mustavalkoisina rekisteröidyt merkit, jotka ovat tulleet käytössä erottamiskykyisiksi tietyn värisinä. 

• Värilliset merkit sinänsä. 

 

Kuten helmikuussa 2012 pidetyssä aloituskokouksessa sovittiin, hankkeessa ei käsitellä oikeuksien 

loukkauksiin liittyviä kysymyksiä. 
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Kun hankkeen sisältö järjestetään ja jäsennetään toisella tavalla, sille voidaan määritellä seuraavat neljä 

tavoitetta:  

 lähennetään toimintatapoja siltä osin, pidetäänkö mustavalkoisena ja/tai harmaansävyisenä 

rekisteröityä tavaramerkkiä samana kuin samanlaista värillistä merkkiä tutkittaessa 

etuoikeusvaatimuksia. 

 Lähennetään toimintatapoja siltä osin, pidetäänkö mustavalkoisena ja/tai harmaansävyisenä 

rekisteröityä tavaramerkkiä samana kuin samanlaista värillistä merkkiä tutkittaessa suhteellisia 

hylkäysperusteita. 

 Lähennetään toimintatapoja siltä osin, pidetäänkö värillisen merkin käyttöä saman 

mustavalkoisena rekisteröidyn tavaramerkin käyttönä. 

 Lähennetään toimintatapoja siltä osin, pidetäänkö mustavalkoisen merkin käyttöä saman 

värillisenä rekisteröidyn tavaramerkin käyttönä. 

 

 

 

Objective 1: Priority claims Tavoite 1: Etuoikeusvaatimukset 

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

Lähennetään toimintatapoja siltä osin, pidetäänkö 
mustavalkoisena ja/tai harmaansävyisenä 
rekisteröityä tavaramerkkiä samana kuin 
samanlaista värillistä tavaramerkkiä tutkittaessa 
seuraavia: 
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Objective 2: Relative grounds for refusal Tavoite 2: Suhteelliset hylkäysperusteet 

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

Tavoite 3: … pidetäänkö värillisen merkin 
KÄYTTÖÄ saman mustavalkoisena rekisteröidyn 
tavaramerkin käyttönä 

Converge the practice on whether USE of a trade 
mark… 

Lähennetään tavaramerkin KÄYTTÖÄ koskevia 
toimintatapoja siltä osin… 

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

Tavoite 4: …pidetäänkö mustavalkoisen merkin 
KÄYTTÖÄ saman värillisenä rekisteröidyn 
tavaramerkin käyttönä. 

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

Lähennetään toimintatapoja siltä osin, pidetäänkö 
mustavalkoisena ja/tai harmaansävyisenä rekisteröityä 
tavaramerkkiä samana kuin samanlaista värillistä 
merkkiä tutkittaessa seuraavia: 

Converge the practice on whether USE of a mark… Lähennetään merkin KÄYTTÖÄ koskevia 
toimintatapoja siltä osin… 

 

 

5. YHTEISET TOIMINTATAVAT 

 

5.1. Samuuden käsite 

Unionin tuomioistuin toteaa yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan (joka vastaa 

tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa) tulkinnasta antamassaan tuomiossa asiassa C-

291/00, LTJ Diffusion, että ”merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan 

ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat osatekijät tai kun merkin erot 

tavaramerkkiin nähden ovat kokonaisuutena arvioiden niin vähäisiä, että keskivertokuluttaja ei 

huomaa niitä” (54 kohta). 

Aiemmuutta käsitelleessä asiassa T-103/11, Justing, antamassaan tuomiossa (16 kohta) unionin tuomioistuin 

noudattaa samaa samuuden käsitettä kuin asiassa LTJ Diffusion ja katsoo, että edellytystä, jonka mukaan 

merkin ja tavaramerkin on oltava samat, on tulkittava suppeasti tällaiseen samanlaisuuteen liittyvien 

seurausten vuoksi (17 ja 18 kohta).  

Asiassa T-378/11, Medinet, antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin katsoo, että ”säädöksen 

erilaisissa säännöksissä käytettävän käsitteen on johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden syiden 

vuoksi ja etenkin silloin, kun sitä tulkitaan suppeasti, oletettava merkitsevän samaa asiaa 

riippumatta siitä, missä säännöksessä se on”. 

Edellä esitetyn mukaisesti 
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 Suhteellisiin hylkäysperusteisiin ja etuoikeuksiin sovellettavaa samuuden käsitettä on tulkittava 

kummassakin tapauksessa samalla tavalla.   

 Merkkien samuuden kriteeriä on tulkittava suppeasti: merkin ja tavaramerkin on joko oltava kaikilta 

osin täysin samanlaiset tai merkkien välisten erojen on oltava niin vähäisiä, että keskivertokuluttaja 

ei huomaa niitä. 

