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bi t.LIIHSG

1 )c Lr tm’tIdkb!!.’ ngtn in c!e.e raak hebben tule iLNkkiflJ i’p k tt!c an artikel 3. iid

1, iaialtçf cii wb e. trrcc ;caacnWstavpje ‘au ‘MerkcnricLuiiJn’ S%1G4 ü’b. flcec xpalung

nms’! dc l:1%O:ULL,) _;rn’id uor wegerung of nietijheid an tdcns die citslukend bestaan uit

de virm die een w.wenW&e w ‘rile ian de waar geci

t :11 cSst n; :c .‘& ii da: vragen i’p tee aspecten an geaovmde bepuling. t.n eerste is ee i nwg

of hij de tne!assunL! duanan het moiiçf van k ;a; ophusGvdng van nel rLkranl: p’sbIk’k

‘.ui Se..n is. l’cn necdc bijt Je vraag soor of sprake van een vorm La xn 4e/rntije

“aarde aan Je ‘etwLwn waar ee1ft, in de hier bedoelde zin, indien die vorm moet worden

iangeuner.t als dc t’anrnaarn.slr til owrhdersenk waarde dan’s cl ei daan in rok sprake kun

Viin ndicn daarnaast .‘ok nadere iaarden en hoc zulks beourdaeLd moet worden.

3. Sa een ‘ncrzieht an het :cepasseLjkc rechtNkader. het hoofilgeding en de prcjudaciüle ragen,

.‘.t dc Lumnis.,ie in het .mdcrstaande uiteen hoc dc izcstclde ‘rwen naar haar rncnunu dienen

te waaien r’caniwoord.

RVCuTSJADER

:tikeI 3. iid 1. aumitef en sub c, derde gaiacIastrecqe ‘.an ic 1 cr’ie !tieWiijn van de :t.i

van 21 december 1 98R :‘:itLn& dc aanpassing ‘an ht m.’rkenrxht cr lid-Staten

(XQ’l 04. ltG) (hierna: ‘%terkcnrichtljn’) luidt als volgt:

“Artilwi 3

(irondea’s voor hviqerifl ijnieJigheid

j .
tçj :‘:c3c:,r1•ds; :ioni’n of !qdina i?ge.scIJrevCa. “au:g verklaard kunntn :iv’ricpr

F t

1•••i

1,) .:rk,ja dxe eik., ,i.J L’L ilQli vermogen inhsên:

1...J

t) tr,n riusivilend :\‘.i!klfl nu:

.nnn die door de aard van dc waar htpaalI wordt qf

vorm niii k waar die ncwwkahliîk Lt om een fcrimLei: :d;k, ‘J?’ ie vricri/gcn, .f

:, 1.40. 11.2. ;‘a39. !,l7• t.
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•.‘,.i,, ik een it:t’q14e ‘vctarck aan k iraar geel?.

1) as1 JAL ii dle in .irLd:iÜi mei k q’tnb.an orde atje gwcdL’ rickn.

t...’”

5. Lk \:ersr!ali;n s. ta de in lid hioIiJ&cdiusi i.m !‘eiaiii zijnde ,dt:n. \cn.ingiu 1vcr

(MX.”5 EtO . ei q’Qr Parlement n Je td ‘an D ektober 20;8

retreLlenJe 1e anpassine ‘rn het rnerkenrecht dis lidstiwn w’coditiceer’ie Vt.trsiCv. Di;

t’dMt ea ‘.‘xiiiie:itic; de hoi:n1eiioeinde bepaling is itihoudelijk on4cnindcrd tvbleien.

6. Voor de vvlleditheid kan werden opgemerkt dat een geljkluiden.te bepaling ook is

i’penomen in artikel 7, lid 1 inn Verurdcnmg (ICi Nr. 40/04 wn de Raad ‘un 21) iecember

1901 ijizake ;ict Çemeensehapsrnerk øiienia: ‘Gemeenschapsmerkvcrordening’). ‘selke

erordenirnz ar is ceocüî!ceerd als Verordening (EG) Nr. 207’2009 ‘an dc Raad inn 2ê

.bruni 2009 nzake het Ciemeerisebapsmerk:

“.lriikel 7

.iosoiuie iswgenngsgwnuen

1. (kit.. JgerJ ii ardi iascnrj”ng van:

1...J
b) ‘nc’rtcs; c,ie elk onctcrçciwidend vermogen sniss..n:

(-.1
c) ieite’n .11: :iLdtiiWat! bestaan uh

t) de vorm .tc cknr de uw’S van de bi caTe bepaald iiordt qf

iii in’ w,nn van & waar die .ioncirakelhik is om ‘en ieci,ntwhe uiikomçr iv w.’rks’jigcn. «1

lii .k vni’m dit een wezenlijke it’aarde aan de waar gi.Lfft.

