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Parallelimport Bacardi-flessen 'verboden waar'
Rechtbank 's-Gravenhage 14 november 2012, HA ZA 11-135 (Bacardi tegen Sanminez en
Sandostine) en HA ZA 11-2683 (Sanminez en Sandostine tegen SEVA Trading)Uitspraak ingezonden
door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg, RWV advocaten. In navolging van eerdere
Bacardi-uitspraken. Hoofdzaak en vrijwaringzaak, parallelimport, productcode, merkinbreuk Bacardi,
douane status, aangeboden website, invoer, verboden waar.Hoofdzaak tussen Bacardi en Sanminez
en Sandostine en in de vrijwaring tussen Sanminez en Seva Trading. Gedaagden in de hoofdzaak,
Sandostine en Sanminez, hebben Seva Trading B.V. opgeroepen in vrijwaring.Bacardi brengt op
haar producten productcodes aan, teneinde deze te kunnen traceren in het geval van een 'product
recall'. Bacardi stelt dat Sandostine Bacardi-producten aanbiedt en verhandelt, die niet door of met
toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht. Dat volgt uit de 'US health warning'
op de verpakking.Sanminez gebruikt accounts en inloggegevens van Sandostine voor het publiceren
van advertenties op diverse adverteerderswebsites voor handelaren. Het enkel aanbieden van
Bacardi producten levert geen merkintbreuk op. Het verweer van Sandostine faalt, de advertenties
zijn afkomstig van Sandostine zoals in het advertentie-overzicht wordt vermeld. Voor bezoekers van
de website heeft Sandosine te gelden als de adverteerder of wel degene die de producten aanbood.
In dat geval blijft Sandostine de aanbieder.5.10. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee vast
komen te staan dat Sandostine Bacardi producten heeft aangeboden. (...) Ook is door X niet
besteden dat de betreffende producten 'Rum Bacardi Blak USA health warning' niet door Bacardi in
de EER op de markt zijn gebracht en dat Sandostine geen toestemming heeft gekregen van Bacardi
voor de verhandeling van deze producten. Daarmee staat vast dat Sandostine inbreuk heeft gemaakt
op de merkrechten van Bacardi.SEVA is niet aansprakelijk gehouden voor merkinbreuk door
Sandostine, de vordering van Sandostine is dan ook onvoldoende gesubstantieerd. De rechter beslist
staking merkgebruik BACARDI en afdracht van de netto winst. SEVA is niet aansprakelijk gehouden
voor merkinbreuk door Sandostine, de vordering van Sandostine is dan ook onvoldoende
gesubstantieerd (r.o. 5.23).
Met opmerking van de inzendende advocaat: Ten aanzien van r.o. 5.5 en 5.6. is het interessant te
vermelden dat omtrent dit vraagstuk inmiddels prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld
zijn door het Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, LJN BY1494, IEF 11948.
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