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Praxisändring av skyddet för registreringar i svartvitt

PMÖDs beslut den 27 februari 2019 i mål PMÖÄ 435-18
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Internationell ansökan nr 1285342 EU-varumärke 011729068

Svartvitt omfattar samtliga färger

eller

”What you see is what you get”



KRAV ./. DJURSKYDDAD KRAVDESIGN 

PMÖDs beslut den 12 april 2019 i mål PMÖÄ 4740-17

• Ansökan om registrering av varumärket DJURSKYDDAD KRAVDESIGN för varor i 

klass 18 (bl.a. boots för hästar och selar)

• Invändning med stöd av varumärket KRAV (är registrerat i ett flertal klasser, bl.a. 18 

för läder och läderimitationer)

• Ej förväxling pga. låg (om någon?) märkeslikhet

• Äldre varumärket ansågs vara känt i förhållande till livsmedel samt fanns risk för 

association

• Risk för otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och anseende
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Coca-Cola ./. Cacaolat

PMÖDs beslut den 14 juni 2019 i mål nr PMÖÄ 11663-18

• Internationell registrering för varumärket Cacaolat i figur för en mängd drycker och livsmedel i 

klasserna 29, 30 och 32.

• Coca-Colas registrering i svartvitt (betydelsen av färg)

• Helhetsintrycket: Finns en viss likhet mellan varumärkena. Hög särskiljningsförmåga för Coca-Cola

• Identitet mellan varuslagen

• Helhetsbedömning = förväxlingsrisk
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WARTNER ./. WARTNIX

PMÖDs beslut den 1 juli 2019 i mål nr PMÖÄ 3678-18

• Ansökan om registrering av märket WARTNIX för följande varor i klass 5: 

Medicinska preparat och substanser, kemiska preparat för medicinska ändamål

• Invändning med stöd av EU-varumärket WARTNER

• Märkena omfattade visa identiska varuslag (medel för behandling av vårtor)

• Beståndsdelen ”Wart” ägnat att uppfattas beskrivande i relation till varuslaget

”Vid användning i förbindelse med medel för behandling av vårtor träder alltså de deskriptiva förleden i 

bakgrunden och tyngdpunkten i de motstående märkena ligger i stället på efterleden, NIX respektive 

NER”

 Ej förväxlingsrisk
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EntombeD - OnD Tro 

PMÖDs beslut den 15 maj 2019 i mål nr PMÖÄ 5441-17

• Bandet och dess medlemmar hade under lång tid 

verkat under ett kännetecken identiskt med det 

registrerade varumärket och därmed förelåg 

förväxlingsrisk.

• Sökanden hade haft kännedom om denna 

användning av kännetecknet och registreringen 

av varumärket gjordes utan de övriga 

medlemmarnas samtycke eller kännedom. 

Sökanden var därför i ond tro vid tidpunkten för 

ansökan.
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Beslut att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen

Östgötatrafikens bussar – mål nr PMÖA 3878-18
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Övriga avgöranden från PMÖD

Beslut den 19 februari 2019 i mål PMÖÄ 11003-18 

Registrering av figurvarumärke för kakor i klass 30:

Ansågs förväxlingsbart med varumärket ”OATLY” (reg. i samma klass för bl.a. bröd) 

Beslut den 18 februari 2019 i mål PMÖÄ 7478-18 – Korsvist skydd FL och VML

Registrering av varumärket PROGNOSIS för varor och tjänster i klasserna 10, 41 och 44

Ansågs förväxlingsbart i klass 41 med företagsnamnet Handelsbolaget Prognosis för 

bl.a. konsultativ verksamhet inom utbildning
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