1) mest’s 5k In strjd:ijn met Je openbare ord.. afJe goede :cden:

t :“
1•••’

2 PbL29Q. tiI.2O(iLhb2.

m,i,t. I.:.:.19w, bir. I,...,.PeL78,:L3.2Oo9.bIz. 1.



II. Ift)OFDL.(:DING It% REJL »IC if i.C VRAC;Ef%

.3 Feiten en procewedoop hooîdgeding

7. De urtijen in liet Liøut4xdzag, ‘1 riauuii l’roductic 13.V. (hierna: Tt iuaon’ • en Rcvitkn

Chococtis spa. simplilke N•2ma: ReiiJon’1. .‘ijn beide producum ‘hun £icvozadeproducwn.

S. Op ‘ ‘ntzfl 20t)3 heeft ev1on Qnder iiicbrijfcummer tIN. (17 14485 een drkdimçnsionaai

orumeri. . :aieponeerd ‘‘or de Benelux war iJasse 30 c.tcac. enocolade.

t:Kcobkproduetenxhicnti: :t onnmerk’). De vernijzendc rechter omschrijft dit als een

arL :c’.!n’erd sljafle ‘.an chocnl:!de, onriien vn kleine Lziz.tuipingcn ;i cxcoiade.

‘aarv:m de vurm doet denken aan een taIJe san een wijnswk.

‘. !n de naiuae ls,S—21;(’ svrlttrtJcI:e i{eiILon mei deze vona. Nadien ë,n

,1cntkrke urm vcrjiunujLd door eei aan R; ii ton gelieerde ozidIrneming.

10. s:d Y4 ‘geCt rri;mon thocoladestaatje in ,eslingerde vorm en oorziefl ;n kleine

atstu::’:nn vn choeo;ade ei de markt gebracht

11. Naar Net oordeel van de ‘nsijzende nxhtcr wijken Je door Revil!on en Trianon up de markt

.rhr!ci;!J dzoeobdcsiaatles 4ndcr!1Ia! in sianifleante mie af.

12. \Vat het rmc_’swrl’op in het hiofdgeding, trden Trianon ‘oor .o. er Mis van be1ant

;iiezhverklartn:; inn 1e1 i.mnmerk. Aan deze %nrcering ‘egt cii ren rondsIag dat Je

Seiroiuwn ‘orm ieder )nuxsehezdcnd ‘ermog,n mist, althans dat de vonn een wezenlijke

wnardo ;eeu nazi de iaar.

13. Revillon etwist Je stellingen Trianon. Ras illon betoogt dat rziwum .nbreuk pbegt cp het

::nmcn. althans dat sprake is iun s!..aIe nabooisiag. In nx’nentie VO)i’fl ka :ibm, kort

ceezd. een b,yd zo, ‘and!’g van het ei’ruik. ehadese ïoetlEg en stinsai&acht.

14. In xr!t. zcleij heeft de rechtbank Trianon in het teijk .:e’;dd. C ;.XflrdceId swrd dat het

vi ‘nnmerx ieder .wderseieiderd wrmogen mist Op .Ue 1ond “.crd de ziel ig:z:id ‘..n hei

c”r:n:nerk uitgesproken.

15. k :oer 5eroep heeft het !erxhtshof dit onnis van de rechtbank rnietigd. Dc ozderLigen

‘au rliflH) erden. alge’sczen en de ‘ordering ‘san Reviflon terzake de

‘vee .%,M..L. Verkort ‘seer en cli voor zover ;1gr iian belang tiordeelde hot ;ercchthuC

dat het ic!nog na rr:znnn dat in dit gcval de orm _e vbcd’JiniLjJ%e ;s.iardct.a ee .‘saer bepaalt



(1

(“nvoldoende is onderbouwd, nu Trianon niet heeft aangvtoond dat bi dxii moet worden

fgeiekcn ‘san de hoot’drcgel dat een mogelijke aaiatrekkcljike vomi ‘art thooktde ,een

;;erkdr.b :a :i:t•d hcet op & intraiekc tiaarde daarvan maar dal de wezcntjke nairdc

daanin .4arnnLegcn jelegen is in de smaak en de substanhie.

