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INLEIDING 

Internationale uitputting van intellectuele eigendomsrechten2 is een juridisch 
vraagstuk waar rechtspolitieke overwegingen een grote - zo niet doorslaggevende 
- rol spelen. Uiteraard dient de rechter bij de beantwoording van de vraag of een 
rechthebbende zich (wederom) op zijn exclusieve recht kan beroepen ingeval van 
import van een elders al op de markt gebracht product, te houden aan de maatvoe- 
ring die wet- of verdragsteksten aangeven. Maar juist op dit punt geven die wetten 
en verdragen vaak weinig specifieke aanwijzingen en dient die rechter een keuze te 
maken, waarbij hij zich in het ideale geval dient te laten leiden door de achterlig- 
gende grondslagen en beginselen. Die zijn veelal zo divers dat hij daarmee ook 'alle 
kanten op kan'. Volop uitdagingen voor die rechter derhalve, en een onderdeel van 
het recht waar realiteitszin en maatschappelijk perspectief van groot belang zijn. 
Dat zijn kwaliteiten die Theo Bremer ook weet te waarderen, waarmee de behan- 
deling van dit onderwerp in deze bundel gerechtvaardigd is. 

Zowel de U.S. Supreme Court als het Europese Hof van Justitie hebben zich 
recent over internationale uitputting moeten buigen. De Supreme Court oordeelde 
over internationale uitputting van auteursrechten in L'anza Research v. Quality 
King.3 Het Europese Hof verdiepte zich in Silhouette v. Hartland in de vraag in hoe- 
verre lidstaten nog bevoegd zijn hun nationale uitputtingsregels toe te passen. 
Beide zaken hadden betrekking op parallel import van Iuxe merkartikelen; L'anza 
shampoo en Silhouette brilmonturen. Daarmee is ook geïllustreerd dat gemeen- 
schappelijk is aan deze zaken dat IE-rechten niet zozeer gebruikt worden om onei- 
genlijke reproductie van werken veilig te stellen of oneigenlijk gebruik van mer- 
ken als herkomstaanduiding aan te pakken, maar vooral ook worden ingeroepen om 
de voor Iuxe merkartikelen gekoesterde exclusieve en selectieve marketingstrate- 
gieën te beschermen. 

1. T1i.C.J.A. van Engelen is advocaat te Amsterdam, werkzaam te New York. 
2. Hierna ook wel aangeduid als IE-recht(en). 
3. US Supreme Court, 9 maart 1998, 1998 U.S. Lexis 1606 (L'anza Rutartb v. Quality King). 
4. EHvJ, 16 juli 1998, Case C-355196 (Silhouette v. Hartlauer). 
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L'ANZA V. QUALITY KING 

L'anza Research International, Inc. is een Californische fabrikant van shampoo, die 
in de Verenigde Staten door middel van een gesloten selectief distributiesysteem 
'aan de man' wordt gebracht. Het product heeft in de VS een exclusief kwaliteitsi- 
mago, dat ondersteund wordt met advertenties en promoties. L'anza verkoopt haar 
product ook buiten de VS, maar voor die markten rekent zij haar distributeurs een 
prijs die 35 tot 40% lager ligt dan de prijs voor de Amerikaanse markt. 

L'anza vervaardigde de producten waar de procedure betrekking op had in de 
VS en verkocht deze aan haar distributeur in het Verenigd Koninkrijk, die ze door- 
verkocht aan een afnemer op Malta. De goederen vonden vervolgens hun weg terug 
naar de VS en werden daar door Quality King Distributors in Californië verkocht 
aan niet door L'anza erkende detaillisten. L'anza claimde dat de import en verhan- 
deling van deze producten een inbreuk op haar Amerikaanse auteursrecht op de 
L'anza labels opleverde. 

