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Bang & Olufsen kan ikke få registreret formen på en af selskabets højtalere som EF-
varemærke 

Registrering er ikke mulig, idet varemærket udelukkende består af denne højtalers udformning, 
hvorved varen får en væsentlig værdi 

Forordningen om EF-varemærker 1 bestemmer, at registrering af et varemærke er udelukket af 
visse udtrykkeligt fastsatte grunde. Bl.a. kan varemærker, der ikke har fornødent særpræg 2, og de 
tegn, der udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi 3, ikke 
registreres. 

I september 2003 ansøgte den danske virksomhed Bang & Olufsen A/S EU’s kontor for 
harmonisering af varemærker om registrering af følgende tredimensionale tegn som EF-
varemærke: 

 

Harmoniseringskontoret afslog ansøgningen, idet det ansøgte varemærke ikke havde fornødent 
særpræg.  

Bang & Olufsen anlagde i december 2005 sag ved Retten med henblik på annullation af denne 
afgørelse. 

                                                 
1 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer 
(erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)). 
2 I medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. 
3 I medfør af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94. 
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Ved dom af 10. oktober 2007 4, tog Retten denne påstand til følge, idet den konkluderede, at 
Harmoniseringskontoret begik en retlig fejl, da det fastslog, at det ansøgte varemærke ikke havde 
fornødent særpræg. 

Harmoniseringskontoret drog konsekvenserne af denne dom fra Retten, idet den vedtog en ny 
afgørelse, hvorved den behandlede ansøgningen om registrering af dette tegn på grundlag af 
andre absolutte registreringshindringer og fastslog, at dette tegn udelukkende bestod af en 
udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi. Kontoret afslog følgelig 
registreringsansøgningen. 

Bang & Olufsen anlagde derfor på ny sag for Retten med henblik på annullation af denne anden 
afgørelse. 

I den dom, som Retten har afsagt i dag, bemærker Retten for det første, at 
Harmoniseringskontoret ex officio skal prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne 
føre det til at bringe en absolut registreringshindring i anvendelse. Forordningen opregner imidlertid 
de forskellige absolutte registreringshindringer, som kan gøres gældende mod registreringen af et 
varemærke, uden herved at præcisere den rækkefølge disse skal behandles i. Endvidere er alle 
registreringshindringerne uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse. På denne 
baggrund foreligger der ingen grunde, der er til hinder for, at appelkammeret kan foretage en 
undersøgelse af en registreringshindring efter undersøgelsen af en anden registreringshindring. 

For det andet bemærker Retten, at en vares udformning henregnes til de tegn, der kan udgøre et 
varemærke. EF-varemærker kan nemlig bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, såsom ord, 
afbildninger, varens form eller varens emballage, for så vidt som disse tegn er egnede til at adskille 
en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Imidlertid er de tegn, der 
udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, udelukket fra 
registrering. 

Retten konstaterer i det foreliggende tilfælde, at den udformning, der er søgt registreret, vidner om 
et ganske særligt design. Ifølge Retten er dette design et væsentligt element i Bang & Olufsens 
varemærkestrategi, og det øger den omhandlede vares værdi. Det fremgår endvidere af uddrag fra 
internetsider fra distributører, online-auktionshuse eller second-hand shops, at denne udformnings 
æstetiske egenskaber først fremhæves, og at en sådan udformning opfattes som en slags ren, 
slank og tidløs skulptur, som gengiver musik, hvilket udgør et væsentligt forhold i et 
salgsargument. 

Retten finder derfor, at Harmoniseringskontoret ikke begik en retlig fejl ved at fastslå, at den 
udformning, der er søgt registreret, tilfører denne vare en væsentlig værdi uafhængigt af de øvrige 
egenskaber ved den omhandlede vare. 

Harmoniseringskontoret frifindes følgelig. 

 
BEMÆRKNING: Der kan iværksættes appel, der er begrænset til retsspørgsmål, for Domstolen til prøvelse 
af Rettens afgørelse inden for to måneder efter forkyndelsen af denne. 
 
BEMÆRKNING: Annullationssøgsmål tilsigter annullation af retsakter vedtaget af EU-institutionerne, som er 
i strid med EU-retten. Medlemsstater, EU-organer og borgere kan under nærmere bestemte betingelser 
indbringe sådanne sager for Domstolen eller Retten. Hvis sagsøgeren får medhold, annulleres retsakten. 
Såfremt annullationen af retsakten indebærer, at der opstår et retligt tomrum, skal dette afhjælpes af 
vedkommende institution. 

 

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Retten. 

Dommen offentliggøres på webstedet CURIA på afsigelsesdagen. 

Kontakt i Presse- og Informationsafdelingen: Gitte Stadler  (+352) 4303 3127 
                                                 
4 Rettens dom af 10.10.2007, Bang & Olufsen mod KHIM (Formen på en højtaler) (sag T-460/05). 
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