16. £ rianon heeft ‘en oigens bcrc’ep in cassatie ingesteld t.cn uh arrest an :)t grvehtsliof hij

de venij:cndc rechter. de hoge Raad der Nederlanden. In het kader t;:n dat cas9atiekrcep

zijn de enderia ij: pnijudici?le ;raçcn gerezen.

6) Overwegingen verwijzende rechter en prejudiclEle vragen

.‘. ; wrn;n& Nchter ! vn mening dat een onderdeel van het cassatiebemep van rr!anc:n.

ricn L.in cl: hiervoor nxrgege’ en o en4eging van het gereekWiol. \ . ..n san t’rde

tei’nm uitleg an artikel 3. lid 1, aanhefen sub e, derec gcdxhtestrapje Merlccnnchtljn.

iS. !%lijkens ‘em ver’xijzintisnrrest orÛ in iiedoeld onderdeel ton het eassamieberoe aangevoet

dat het b:erechtshofhfljk heetl cgeven van een onjdste reclitsopattin door te misktnnn dat

:, hij de Sier aan de orde zijnde niaiheidsgrond ga’i om de mag naar de rc’dcnr run de’

xuihoj’bcs.’.’.ing clour het publiek, alsmede dat het er daarbij niet om gaat oC de orm de

waarde aan de bemwkken waar geeit maar een wezenljke waarde.

19. In :ct t.rn’ i!zin,sarra.st rct wrier iliet inhoudelijk ir’:aan op .feze ‘amen.
tetWrjk, :,ehtcr beperkt zich tot het ji,rmuleren van de wlnde prejudiciJIe ragcn:

“1. Gaat het hij de wt’4yeringx- .rnieiighehLqrond .an artikel 3 lid 1. aannç! en vinder e

fiji. rein de ttfrhffifn $ÇvJ(iJ EgG. :rnsls ç’eeadiflceerd in Rkhdu/n 2tlaYv5’KG. te weten via:

s’s ar ,i,,n rÂ.en uh, uiisluitend nvagen baiaan uit een vorm (fIt’ CL?? wt rtnifjk ii aarde ils.d ik

:raar ,eefi. om 1w: nuuiel6fde moiic’ven, van de aonkoçpbesiixxing van het n au?u»L rij zig

comende publiek?

.. 1v van “een vorm die een t. zcn like sçuanJt’ aan de ii c.ar gea/k”in de 2s1 run venh siert iS

‘h,r..e,:t.; 4s slechts’ .wrake indien die vorm moet worden awgenserta ,, qggjfl.f:

oJo: rncerxei’Je baarde in vetx!ijking tot andere a aarden f.oe:t, hij vuedingswaren izet

svai is net smaak en sNbsfcmiIci. tij 11 Aan daar’an ook 3prake 4’. indkn i’ca’J dll’

ioornaamste of en rlwer3enae uaarde ook sinders’ 41v.nee’sv air t rz7si.jk i;us, le :ncrk.. ii

“aardc’n van die u nar beslaan?



[S dO ‘airu j’df,irtui 7’ULi! 2 Ii’L.vc,d i’ :ja(In: de LLi’t ï’?w7d

(1 HI wmu ;kia’: uilw,ai 1n/’/ck. al Aa,i ri’ ,jn j’ d da u

,til 11(1 ‘iib/:t’i ‘c 1.’ ILJLI! i’.)l L’’’tiçdLt L IL:l(C •/, ‘e ,aV :n da een

)i ifl Oi!t 0 ;(Il2 eei7 !‘ 0lOl’0l?.

1. 1? .0, ;fl1 (‘LTi e’y ILLa: 3 ‘uia 1fl aal. /k ‘(itLiC :t, i’ke .s .d. ii iai; .n

.‘a il0.’ •.l7 !i Ui;AKOi! ‘‘ ‘fl : ‘t ‘rtlcn :c :e:

iii. iF . i’OORI)ING 0R[.JUDftliJF ‘

..) ierste1u’cjuditiilc vraag

0. tot ste rtieiL’riag scnst de ervijoende rechter te crnrntes ofe s:o oL .efl

1orrn sve ‘enuijko artIe an de waar eufl. iti d om vn erkei . !d . eanie’ en sub

erhe deu bar , nricht1ijn. hcantourd moet orden au Je hand ‘ an

00 Of ti0 mOLiO 0fl. VOfl da nkoopbes1issin. ‘ in 1ct in aeinn1ori amenee pubhei.

21 /Ue ‘ eriedeii ke muteven zin afhanke1ik v.in de ç vermoedeii L van het

,‘e[evante ‘ee: c ,)eiee iie ooriit. is daarmee in de ierti di nuo ei re een

emcrit als dc inotr: bio ot ;‘ercopue an dit publiek an heau ‘s hij He.n;s a rem ‘kan

