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I en nyligt afsagt dom har
Retten, som udgør en del af
EU’s domstole, fastholdt en
afgørelse, hvormed det er
fastslået, at Coca-Cola ikke
kan registrere en flaskeform
uden riller som et tredimen-
sionelt varemærke, uanset at
flaskeformen er en videre-
udvikling af den velkendte
og ikoniske Coca-Cola flaske
med riller. Således har Ret-
ten fastslået, at den ansøgte
flaskeform ikke adskiller sig
tilstrækkeligt fra andre
flaskeformer på markedet og
dermed mangler det fornød-
ne særpræg for at kunne
registreres som et vare-
mærke. 

Tilbage i december 2011
indgav Coca-Cola en ansøg-
ning til OHIM (Office for
Harmonization in the Inter-
nal Market), som er den
myndighed, der varetager
behandlingen og registrerin-
gen af varemærker, som har
gyldighed i alle EU-med-
lemsstater. Ansøgningen
vedrørte registrering af en
flaskeform uden riller som
et tredimensionelt varemær-
ke inden for de kategorier af
varer, som bl.a. omfatter
drikkevarer og metal-, glas-
og plasticflasker.

I januar 2013 meddelte
OHIM Coca-Cola afslag på
registrering af det ansøgte
varemærke. OHIM begrun-
dede afgørelsen med, at
varemærket manglede det
fornødne særpræg i forhold
til de kategorier af varer,
som ansøgningen vedrørte.
I marts 2013 påklagede
Coca-Cola afgørelsen til
appelkammeret, som er den
myndighed, der behandler
klager vedrørende afgørelser
truffet af OHIM. Ved afgø-
relse i marts 2014 afslog
appelkammeret klagen og
fastholdt afgørelsen fra
OHIM. Ligesom OHIM
begrundede appelkammeret
afgørelsen med, at varemær-
ket manglede det fornødne
særpræg. Coca-Cola på-
klagede herefter appel-
kammerets afgørelse til
Retten. 

I sagen for Retten har
Coca-Cola som det første
gjort gældende, at det an-
søgte varemærke – allerede
på grund af den ansøgte
flaskeforms blotte udtryk –
har det fornødne særpræg.
Derudover har Coca-Cola
for det andet gjort gælden-

de, at varemærket – under
alle omstændigheder – har
opnået det fornødne sær-
præg gennem ibrugtagning
på markedet. 

Retten har til at begynde
med bemærket, at et vare-
mærke, som mangler det
fornødne særpræg, er ude-
lukket fra registrering. Den
omstændighed, at et vare-
mærke har det fornødne
særpræg, betyder, at vare-
mærket er egnet til at identi-
ficere den vare eller tjeneste-
ydelse, som varemærket
vedrører, som hidrørende
fra en bestemt virksomhed.
Det vil sige, at en gennem-
snitsforbruger kunne adskil-
le en virksomheds varer eller
tjenesteydelser fra andre
konkurrenters for at have
fornødent særpræg. 

I forlængelse heraf har
EU-domstolen bemærket, at
det fornødne særpræg dels
skal bedømmes i forhold til
de kategorier af varer, som
varemærket vedrører, og
dels i forhold til den opfat-
telse, som forbrugere af
sådanne varer har af vare-
mærket.

Det fremgår af fast praksis fra
OHIM, at kriterierne for be-
dømmelse af særpræg ved
tredimensionelle varemær-
ker, som består af selve va-
rens udseende, er de samme
som ved andre typer vare-
mærker. 

Ved anvendelse af kriteri-
erne skal der tages hensyn
til, at gennemsnitsforbruge-
rens opfattelse af tredimen-
sionale varemærker ikke
nødvendigvis er den samme
som ved mere almindelige
varemærker, såsom ord- og
grafiske mærker. Forbruge-
ren er ikke vant til at forbin-
de form og emballage
med varens oprindelse,
men blot som indpak-
ning. Det kan derfor i
praksis være sværere
at få registreret sit
tredimensionelle va-
remærke, og det skal
adskille sig betydeligt
for at have særpræg.

Derfor har Retten

foretaget en konkret bedøm-
melse af den ansøgte flaske-
form i forhold til andre
flaskeformer på markedet. I
den forbindelse har Retten
bemærket, at den ansøgte
flaskeform med dens runde
bund, runde midte og tragt-
formede flaskehals ligner de
fleste andre flasker på mar-
kedet. Den ansøgte flaske-
form alene udgør en variant
af de flaskeformer, som er
almindeligt kendt på marke-
det. Hertil bemærker Retten
videre, at det kun er en vari-
ant, der afviger betydeligt
fra normen eller sædvanen
på markedet, der vil gøre det
muligt for den gennemsnit-
lige forbruger at adskille den
omhandlede flaskeform fra
andre konkurrerende flaske-
former på markedet.

