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Leitzinger Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 HELSINKI
FI

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA OSITTAIN
Rekisteröinnin numero: 1157474
Haltija: DELIA COSMETICS Sp. z o.o., Rzgów, PL
Tavaramerkki:

Tavaraluokka: Luokka 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Rekisteröinnin myöhemmän
laajentamisen päivä: 31.01.2017
Estemerkki: EU-tavaramerkki nro 015038276

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti koskee
Suomessa seuraavia tavaroita:

Luokka 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations.

Perustelut: Kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 3 tavaroiden
"soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices" osalta
samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro
015038276 CAMALEON BY ARMONÍA (kuviomerkki). Sana CAMALEON on
määräävässä asemassa estemerkissä. Kyseinen sana on foneettisesti ja
kirjoitusasultaan hyvin lähellä kansainvälisen rekisteröinnin ainoaa sanaa.
Estemerkkiin sisältyvä pienemmällä kirjoitettu teksti BY ARMONÍA ei riitä
poistamaan sekaannusvaaraa. Kansainvälisen rekisteröinnin ja estemerkin
kuviollisuus ei riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden
kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Vastineessaan hakija kiistää, että kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaisi
sekaannusvaaraa estemerkkiin. Hakija toteaa vastineessaan, että kansainvälinen

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

www.prh.fi | Puh./tfn: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi, registratur@prh.fi | Y-tunnus/FO-nummer: 0244683-1  1 ( 2)



rekisteröinti ei aiheuta sekaannusvaaraa estemerkkiin, koska se eroaa
estemerkistä riittävästi visuaalisesti ja foneettisesti. Lisäksi hakija esittää
vastineessaan, että kansainvälinen rekisteröinti ei voisi aiheuttaa
sekaannusvaaraa estemerkkiin nimikkeen "soaps" osalta sen takia, että kyseinen
nimike ei sisälly estemerkin tavaraluetteloon. Perusteluna tälle hakija viittaa EU-
tuomioistuimen ratkaisuun asiassa IP TRANSLATOR (C-307/10).

Virasto toteaa, että kansainvälinen rekisteröinti edellä mainituilla perusteilla
aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin. Lisäksi virasto toteaa, ettei EU-
tuomioistuimen ratkaisu asiassa IP TRANSLATOR (C-307/10) ei ole relevantti.
Estemerkin tavaraluetteloon sisältyy muun muassa nimike "cosmetics" ja
tulkittaessa tätä nimikettä sanamerkityksen mukaisesti voidaan todeta sen
kattavan myös nimikkeen "soaps".

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 7 kohta, 6 § 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Frida Strandström
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus

Huomautus: Kun kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymisestä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2:n
kuluessa kuulutuspäivästä (Tavaramerkkilain 56 c §).
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen tai asia on jätetty sillensä.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemään
lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaantipäivästä,  sitä  päivää  lukuun  ottamatta.  Jos  valitusajan  viimeinen  päivä  on  pyhäpäivä,  lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.  Jos päätös on
kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessä, katsotaan
tiedoksisaannin tapahtuneen lehden julkaisupäivänä. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla:
https://www.prh.fi.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

valittajan nimi ja kotikunta●

valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa●

päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä

●

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.●

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää  hänen  laillinen  edustajansa  tai  asiamiehensä  taikka  jos  valituksen  on  laatinut  joku  muu  henkilö,  on
valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä●

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta●

asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään●

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

●

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti,  asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Puhelin: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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