0 CCfl hetd S flfl ‘ Lver,IUke uudc eeh een Lie bç rc’kke1’\ ier.

van iezc ‘ reeg staat de (‘rnnuss1e p ee eerste Lia:as stil hij ie

iiei.en van de heireii’ande ialinsz. 1 lierin is eear het ,crdee1 van le Cirninissie ecen

o.i:0 ‘t hien dat een ej element in dit kader een :,amde rol :ee!i.

‘. ( n etic Liars ss ia de ( uinmissie op het d ‘van arike[ 3. lid 1, einhe1 en uh e

erk ei ï e. 1 n de za,: ?hii1ps omschreef doeatLn;aal iuiz Jereho Ce omor Je

san o;ze bepaling als \ O!gt “Hcl iaïl’otl ‘i’eiz :)0Lhi.’vn 0ti1 2liV:r li!CiJU 0 00ifll Pl

t! 0’ïl!lCfl die aan ‘l71ikL’ ‘(lUraO (JUli de uur Ld. hee/t aLt aaae i a?t 1 ie

‘Oa,)f)O. n dat k’l Lihor oj: “arj :‘LriLaIu/c :c1uticn’ 0)1 :‘.oa:no 0C/)t die,ii :a

‘!H lUl ‘IILILrL’ /‘t hOl? tilt’ ((t t C!CJl aan is,kir,y t ti iiiln ,p;,, Ik

,::r t,rt’fl :aar nl jfiî jfl Her bdot1e :ortl:r eikL t, cak: It’ ;tçrJt e’r

Je z . :.0, crsic an ee \:rsenr:cnltjn, n plaats van :et .I1’/t’ • : IOalS t.coiuk in Je

LrtenrkhtI:n zoals dc luidde traaanJ em ticlce J0ta!. a:c’fl l’nKe1, de jaiaeenocnide

versie :i dcie ‘t. ben in het hoeiedin aan L. orde is. .e ‘rita de ene. ‘ mer ie :ae rntnd’

obote:iakt dit :;een ‘.

ne:usic :G :‘—..it’t’ t 23 anuari i , oaj1 C—9’9, 1h:/m,ç. ‘i)1,1ir,Dr. — 301—31.



mci Je ‘.efj;i in::aÂ.e clrn1tn en ae IKL n c. in.n en :??flI 7’; /ni a,iikt/ , . t] 1,

, iiie! /Slt aal. t/Uh JOU ;e( :TtflUiItt’i:/k Jii (,,ri J:cI ‘ii ÎLi U!L1flLt/! IL lang eiindc

iii i h( !c brei: dat moet c.1turn 1lp%.cfl c/ ;ms[e :‘c !tJi2i$g in tU fl

C.i it•r7cl) UU ti!i’qcvc 1’7iy;) en i’ !‘ wa î i:: in

:7(t JIL ::r):’t tiLt tun Jec /d;ei ‘j:n LLH 11)171.1 cc,! (‘lUL n

OJcil lef lO: Pl ?tOUUC t 77 nridi! jia hei :ert,ijie1i ïun L7L2( t. p71117;? 1)1/ cif,Jenp

:0!):!.’ \eden :n : :ai cit- neraal \!enL’ot/i in .c zaak Li: jurj.çt ci en id

LiflCL1SI.

4. ‘vlot deZe ad\ ocaten—eneraa1 is de (‘om missie van mening dat deze bepuiing a!dus dient veor

het i’akn ‘ an een .endctscheid \ an rechten beschermd onder ‘iet merkenrecht en

tndersooi dec be i:crmine ‘ in ine11eetuele ewendnrechten. eeen Cc ,tenterirrond \;.n L1C

de Ls lire de ver!enir!u van eca oeuigdurend exclusief recht te voorlç(men waar daL net

OçiftJfld is ( ‘ndat dit ee indu tndle ontwikkeline te veel von üeiemn,ercn. 1:, eruit ‘ elet dat

L1CZC ieiicidstirond :net .c reslrictiel moet \urdcn uiiieled. L’. endien inut Je

( flifl,Se iiC!ifl CCn beve; eng Jat aan dit rituur1 erimai r toep;inn eact vorden

1cc\ en (.p /?,:1ie 0 erondsla — en met. ot in eik :ee’ al niet h in Jzake: ii k, na basis ‘ un de

ercentie :ui hei in inmerki.n komende publiek. Dc :‘unctie ‘. an het maken in onderscheid

vurdt op de dze beter .e\Iatboriid.