 Tästä seuraa, että merkki ja tavaramerkki ovat samat, jos keskivertokuluttaja huomaa 

mustavalkoisen merkin ja saman merkin värillisen version väliset erot ainoastaan vertaamalla 

merkkejä rinnakkain toisiinsa. 

 

 

5.1.1 Mitä ”vähäiset erot” ovat? 

 

”Vähäinen ero” voidaan määritellä seuraavasti: 

 

Kahden merkin välisellä vähäisellä erolla tarkoitetaan eroa, jonka kohtuullisen tarkkaavainen 

kuluttaja huomaa ainoastaan vertaamalla merkkejä rinnakkain toisiinsa.  

 

5.1.2 Käytännön esimerkkejä 

Seuraavassa tarkastellaan joitakin käytännön esimerkkejä siitä, minkälaisia eroavuuksia on edellä esitettyä 

määritelmää sovellettaessa pidettävä ”vähäisinä eroina”. Alla olevien merkkien erot ovat niin vähäisiä, että 

kuluttaja ei huomaisi värin muutosta: 
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Seuraavissa esimerkeissä merkkien välisiä eroja taas on pidettävä niin merkittäviä, että kuluttaja huomaisi 

värin muuttamisen: 
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5.2. Etuoikeus 

Etuoikeutta koskevat periaatteet vahvistettiin ensimmäisen kerran teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 

tehdyssä Pariisin yleissopimuksessa. Periaatteita on tarkistettu useita kertoja ja muutettu viimeksi vuonna 

1979, ja monet sopimusvaltiot ovat ratifioineet ne.  

Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan A kohdan 2 alakohdassa määrätään seuraavaa: ”Etuoikeuden perusteeksi 

tunnustetaan jokainen hakemus, jota – – kansallisen lainsäädännön – – mukaan on pidettävä asianmukaisena kansallisena 

hakemuksena”. 

Etuoikeus kestää vain rajoitetun ajan. Se alkaa ensimmäisen tavaramerkkihakemuksen jättämisestä, ja sitä on 

vaadittava kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen jättämispäivästä. Etuoikeusvaatimuksen 

voi tehdä, jos maa, jossa ensimmäinen hakemus tehtiin, on Pariisin yleissopimuksen osapuoli, WTO:n 

jäsenvaltio tai valtio, jonka kanssa on tehty vastavuoroisuussopimus.  

Mahdolliset värierot saattavat toisinaan johtua pelkästään teknisistä syistä (tulostin, skanneri jne.), sillä vielä 

muutamia vuosia sitten etuoikeusvaatimusten asiakirja-aineisto oli mahdollista jättää vain mustavalkoisina, 

koska väritulostimia tai värikopiokoneita ei ollut olemassa. Sen vuoksi tällaiset asiakirjat toimitettiin aina 

mustavalkoisina riippumatta siitä, minkä värisenä merkki oli alun perin rekisteröity. Koska näin ei enää ole, 

värillisinä rekisteröitäväksi haettujen merkkien ja mustavalkoisina rekisteröitäväksi haettujen merkkien välisillä 

eroilla on aiempaa enemmän merkitystä. 

 

Mustavalkoisena rekisteröitäväksi haettuun etuoikeutettuun merkkiin voi sisältyä tai olla sisältymättä 

väriselitys. Mahdolliset vaihtoehdot ovat seuraavat:   

 väriselitystä ei ole 

 väriselityksessä luetellaan erikseen värit (muut kuin mustavalkoinen ja harmaansävyinen väri), joita 

vaaditaan  

 väriselityksessä mainitaan nimenomaisesti ainoastaan musta ja valkoinen väri  

 väriselityksessä mainitaan nimenomaisesti musta, valkoinen ja harmaa väri (merkki on 

harmaansävyinen)  

 väriselityksessä mainitaan, että merkin rekisteröinti kattaa kaikki värit. 
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Etuoikeutta tutkittaessa merkkien on siis oltava samat sanan tiukimmassa merkityksessä, ja tutkija hylkää 

vaatimuksen, jos merkkien ulkoasuissa on ilmeinen ero. Mustavalkoisena rekisteröityä tavaramerkkiä ei 

siis teknisistä eroista tai väriselityksistä huolimatta pidetä samana kuin samanlaista värillistä merkkiä 

silloin, kun tutkitaan etuoikeusvaatimuksia. Jos kuitenkin värierot ovat niin vähäisiä, ettei 

keskivertokuluttaja niitä huomaa, merkkien katsotaan olevan samat1. 

