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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az ítélkezési gyakorlat ugyanis egyértelműen rámutat arra, hogy
a „jelentős eltérésre” vonatkozó küszöb alkalmazásához, amelyet
kezdetben kizárólag az áru formájából álló térbeli védjegyekkel
kapcsolatban alakítottak ki, az érintett megjelölésnek minden
kétséget kizáróan az érintett árukra kell vonatkoznia, ami azt
jelenti, hogy az említett megjelölésnek — közvetlenül felismer
hető módon — vagy magának az árunak vagy az áru fő részei
egyikének a hű megjelenítéséből kell állnia, és azt a vásárlóknak
is így kell észlelnie.
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Az alapeljárás felei
Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Wim J. J. Slot
A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: 3 H Camping-Center
Heinsberg GmbH
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ezzel szemben a Törvényszék álláspontja szerint egy áru alakját
megjelenítő valamennyi megjelölésre vonatkoznak az áru formá
jából álló térbeli védjegyekkel kapcsolatban kialakított elvek,
hacsak nem lehetetlen teljesen e megjelölést fogalmilag az
azzal jelölt áruk részének tekinteni. Következésképpen azon
kérdés helyett, hogy a megtámadott védjegyet a vásárlóközönség
az azzal jelölt áruk lényeges részeként észlelheti-e, a Törvény
szék annak megállapítására szorítkozott, hogy e védjegy elmé
letileg használható-e a 9., 14. és 18. osztályba tartozó áruk
zárószerkezeteként.

1. A 44/2001/EK rendelet (1) 15. cikke (1) bekezdésének c)
pontja értelmében vett fogyasztói szerződés áll-e fenn
abban az esetben, ha valamely kereskedő a tevékenységét
weboldal létrehozása útján kiterjesztette egy más tagállam
területére, az e tagállam területén lakóhellyel rendelkező
fogyasztó a kereskedő weboldalán található információk
alapján a kereskedő székhelyéhez utazik, és a felek e helyen
szerződést kötnek,

Másodszor, a felperes azt állítja, hogy a Törvényszék tévedett a
megtámadott védjegy azon árukra vonatkozó érvényességének
értékelése során, amelyek a Törvényszék álláspontja szerint
alkalmasak arra, hogy zárószerkezetet tartalmazzanak, és ezáltal
megsértette a bizonyítási terhet és elferdítette a bizonyítékokat.

a 44/2001/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja
tekintetében ebben az esetben feltétel, hogy a szerződéskötés
a távszerződés megkötésének eszközeivel történjen?

A Törvényszék különösen nem tartotta megfelelően tiszteletben
a lajstromozott közösségi védjegyek érvényességének vélelmét
azáltal, hogy a felperestől azt kérte, hogy „terjesszen elő konkrét
és megalapozott adatot annak igazolására, hogy a bejelentett
védjegy benne rejlő megkülönböztető képességgel rendelkezik”,
és ezáltal levette a Friis-ről a megtámadott védjegy érvénytelen
sége bizonyításának terhét.
A fenti indokok alapján a felperes azt kéri, hogy a Bíróság
helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet annyiban,
amennyiben az részben helyben hagyta a Belső Piaci Harmoni
zációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első
fellebbezési tanácsának 2010. február 24-i azon határozatát (R
1590/2008-1. sz. ügy), amely a megtámadott védjegyet törölte a
9., 14. és 18. osztályba tartozó áruk tekintetében.

vagy

2. Amennyiben a 44/2001/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdé
sének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy ebben az esetben
a szerződéskötésnek főszabály szerint a távszerződés
megkötésének eszközeivel kell megtörténnie:
A 44/2001/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a 16.
cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett c) pontja
szerint a fogyasztó lakóhelye szerinti bíróságnak megalapo
zott-e a joghatósága, ha a szerződéses felek a távszerződés
megkötésének eszközeivel előszerződést kötnek, amely
később közvetlenül a szerződés megkötéséhez vezet?

(1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december
22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítés: HL L 242., 6. o.,
és HL L 124., 47. o.)

(1) HL L 11., 1. o.
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