15. op de Jeale faas dient Je enx an Je ‘ oorligende bepaling in I.uunerk!1]e e

enornen. l)aarhi kun met name ic ezen worden op het verschil met in iic1 lid 1 :an)iei

en ,wb b \lerkenrichtlijn. _iarin de nietiiheidsitrond is \ astaeleecl voor merken Je eik

cndcrschidend verrnoeen missen. Je ‘ raai naar e’. cntjcc! onderscheidead eninoucu (sub bj

orLll inherent en Nn;i c\ciusieI beoordeeld aan de hand an de percemie van iet :ubhes.

3ii het ee en van vaarde aan benaakle aar (sub e) is dit daarentegen rIa hei. eeval, of in eik

ii niet au vaic kersvns 01 op de eerste plaats.

o. Ua lot heeft eerder in deze cm :enturdeeld in het are>t Leo ‘uris Ook Jtur erd ee’ezen

op act naierclieij Jal in dit \ erband moet 7tit’Ljdfl .!en:aaNI wen sub N en n e. \ lede op

snis daarvan erd eecoJeld dat dc ‘ ermocdeliikc pereeptie vin het henoe.ken uIen door

i:e \U 5!etç’zzi ( e’u:ln :. Q, zaak C.t3’(P. Le, Juix. nog nici ecuiinicoftl ::itdt:r. 55

vi (4 . ‘cr:r i) TO. iaak t. - OP, !. ‘o jitriç. no:: :st puNtceerd 7:: met anne rmndnr. Dit arrest
eti a:ir kLuit: op nei 7. lid 1. .:uh e uerneenscnansmerkvernrna:inc. L;as ::ervoer ect: aneeeeen. is ee

1 ti die tx’palirni n.liik aan ii rel 3, lid 1, ib e \lerkennch: hu.



:!ldd l.io ç; :uinenÉ ie he:dsscnd is jij de iWu1ic

‘IlIflç. ;tl •:au dit n r eitond .11 v,el cn ictiju ucocide incsc:eutent tn \ oor oc

VJO L.tii1

aoct • orJii erkt dat het: eiJJi: :al p ee oetu d-.irç:

t IL to: :ed.:euastrece \ uit tiel , lid 1, ue: Ci Lfl 01)

‘rm ‘clik on een t :uide:e ms o’ :riieent De

r:v ‘u heeft 1rekKing op dc ictioesorund CIILiOCil na het Lft’ItIC

“tiaci1:rccpc daarvan vonri die een ezcnlike \ oardc aan de \\aat eoti orkend moet

o udun .ii deie aistenocmde grond mogelijk meer ruimte laat ‘ our act in ti:meukLii

ÇimCfl c CCCCfliiC ‘ an het rele\ ante pubhek dHfl de eerso_’cnoenide. De huoordciiua ‘ an

Nc ‘ ‘:rh’ v :ij Je lukt in het emeen immers eerder te .0rden ei ioed coor suh ctie e

emeniu dan het ‘eerip noodzakelijke eehniehe uitkomst.

/;jJ dit .ict uit her oog te verliezen, doet dit eegeen naar Je nienine on de ( :nisic

•
‘• :r det aF aan de uepashaarheid n de ho Jreei uit LL u Jori in het

e •o al. De :cb epveiwmen nieihhCidsL ronden uijn immers nau aan

veriint. )ut i:likt al ui hun inhoud en de plaatsing in cén hepalhig (ni. mit e). Meer in het

hijzitdr dient de :a ht woede utdtchtesireepc op00110mLn .r nd ter hker ag in ci

acienreci: l”’ .in het oetrootrecht. Lcr ii het Je na het derde :edachiesi :ocnje

tenomen vrond dient ‘er : t1ueninu ten opzichte van hei kenhien— en m3ellenrecht

• u. t 1 n. or ‘ o e ei en ei iani art ndsocaut—eaeruai iuii—Jaraau t..’olumer).