 

 

Edellä esitetystä voidaan tehdä seuraavat käytännön johtopäätökset etuoikeuksien tutkintaa ajatellen: 

- Jos harmaansävyisenä esitettyyn etuoikeutettuun merkkiin ei sisälly väriselitystä, se on sama kuin 

samanlainen merkki, johon sisältyvässä väriselityksessä määritetään väriksi ”harmaan sävyt”, jollei 

siinä ole jälkimmäiseen verrattuna ”merkittäviä eroja”. 

- Jos mustavalkoisena esitettyyn etuoikeutettuun merkkiin ei sisälly väriselitystä, se on sama kuin 

samanlainen merkki, johon sisältyvässä väriselityksessä mainitaan ”musta ja valkoinen” väri, jollei 

siinä ole jälkimmäiseen verrattuna ”merkittäviä eroja”. 

 

Seuraavissa tapauksissa on kuitenkin toisin:  

- Jos etuoikeutetun merkin sisältämässä väriselityksessä mainitaan ”musta ja valkoinen” väri ja jos 

rekisteröintiä haetaan värillisenä (muun värisenä kuin mustana ja valkoisena), merkit eivät ole samoja 

eikä etuoikeusvaatimusta siten hyväksytä, paitsi jos erot ovat vähäisiä. 

 

5.3. Suhteelliset hylkäysperusteet 

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ”tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä 

tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi: 

(a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä 

haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa 

tavaramerkkiä suojataan.” 

                                                           
1 Kansainvälisten tavaramerkkihakemusten rekisteröintilomakkeessa edellytetään, että silloin, kun etuoikeutta 
vaaditaan väriselityksen sisältävän mustavalkoisen merkin perusteella, on myöhempää merkkiä esitettäessä käytettävä 
väriselityksen värejä. 
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Asiassa C-291/00, LTJ Diffusion, annetun tuomion perusteella kansalliset virastot ja OHIM ovat sopineet 

seuraavasta periaatteesta: 

Tavallisesti keskivertokuluttaja huomaa erot saman merkin mustavalkoisen ja värillisen version välillä. 

Merkkien katsotaan olevan samat ainoastaan poikkeustapauksissa eli silloin, kun erot ovat niin vähäisiä, ettei 

keskivertokuluttaja huomaa niitä. 

Merkkien versioiden ei siis täydy olla keskenään täysin samanlaisia. Jotta merkkiä ja tavaramerkkiä voitaisiin 

pitää samoina, värierojen on kuitenkin on oltava keskivertokuluttajan näkökulmasta mitättömiä tai tuskin 

havaittavia. Vaikka merkit eivät olisikaan samat, ne saattavat kuitenkin olla siinä määrin samankaltaiset, että 

niiden välille aiheutuu sekaannusvaara. Samankaltaisuus ei kuitenkaan kuulu tässä hankkeessa käsiteltäviin 

kysymyksiin. 

 

5.4. Käyttö 

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/95/EY 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään yleisesti seuraavaa: 

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös: 

(a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta 

osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen.” 

Tämän artiklan mukaan merkin käyttämistä sen rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa voidaan 

pitää tavaramerkin käyttönä edellyttäen, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen. Säännöksessä 

siis sallitaan tavaramerkin haltijan tehdä merkkiin muutoksia, kunhan ne eivät vaikuta sen erottamiskykyyn. 

Tavaramerkin käytetyn muodon ja rekisteröidyn muodon ei siten täydy olla täysin samanlaisia.  

Värin muuttamisen osalta on keskeisenä kysymyksenä se, käytetäänkö tavaramerkkiä muodossa, joka 

vaikuttaa rekisteröidyn merkin erottuvuuteen, eli merkitseekö mustavalkoisena rekisteröidyn merkin 

käyttäminen värillisenä (ja päinvastoin) poikkeamista sen rekisteröidystä muodosta. Nämä kysymykset on 

ratkaistava tapauskohtaisesti seuraavien kriteerien perusteella. 

KÄYTTÖÄ tutkittaessa värin muuttamisen ei yksinään katsota vaikuttavan tavaramerkin 

erottuvuuteen, jos: 

 sana-/kuvio-osat ovat yhteneväiset ja säilyvät merkin keskeisinä erottavina osatekijöinä 

 sävykontrasti on säilytetty 
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 värillä tai väriyhdistelmällä ei itsessään ole erottamiskykyä 

 väri ei kuulu merkin yleisen erottamiskyvyn keskeisiin osatekijöihin. 

Nämä kriteerit perustuvat T-152/11, MAD, 24.5.2012 annettuun tuomioon (41 ja 45 kohta), jonka mukaan 

merkin käyttäminen poikkeavassa muodossa voidaan hyväksyä, jos sana-/kuvio-osien asettelu pysyy 

samanlaisena, jos sana-/kuvio-osat ovat yhteneväiset ja säilyvät merkin erottamiskyvyn keskeisinä 

osatekijöinä ja jos sävykontrasti on säilytetty. 

