
ICANN indfører "Trademark Clearing House"

For at gøre det nemmere for varemærkeindehavere, når listen af generiske topdomæner (gTLD’er) udvides, er der blevet etableret et såkaldt Trademark
Clearing House (TMCH). Det vil gøre det nemmere for varemærkeindehavere at få information om domænenavnsregistreringer, som er identiske med
mærket i de nye topdomæner, og at kunne registrere domænenavne på forhånd baseret på varemærket, når der er behov for dette.

I det såkaldte Trademark Clearing House, kan du få noteret dit varemærke, og ved at gøre dette opnår du to fordele:

Prioritetsret. Efterhånden som de nye topdomæner indføres, bliver du informeret direkte, og du vil være i stand til at registrere dit varemærke som et
domænenavn i de gTLD’er, du er interesseret i. Hvis du registrerer et domænenavn i denne tidlige fase, kaldes det registrering i ”sunrise”-perioden,
og du benytter dig af den fortrinsret, som du har som varemærkeindehaver, til at registrere dit varemærke som et domænenavn. Det vil selvfølgelig
stadig kunne være i konflikt med andre, som ejer et identisk varemærke.
60 dages overvågning. Hvis du ikke registrerer domænenavnet, så vil du få information om andre ansøgere, der ansøger om et domænenavn, som
er identisk med eller tilnærmelsesvist identisk med dit registrerede varemærke. Parallelt hermed vil ansøgeren blive informeret om, at det
domænenavn, der ansøges om, er identisk med et registreret varemærke. Registreringen vil ikke blive stoppet, men varemærkeindehaveren vil være i
stand til at reagere, f.eks. ved at indlevere en klage. Bemærk, at denne overvågning kun er i kraft i 60 dage efter åbningen af et nyt topdomæne, men
der er diskussioner er i gang, som vil kunne resultere i en forlængelse af perioden.

Zacco anbefaler:

Overvej at registrere dine (registrerede) varemærker hos det såkaldte ”Trademark Clearing House”. Zacco har allerede alle de varemærkedata på
vores kunder, som er nødvendige for at indlevere et varemærke til Trademark Clearing House, og vil bistå med indleveringsprocessen, så snart
Trademark Clearing House åbner. Det forventes, at åbningen finder sted i løbet af Q1 i 2013, så vi anbefaler, at du snart tager kontakt til din
varemærkerådgiver for at få en snak om, hvilke varemærker der bør og kan indleveres.
Hvis du ikke allerede er kunde hos Zacco, så er du velkommen til at kontakte os med henblik på at få hjælp med din registrering eller registreringer.

Zacco følger udviklingen nøje og vil løbende informere om emnet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til de nye topdomæner eller domænenavne i øvrigt, så kontakt gerne Lone Prehn.

Kontakt for yderligere information:

Lone Prehn, European Trademark & Design Attorney

Tel: 45 39 48 82 64

E-mail: lone.prehn@zacco.com

Zacco

Zacco er en af Europas største IP-rådgivningsvirksomheder. Vi bistår vore kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering
og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgiving rettet mod at øge deres
konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder. Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle
rettigheder. Mange af Zaccos rådgivere er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. Zacco har ca 500 ansatte og kontor i Danmark, Sverige,
Norge, Tyskland og Holland. Besøg www.zacco.com for yderligere information.