), In Je reL mte \or\aimeen in Lego .iiri waar hel crschil Lsen .uh n en sub e ‘.n

3. lid 1 \lerkenrichtliin erd ‘enaJr:kt. erwees t 1 Eotbtw enuien 1çra:.ru:b e als •‘hos

.ui dus .iwt .L1tcnd naar et i:CLJC ed cit treepe dtur an. i.aJc :Je elctt ‘ r de

er’. r en dO l’ONflvmL0fl dolr de advocatcn- ic::eraui an de ratio an d’e ‘eOaiiie.

auri aur orerd op eeze euee:uppelij ke ratio 1e do 1. ‘ l1o1 in : ::o duit :i:t dat de

oreor,ue hij de sub b onvenomen nDtigheidsgrond \\eleniiik is om vast te n’on road

\ an .e ru.ite teken de hetrokken aren cl diensten :utincn trdcri rIL4Li7IjL.

iis u i’an ‘ to/t 1 (1r).c!njnçren. tLr’ 1 hei 1ij geen \ :tn de s’i:nen aenoo!rd uh

eei
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31). Vertier vensij:.t de (“mrni.e c.pniuw naar de conclusie ;an ::decaa-:cneruuI Mengoni P

dv7e .aak Lrn .Jw’. Daarb cril erop gewezen dat de di ene in dit actikeilid openinar

;;ieth.tic.tsroiiden ‘verschilknik’ xevoeligheckn van .1e welgevrr t eL’rspkgelen en daarom

(‘sier (inn ucti gofli:, 111ev’ !ntnnittit helt,:”. Dientengeole kan de Lee te psscn maatstaf

dcveiCde :‘jn. maar n’û dat :iiet. Opgemerkt sserd dat het Njworbveld e kient is dat de sub f

«pgenoiflen .iictgticidsgrund ,.ti!j.l nwt de goede 7i.dcn of de openbare )rdci niet anutit het

oogpunt ‘.an .ie ensurnnt rnet ‘4(’rucn beoordcdd. 1 )e aub cLLau-c%raal .oitc ude :rde: “In

;;•i (WIJL rIkroig’ ::eval. waarli: .1e rails; van bi’! bepaalde sub i’ van i’oornen mdc oepsiling zi’

ver al l4çi van ik’ wezenlfjke/ivnctie van hel merk in legenneiling to: her bepaalde sub h ,hei

t;iidcöwt ?wijc ?& I’vrnIflgeii,. kun 1w! criterium nu; de gemidtk’liIe etfl?.sIlflWi?1 niet ‘4’orae?1

cuzvaur€r.

Y 1. Dc iiensnijie dat de .ibr ,edoeldg ‘atio en dc hoofdrei,c1 uit It a, Juris in 5eginsci .‘ encens

:oepusb:tw £jn op de nictigheidsgroml genoemd na het derde gednehtestreepje van punt e

twrdt e eneem. dxld door het (terecht Dit hiikt tilt het amst in Je naak ,€ang ‘i i)h’lsen’,

uar heL Gerecht deze ratio n ege1 ionder voorbehoud tnenium en toepaste op dc ook in net

ondetiavi;.e :.val tam de orde zijnde weigeringsgrond inzake dc vorm die en wezenlijke

;aaroe eeft aan de ‘Aaar.

32. IS het vi’orgaande volgt dat naar dc mening ‘.att dc Conmniasste op dc ecnW r’reiudieiae

v’$ moet “onien amntirc’rd dat de ivennoede tké motivatie of rerceptie van :et in

;Ia.:n1rki!t! iwrnende publiek itict beslissend is bij Je bctnnwoording van dc vraag of em

iepiwL:c %orm wezcnll!ke w.tardc aan de betrokken tstar ecft in de 2in ‘au artikel 3 lid 1,

;:ar,hef en sub c. derde ;i&achtsireepie Merkenriclaiiji. naar woLiuit een nuttig

beetredingselentent kun zijn in het kader van een beoordeling e objectieve :;rond4ag.

i) Tweede. twnle en vierde prejadlcii!Ie mag

3. De aeed:. derde en vierde prnjudicile vragen tien alLe drie op hetzelide aIl’eel van artikel 3.

lid 1, .muract’ ei sub . derde ccbelt.esuvepje Mcrkenrichtlijn. !.Mt betreil in essentie de ‘irawg

• .f ‘nrake is van een vonn die een ezenljk* waurde aan de ‘str geeft, n de hier hediekle

zin. :u.icn die orm •uu,L ‘5 aangemerkt als de voornaamste qf” nwc:•cna ‘,uaude

• Cönclusie Vi M:’iozxi 26 ,Hzuari ‘i iii, zaak C4 OOP. I.,ivuris. w’g niet zepuhliatnL -indar. .Ø.LQ