 

5.5. Harmaansävyt  

Mustista ja valkoisista pikseleistä muodostuvaa harmaata olisi liian vaikea erottaa harmaasta väristä, joten 

suoja ei voi riippua harmaan tyypistä. 

a) Etuoikeus 

Etuoikeusvaatimuksia tutkittaessa harmaansävyisenä rekisteröityä tavaramerkkiä ei pidetä 

samana kuin samanlaista värillistä merkkiä.  

Mustavalkoisena rekisteröityä tavaramerkkiä on pidettävä samana kuin samanlaista 

harmaansävyistä merkkiä vain, jos sävykontrastien erot ovat niin vähäisiä, ettei keskivertokuluttaja 

huomaa niitä. 

b) Suhteelliset hylkäysperusteet 

Keskivertokuluttaja ei tavallisesti huomaa eroja harmaansävyisen merkin ja saman merkin 

värillisen version välillä.  

Merkkien katsotaan olevan samat ainoastaan poikkeustapauksissa eli silloin, kun niiden väliset 

erot ovat niin vähäisiä, ettei keskivertokuluttaja niitä huomaa. 

c) Käyttö 

Tutkittaessa KÄYTTÖÄ värin muuttamisen ei yksinään katsota vaikuttavan tavaramerkin 

erottuvuuteen, jos: 

 sanaosat/kuvio-osat ovat yhteneväiset ja säilyvät merkin keskeisinä erottavina osatekijöinä 

 sävykontrasti on säilytetty 

 värillä tai väriyhdistelmällä ei itsessään ole erottamiskykyä 
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 väri ei kuulu merkin yleisen erottamiskyvyn keskeisiin osatekijöihin. 

 

6. LAKISÄÄTEISTEN RAJOITUSTEN SITOMAT 

TOIMISTOT 

Ruotsin, Tanskan ja Norjan kansalliset virastot, jotka antavat tunnustuksensa ja tukensa työryhmän työlle, 

ovat lakisääteisten rajoitustensa vuoksi päättäneet olla osallistumatta yhteisten toimintatapojen 

täytäntöönpanoon ja esittävät asiasta seuraavat lausumat:     

 

6.1      Ruotsi 

”Ruotsin virasto ei ole virallisesti osallistunut työryhmän työhön, mutta on koko hankkeen ajan antanut 

palautetta valmisteluasiakirjoista. Ruotsin virasto tukee täysin pyrkimystä toimintatapojen yhtenäistämiseen ja 

kannattaa tässä asiakirjassa esitettyjen yhteisten toimintatapojen lähtökohtana olevia periaatteita. Ruotsin 

virastolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole mahdollisuutta ottaa käyttöön tätä yhteistä toimintatapaa sen 

lakisääteisen rajoituksen vuoksi, että Ruotsin kansallisessa lainsäädännön mukaan mustavalkoisten tai 

harmaansävyisten merkkien rekisteröinti kattaa kaikki värit. Tämä lakisääteinen rajoitus johtuu Ruotsissa yhä 

voimassa olevan tavaramerkkilain SOU 1958:10 (s. 107) uudistamiseen liittyvästä lainvalmistelutyöstä.” 

 

6.2      Tanska 

”DKPTO on osallistunut LO4-hanketta käsittelevään työryhmään ja antaa täyden tukensa sen jatkuville 

pyrkimyksille lähentää EU:n tavaramerkkivirastojen toimintatapoja. Koska Tanskassa on voimassa 

lakisääteinen rajoitus, jonka mukaan mustavalkoisten merkkien ei voida tulkita koostuvan pelkästään 

mustasta ja valkoisesta väristä, ja koska tällä nimenomaisella ”yhteisiin toimintatapoihin” sisältyvällä 

käytännöllä on taannehtiva oikeusvaikutus, DKPTO:lla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta ottaa käyttöön 

kyseistä käytäntöä.” 
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6.3      Norja 

 ”Norjan virasto on osallistunut hankkeeseen ja antaa täyden tukensa jatkuville pyrkimyksille lähentää EU:n 

tavaramerkkivirastojen toimintatapoja. Norjan kansallisen lainsäädännön mukaan sekaannusvaaraa 

arvioitaessa on kuitenkin katsottava, että mustavalkoisten merkkien suoja kattaa kaikki värit. Tämän 

lakisääteisen rajoituksen vuoksi Norjan virastolla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta ottaa käyttöön sitä 

suhteellisiin hylkäysperusteisiin liittyvää yhteistä toimintatapaa, joka koskee sekaannusvaaraa.” 
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