De federale District Court for the Central District of California verwierp het op 
de 'first sale doctrine' gebaseerde verweer van Quality King - inhoudende dat het 
auteursrecht met de eerste verkoop door L'anza was uitgeput - en wees de vorde- 
ring van L'anza toe. De Ninth Circuit Court of Appeals bevestigde dit vonnis. 
Aangezien deze uitspraak conflicteerde met een eerder precedent van de Third 
Circuit Court of Appeals uit 198B5, besloot de U.S. Supreme Court de zaak te 
horen. Dit Hof deed op 9 maart 1998 uitspraak en vernietigde de uitspraak van de 
Ninth Circuit. Justice Stevens schreef de 'opinion' van het Hof, die door alle negen 
rechters werd onderschreven. Justice Ginsburg schreef nog een 'concurring opinion' 
waarin zij alleen maar benadrukte dat de uitspraak slechts zag op een situatie waar- 
in de goederen in de VS zijn geproduceerd en vervolgens na een buitenlandse 
'round trip journey' - o h e l  een U-bocht in 'goed Nederlands' - weer in de VS 
belanden. Daarmee benadrukte zij dat het Hof na dit precedent vrij blijft om anders 
te beslissen in geval van in het buitenland vervaardigde goederen, die vervolgens in 
de VS geïmporteerd worden. 

a. L'anza: First Sale Doctrine 

Centraal stond de zogeheten 'first sale docfrine', zoals die is neergelegd in de U.S. 
Copyright Act van 1976~.  In 1908 had de Supreme Court in Bobbs-Mmill Co. v. 
Straus7 geoordeeld dat het exclusieve verkooprecht, zoals de Copyright Act dat des- 
tijds kende, alleen de eerste verkoop van een exemplaar van het werk bestrijkt. De 
rechthebbende kon zich zodoende niet verzetten tegen de verkoop door het waren- 
huis R.H. Macy & Co. van elders ingekochte boeken tegen een prijsdie lager was 

5 .  S h t i a n  Int'l Inc. v. Conswmer Contacts Ltd. ,847 E.2d 1093 (3d Cir. 1988). 
6. Titel 17 van de United States Code. 
7. 210 U.S. 339. 
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dan de op de omslag voorgeschreven minimumprijs. De boeken waren voorzien van 
een tekst, volgend op de copyrightnotice, waarin werd aangegeven dat men geen 
toestemming gaf voor verkoop tegen een lagere prijs dan één dollar en dat een der- 
gelijke verkoop als inbreuk op auteursrecht zou worden aangemerkt. Deze Ame- 
rikaanse voorloper van ons hportefeuille-arrest uit 1952' werd vervolgens gecodi- 
ficeerd in Section 109(a) van de Copyright Act. Section 106(3) van die wet geeft 
aan de rechthebbende het exclusieve recht 'to distribute copies (. . .) by sale or other 
transfer o f  ownership'. Section 109(a) bepaalt vervolgens: 'Notwithstanding (. . .) 
$1 06(3 ) ,  the owner of a partirular copy (. . .) lawfully made under this title, (. . .) is entit- 
led, without the authority o f  the copyright owner, to sell or otheruise dispose o f  the possession 
of that copy (. . .).' Om zich alsnog tegen de parallelle import te kunnen verzetten 
beriep L'anza zich op Section 602(a) van dezelfde wet. Dat artikel ziet op ongeau- 
toriseerde import van exemplaren van een werk en bepaalt - onder meer - dat een 
dergelijke import 'is an inkingement of the exclusive right to distribute (. . .) ander 5 106. ' 

De uitvoerige argumentatie van L'anza, de lagere rechters en de Sollicitor 
General dat een parallelle import op grond van Section 602 kon worden tegenge- 
gaan werd door de Supreme Court afgewezen onder meer op grond van het argu- 
ment dat de tekst van Section 602 duidelijk maakt dat de bedoelde import een 
overtreding in de zin van Section 106 oplevert en daarmee ook de door Section 109 
gegeven uitzondering op Section 106 van toepassing is. De verschillende eerdere 
fijnzinnige, evenzeer op wetsystematische en taalkundige argumenten gebaseerde 
en tot een ander resultaat leidende interpretaties konden het Hof niet overtuigen. 

b. L'anza: 'misbruik' IE-recht? 