‘ ercern 6 .,ac.r 2010, ziuk T-!C’L »1. dasçM iXancas. nog niet puNic..’eni. Zie met nmie randar. ‘.-nn en 71-
73.



e .arv:ni ek hin :‘iji indien dn;rinat oe f;?U(). i e’ [e:ri

it1ie en ii.c .,:‘. L’;Ian dc ‘ïir. In dit kader eeit oo. dc t’:i fl’ ttks, eL ric

e:cJen. me ime ;‘ .urhii reic nt : de :ttt:n: iin eer i::ct ‘/ ;‘e:f ei ::n

,, dec’! te het r:e\ ite iii:ek.

, h, ie )reek. de enu:d,s d,’e Jt t hier e: n. ‘

‘5 ,\a der enir \ïfl de ( ‘t ie :t< mei mn ‘: ‘emtie ‘

‘.n ci Uc d..e in\ VOOI’ ç1ç hçutn1voürdine \ til ceze raa&. ïn 1’lIkL.t 3, hd i , he1en

Nul) c. derde edachtes1reepje \IerkenrichtLijn ordt :esproien ‘un “ en Wc n;1c tLt1Lfl’lC.

36. en er te v ut hier r eo:’d “vezenlik’ georuik. Dt imniiccert dii er, naast de \ orm. nok

Tdere herntet ken itutmen zin die \airdc en aan de ietreJec ar. eerden ,n een

(.iLLS[—’ C \.i ‘.. . of tsoi t’ tt— flfli’i tflfC C flflt’ttttiç’, zoals ‘ oorTiaamste , e’ri’eerenck” ei’

•a!n n •ic,ze niet uehrwkt. Feaeleriijd iawicL’ert iCt ord ‘ rii:k

.kit tie eti ii erde , aatde \ an \ Otlfl /elL’LiflUd. alilerelit t::. ie iei en

:tanuieei j’ deel iint Vour le , loeien uit de ‘.anrde in hei, xeten ‘ ‘m Je vorm.

7. Ten :‘‘.eede ‘terdt in ie ,.enucmde hepaiin het oubepaaid 1d’\ourd een’ ehruin. Ook dit

mniieen iït iat dc orm, oo :tndere keniierken kunnen zii’n Ue :tartc .te\ en tin Je

‘etro ken ‘aïtr, moaeiijk ‘cR in .ianzienhilke mate. n d meeste d;’e ,.ivir’Jes is dit

efl u e\ al In Je iulversic ‘n rit ei is t ceen repaald id’ J

,H;’uikt, yiiar ‘. :‘nain ordt Jaar een Hepaaki hcs ocrd eet’rutki. L in e: 1 in.aeis

tjLere’ de Hc’, trdinien aarnice dal ook tnderc kenmerken iei “‘1 kunnen e!e’i.

3 \nct’ritjds mcci ‘au:’dcn eccnstateerd dat. nog les an Je bewoordinien. het iüci en nuttig

iii ‘tr:kc 3. lid 1. tiu:he en ub c. derde edachtestrcertic \I;LtirientLn in Je wet

laan tin een u:Lee u sarN;’ Not L fl/C/t’ ,‘,‘ttcvcn dat le plezierioc of :i.i rcJteii te vorm ‘ an

n :.r daaraan in , ;,‘e ure .aarde ee1. reeds /_OU eaicfl (t c OUs me ‘) .0. 0

eci’aii ie. L)at :eu ueerken en t; set riei t ‘taal uilsluilcn van

,.i,c1eri:tie van . ermen. h.n vrc7rnecld van een \iLr n abu Je ‘ orm un seen enke,c ‘ai

-, veut’ de :i,trde ,:t’ir’,an. li:kt immers “i.i ee:r. dte te .‘,i ,d.ed t. e.nkee

‘:j ‘i Jrns “ja:,7fle lui jopi,;e :,t:e ..,‘;jr 1: ‘ t; U t. het Duits’.:e. ,.‘j ;ir,, i:c

Ware ; 77 flf - r.i het Spauns ‘i. ‘,fl! 7 que Ji 7jfl ‘ /ij .u.t:et’u/ u/ p(-rttL’:u ‘‘t, tet

ati.tmns (“firmu c. ie da un t .s %n-;u!Q” en cl /‘.u.lN ‘. ‘! £fl c?’ vu jfl
. c vdi’clc” t.

