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3. Manglende vurdering af appellantens ældre EU-varemærke nr. 3971561
Appellanten gør endvidere gældende, at EUIPO og Retten burde have taget hensyn til de grunde (dvs. ikke anse disse
afgørelser for bindende præcedens, men som varemærker, der er blevet registreret på baggrund af en velargumenteret
retlig anerkendelse af, at de kan registreres), som førte til registreringen af EF-varemærke nr. 003971561, som
appellanten ligeledes er indehaver af for samme varer, og som gengiver et tegn, som i vid udstrækning ligner det tegn, der
fik afslag i nærværende sag.
4. Undladelse af at vurdere andre varemærker, der er registreret som en »farvesammensætning«
I de forudgående faser af sagen blev der henvist til EF-varemærker, som danner præcedens af stor betydning for den
foreliggende sag.
Afslaget på registrering af det ansøgte varemærke synes derfor urimeligt, for ikke at sige ubegrundet, og er behæftet med
en retlig fejl, navnlig såfremt det lægges til grund, at retspraksis ikke alene udgør bindende afgørelser, men også er udtryk
for retlige principper, der gentagene gange er blevet bekræftet af EUIPO og Den Europæiske Unions Ret.
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Præjudicielt spørgsmål
Er artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) og
princippet om momsens neutralitet til hinder for en national praksis, hvorefter der indrømmes fuld fradragsret i forbindelse
med erhvervelse af varer og tjenesteydelser, som både anvendes til den afgiftspligtige persons transaktioner, som er omfattet
af momsens anvendelsesområde (afgiftsbelagte og fritagne), og til transaktioner, som ikke er omfattet af momsens
anvendelsesområde, og dette i betragtning af, at der i den nationale lov ikke er fastsat metoder eller kriterier for opdeling af
den indgående moms i de nævnte transaktionstyper?
(1)

EUT 2006, L 347, s. 1.
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