På denne baggrund har Ret-
ten fundet, at flaskeformens
blotte udtryk ikke alene kan
medføre, at det ansøgte va-
remærke har det fornødne
særpræg, da det ikke adskil-
ler sig tilstrækkeligt fra an-
dre flasker på markedet. I
forlængelse heraf har Retten
bemærket, at dette dog ikke
udelukker, at det ansøgte va-
remærke alligevel kan have
opnået det fornødne sær-
præg ved brug. Det vil sige,
at det ansøgte varemærke al-
ligevel kan registreres, hvis
det kan godtgøres, at vare-
mærket har opnået det for-
nødne særpræg ved brug. 

Retten fremhæver, at der
ved vurderingen af, om
varemærket har opnået det
fornødne særpræg ved brug,
blandt andet skal tages føl-
gende i betragtning: den
geografiske udtrækning,
varigheden af brugen samt
størrelsen af de investerin-

ger, som virksomheden har
gjort i markedsføring og
kommunikation med
henblik på at fremme vare-
mærket.

Med hensyn til varemærkets
geografiske udstrækning har
Retten bemærket, at et vare-
mærke har enhedskarakter.
Det vil sige, at varemærket
har samme retsvirkning og
gyldighed overalt inden for
EU. Det betyder samtidig, at
det er en betingelse for regi-
strering, at varemærket har
det fornødne særpræg i hele
EU. Således kan varemærket
ikke registreres, hvis det
mangler det fornødne sær-
præg i dele af EU. Hertil har
Retten videre bemærket, at
det ansøgte varemærke skal
have opnået det fornødne
særpræg ved brug i hele EU
allerede inden tidspunktet
for indgivelse af ansøgning
om registrering af vare-
mærket. 

Retten har endvidere
bemærket, at der kan tages
hensyn til investeringer
gjort i markedsføring og
kommunikation. De tal,
som Coca-Cola har fremlagt
som bevis, vedrører deres
varer generelt uden at præ-
cisere, hvilken flaskeform
investeringen har henholdt
sig til. Det vil sige, at tallene
både kan vedrøre den an-
søgte flaskeform med og
uden riller. Af den grund
kan de fremlagte tal ikke ale-
ne henregnes til det ansøgte
varemærke.

Derudover har Retten med
hensyn til salgstal og rekla-
memateriale bemærket, at
dette alene udgør sekundæ-
re beviser,

fordi disse oplysninger ikke i
sig selv kan påvise, at den
kundekreds, som de om-
handlede varer er rettet
mod, opfatter det ansøgte
varemærke som en angivel-
se af den handelsmæssige
oprindelse. Undersøgelser-
ne, som Coca-Cola har
fremlagt, dækker desuden
kun dele af EU, og det er
dermed ikke bevist, at vare-
mærket har enhedskarakter
og særpræg i hele EU. 

I lyset af disse omstændig-
heder har Retten fastslået, at
det derfor heller ikke kan
godtgøres, at det ansøgte
varemærke har opnået det
fornødne særpræg ved brug,
fordi Coca-Cola ikke har
fremlagt tilstrækkelige bevi-
ser herfor. 

Sammenfattende fastslår Ret-
ten derfor, at Coca-Cola ikke
i tilstrækkeligt omfang har
godtgjort, at den ansøgte
flaskeform adskiller sig til-
strækkeligt fra andre flaske-
former på markedet, og at
varemærket derfor mangler
det fornødne særpræg for at
kunne registreres. Denne
sag viser, at der ved tre-
dimensionelle varemærker
kan være en tungere bevis-
bedømmelse at løfte i for-
hold til særpræg af emballa-
ge forsøgt registreret som et
varemærke i sig selv.

EU-RET: Coca-Cola kan ikke registrere en flaskeform uden riller som et tredimensionelt varemærke,
fordi den ansøgte flaskeform ligner de fleste andre flasker på markedet og dermed mangler særpræg.
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Denne sag viser,
at der ved tre-
dimensionelle

varemærker kan
være en tungere
bevisbedømmelse at
løfte i forhold til
særpræg af
emballage forsøgt
registreret som et
varemærke i sig selv.

Retten i EU vil ikke lade en Coca-
Cola-flaske uden riller registrere
som varemærke.
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