Dc:nee1e ,,s(.crs,c luidt als c;n: “ ,h.ipe •:i’ ‘ui’,Ld ,J:e ! ;Ja’t.d



•In deze ealin eet aan dat dit niet LIC keuze is evecst an ie v etee’ er. Ook dit

duidt ar d.hwnee (ifl diii. de vorm tefl minste \ OOr een uemzienPjk deel waarde moet eeven aan

de L’etroiç:cn u aar.

3’). \• 0011; aa ook a dit !e al rden zeezen Let ;rcçt san met Cereemit ;n te

edereih1en Je ,.aua a;a di: ‘n’ . . air wcr.I . er\ :em illi het i 1 eet de

rdt ‘c(/c /.1 011 eL Ci7///C aei1 daîî tIC :i taï Ie .en. 1:1 uiII1iI dat .do, eome’ en

ej2 de Ii ‘,J iiLs 1.? LLiS’ de ttc!!nic/it ialit ei/en, 0)k e,1 mi :ara uiï de iu,i

,e orde eiinde aar tmneii geven.’

.ifl 1 let’ ooraarde overziend. is de (‘ommiss;e van oordeel dat do bier ‘edoelde ‘epal ing zo

moet worden Latt.aegd. dat deze toepassing vindt waar de ‘nmarde van do vorm ioitiandig en

tnherert :en minste voor een aanzienlijk deel comnmnercidlc e,aurde eet aan de betrokken

mr. ‘ aarhij niet is uit.mesloten dat andere kenmerken ook. en n:oeeiijk ze lEs LeO beLmgrike,

aarde eevea aan Je waar.

4!. Tot sloL ‘‘.al i’eireït de wiy.e in beoordeling. ecldt alereert dat mi _ tot ‘eeval d:ent te

\orden vasneestdd in ioevc:rc de vorm waarde rieeft aan Je ‘ mr en dit dient Lc ‘\ orden

ateeweeen Iceen de e’ ontuele andere releuntc kenmerken an je waar. In let aflt\irrd op Je

.erte prei LIG ickJe rang heefl de ( ommissie voorts reeds al toen gezet aarom umar maar

meninmz de nercemIie ‘. in het in aanmerkine komende nubliek in dit becer niet beslissend

)maromi is er ;eem aanleiding om at dit betrei bepaalde drempels mis een meerdorneid of

epm0de percentages van het. rele’. ante publiek) te speci ticeren. Voor zover dit als een nuttig

beoordelineselenient wordt beschouwd, moet allereerst hel relevame ‘antiek ‘voçlen

:stçsçJ en daarbinnen ‘ roleens worden uitucanan van een rodeliik zeïnrLnreeree,

.niziehtiue en ne1cude demiddetde consument

6 4’.i 200. ttak r-4’%i. ji J/iij.sn, air niet paDiceeni. rnihr ‘7.

7 e bv. CJ 6 ‘.i Û’0. eaak C- 04,01. i.jiern’/. 2003 urisnr. t-303. ardnr.
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LV. LI ‘[[

. :t icjt ai \ r Iuae. ieett LC (mmissi de eir L e tea aLs

u de a ien te ant’aonlun:

tikd 3. Lid , aanhef en nh e. derde gedachtestreepje Rcht1ijn W)I 04’l’iC moet 10

worden oigckgd. dat de ‘ unnocdelijkc motiatic of wrccptie van dct in annwrking

oincntie p!I ieI( niet hcslis%end is hij de hLtniwlonhng van dc raa of eeti vorm

ccnIijke aarde aan dc betrokken waar geeft, maar Iooguit een nuttig

beoordelingsclciucnt kan zijn in het kader an een beoordeling op objectieve rontlsla.

2. rikei 3, k1 1. .zanhet en uh e. derde gedachtestreepju Richtlijn S9/ lO4,lE( nioct 10

worden uigelcgd. dat ileze bepaling toepassing indt waar de aarde ‘ an de vorm

zelfstandig en inherent ten minste voor een aanzienlijk deel eonuncrcile waarde geeft

aan dc bu rokken war, i aarhij niet is wtgcslotc n dat in ‘ oorkomeod evaI andere

enrnerken ook, en nnoelijk zelfs een belangrijke, waarde geven aan deic waar.

—-‘

-‘ :‘— -—

F1kui \\ T\1 \N rrdrici \Ven7el BUTsr

an de (ç.1nm1ae