Ondanks deze juridisch technische benadering was de Supreme Court 'niet blind' 
voor de maatschappelijke impact van de zaak. Het Hof constateerde dat het een uit- 
zonderlijke auteursrechtelijke zaak betrof aangezien L'anza het auteursrecht op de 
labels gebruikte om de gehanteerde exclusieve marketingmethode voor shampoo 
veilig te stellen. Volgend op deze mogelijke 'opmaat' naar een eventuele afwijzing 
op grond van 'misbruik van recht'-argumenten, wees het Hof de auteursrechtelijke 
aanspraken echter niet van de hand. Het Hof overwoog zelfs uitdrukkelijk dat 
ondanks het geringe creatieve gehalte van de labels de uitspraak ongewijzigd van 
toepassing is op andere auteursrechtelijke werken, zoals geluidsopnamen pf boeken. 

8. HR 25 januari 1952, NJ 1952,95 (Loeport.fui1le). In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat een clau- 
sule in tijdschriften, die de koper verbood om het tijdschrift aan een leesportefeuille ter beschikking te 
stellen, zonder effect bleef, aangezien de Auteurswet destijds geen verhuurrecht kende en de uitgever 
zich geen recht kon voorbehouden dat hem op grond van de Auteurswet niet toekwam. In essentie werd 
daarmee ook een 'first sale doctrine' toegepast. Wanneer de exemplaren daarentegen nog niet in het ver- 
keer waren gebracht leverde het ten verhuur aanbieden van een exemplaar van het werk wel inbreuk op 
auteursrecht op, zoals de strafkamer van de Hoge Raad in 1986 uitmaakte HR 16 december 1986. NJ 
1987,613 (IIkgale Vi&kopi&)). Zie ook: HR 18 december 1953, NJ 1954,258 (PobklDe Muinck), HR 
20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Fm Record Shop) en SprNerkade, Auteursrecht, Deventer: 
Kluwer, 1992, nr. 1 17. 
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Daarmee is de reikwijdte van deze uitspraak dus niet beperkt tot parallelle import 
van luxe merkartikelen - waar het auteursrecht slechts 'met de haren bijgesleept' 
wordt - maar is dit arrest evenzeer van groot belang voor 'Hollywood' en 'Silicon 
Valley', twee belangrijke motoren van de Amerikaanse economie. 

Het Hof stond ook nog stil bij zijn eerdere uitspraak uit 1988 in K mart C@. 
v. Cartier, l n ~ . ~  over parallelle import en merkenrecht. In die zaak oordeelde een 
'versplinterd' Supreme Court dat een merkhouder zich niet kon verzetten tegen de 
import van producten die door een tot hetzelfde concern behorende onderneming 
zijn gefabriceerd. De lagere rechtspraak heeft vervolgens aangenomen dat het mer- 
kenrecht in een dergelijk geval nog slechts uitkomst kan bieden wanneer er sprake 
is van 'material differences' tussen de in de VS op de markt gebrachte producten en 
de parallel geïmporteerde goederen. Omdat merkenrechtelijke bescherming met 
deze rechtspraak grotendeels is uitgeschakeld als wapen tegen parallelle import van 
zogeheten 'gray market goods' ging L'anza in deze zaak juist voor het auteursrech- 
telijke anker liggen.'' 

