
Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteverket

Alperes: Gourmet Classic Ltd

Tárgy

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkeze-
tének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK
tanácsi irányelv (HL L 316., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás
9. fejezet, 1. kötet, 206. o.) 20. cikke első franciabekezdésének
értelmezése — Jövedéki adó alóli mentesség — A készter-
mékben 100 kilogrammonként 4,8 % alkoholt tartalmazó, bora-
lapú, főzési célra szolgáló termék.

Rendelkező rész

A főzőborban lévő alkohol az alkohol és az alkoholtartalmú italok
jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október
19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 20. cikkének első francia bekezdése
értelmében etil-alkoholnak minősül, ha a főzőbor alkoholtartalma
meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot.

(1) HL C 36., 2006.12.30.

A Bíróság (első tanács) 2008. június 12-i ítélete (a Court of
Appeal – Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited kontra

Hutchison 3G UK Limited

(C-533/06. sz. ügy) (1)

(Védjegyek – 89/104/EGK irányelv – Az 5. cikk (1) bekezdése
– A védjegyjogosult kizárólagos joga – Védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonló megjelölés összehasonlító reklámban való hasz-
nálata – A védjegy hatályának korlátozása – Összehasonlító
reklám – 84/450/EGK irányelv és 97/55/EK irányelv – A
3a. cikk (1) bekezdése – Az összehasonlító reklám megenged-
hetőségének feltételei – Versenytárs védjegyének vagy e

védjegyhez hasonló megjelölésnek a használata)

(2008/C 209/12)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság
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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Court of Appeal – A
védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1988. december 21-i 89/104/EK tanácsi irányelv
(HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,
92. o.) 5. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának, és a megté-
vesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közi-
gazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1984. szep-
tember 10-i 84/450/EGK tanácsi irányelv (HL L 250., 17. o.;
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 227. o.) 3a..
cikkének értelmezése – Versenytárs védjegyének reklámban
történő használata a reklámozó által forgalmazott termékek
vagy szolgáltatások jellemzőinek, és különösen azok árának a
versenytárs által forgalmazott áruk és szolgáltatások jellemzőivel
és árával való összehasonlítás érdekében.

Rendelkező rész

1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1988. december 21-i 89/104/EGK tanácsi első irányelv
5. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint az 1997. október 6-i
97/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a
megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 1984. szep-
tember 10-i 84/450/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a védjegy jogosultja nem
tilthatja meg harmadik személyeknek, hogy a védjeggyel azonos
vagy ahhoz hasonló megjelölést használjanak olyan összehasonlító
reklámban, amely az említett 3a. cikk (1) bekezdésében felsorolt
valamennyi megengedhetőségi feltételnek megfelel.

Amennyiben azonban a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló
megjelölés használata megtiltásának a 89/104 irányelv 5. cikke
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételei teljesülnek, kizárt,
hogy az az összehasonlító reklám, amelyben az említett megjelölést
használják, megfeleljen a 97/55 irányelvvel módosított 84/450
irányelv 3a. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott
megengedhetőségi feltételnek.

2) A 89/104 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell
értelmezni, hogy a védjegy jogosultja nem tilthatja meg harmadik
személyekkel szemben, hogy a védjegyhez hasonló megjelölést össze-
hasonlító reklámban olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcso-
latban használjanak, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében
szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal, vagy azokhoz hasonlóak,
abban az esetben, ha e használat a vásárlóközönség tudatában
nem idéz elő összetéveszthetőséget, és ez attól függetlenül fennáll,
hogy az említett összehasonlító reklám megfelel-e a 97/55 irány-
elvvel módosított 84/450 irányelv 3a. cikkében felsorolt vala-
mennyi megengedhetőségi feltételnek.

(1) HL C 56., 2007.3.10.
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