Het Hof merkte nog op dat het betwijfelde of termen als 'parallel import' of 
'gray market goods' de onderliggende problematiek wel goed beschrijven,. aange- 
zien het dispuut primair ziet op de gevolgen van een marketingbeleid waarin de 
promotionele inspanningen beperkt worden tot de thuismarkt en de producten 
door de rechthebbende aan het buitenland verkocht worden tegen prijzen die con- 
currentie door buitenlandse afnemers op de eigen thuismarkt mogelijk maken. 
Justice Stevens merkte echter op dat het-niet van belang was voor de interpretatie 
van de Copyright Act of het Hof van oordeel was of het al dan niet verstandig beleid 
zou zijn om dergelijke prijsdiscriminatie wettelijk te beschermen. O p  de achter- 
grond speelde waarschijnlijk echter wel een rol dat een rechthebbende parallel 
import 'over zichzelf afroept' door verschillende prijzen voor een zelfde merkartikel 
te gebruiken. Justice Scalia ging daar bij pleidooi op in" en in voetnoot 29 bij de 
uitspraak werd ook opgemerkt dat L'anza deze 'concurrentie' kan voorkomen door 
zijn producten in het buitenland wel te ondersteunen of daar onder een ander merk 
op de markt te brengen.'* 

9. 486 U.S. 281 (1988). 
10. Zie ook: Lynda J.  Zadra-SymesIJoseph J. Batista, Using U.S. Intdlertnal Pmpnty Rights to Pramt 
Parallel I m p '  - Qnality King Distribntors v. L'anza R m r c h  Intenrational, Inc., (1998) E.I.P.R., p. 21 9- 
225. 
11. Scalia stelde de vraag: 'Why don't copyright ownen simply mise hreign prices?' (zie: Stephen W. 
Feingold, Copyright v. Gray Mark& G d :  What Shonld t k  Sn* Conti Do?, Intellectual Property 
Strategist, Vol. 4 ,  No. 5 ,  Feb. 1998. 
12. Noot 29: 'Presumably L'anza, for example, could have avoided the consequences of that competition 
either (1) by providing advertising support a b d  and charging higher prices, or (2) if it was satisfied 
to leave the promotion of the product in foreign markets to its foreign distributon, to sell its products 
abroad under a different name.' 
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c. L'anza: wijze van interpretatie 

De opinie van de Supreme Court staat vooral in het teken van een grammaticale en 
wetsystematische interpretatie. Dit benadrukken van een 'strikt juridische benade- 
ring' is intrigerend. Zonder te willen betwijfelen dat het Hof zich slechts van zijn 
rechtsprekende taak heeft willen kwijten en niet als wetgever of beleidsmaker heeft 
willen optreden, lijkt het toch wat al te abstract om er van uit te gaan dat op de 
achtergrond geen rol speelt of men al dan niet van oordeel is of een IE-recht 
gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk in het leven is 
geroepen. 

Die strikt juridische benadering leidt bovendien niet dwingend tot het door de 
Supreme Court bereikte resultaat. De omstandigheid dat zowel de lagere rechters 
als de Solicitor-General - en bijv. de American Intellectual Property Law Associa- 
tion in een 'amicus brief l 3  - evenzeer op basis van een 'strikt juridische interpre- 
tatie' juist tot het tegenovergestelde resultaat kwamen spreekt in dit verband boek- 
delen. Het komt mij voor dat het oordeel van de rechter niet aan kracht hoeft in te 
bóeten, wanneer die rechter aangeeft dat hij niet alleen maar door taalkundige en 
wetssystematische argumenten wordt gedreven. Integendeel, wanneer de rechter 
tevens de aan de betreffende IE-rechten ten grondslag liggende doelstellingen in 
zijn overwegingen betrekt kan dat oordeel naar het mij voorkomt vooral aan over- 
tuigingskracht winnen. 

Tegelijkertijd kan dergelijke 'Prinzipienreiterei' diezelfde rechter bij latere uit- 
spraken weer aardig voor de voeten lopen. Dit laatste speelt mogelijk een rol bij de 
expliciete overweging van het Hof dat Section 106 van de Copyright Act slechts 
ziet op goederen 'lawfully made under tbis title'. Daaruit volgt dat de uitspraak alleen 
van toepassing is op in de Verenigde Staten vervaardigde goederen, zodat de 
Supreme Court vrij is om anders te oordelen in geval van in het buitenland ver- 
vaardigde goederen, zoals Justice Ginsburg in haar concurring opinion nog eens 
benadrukte. 

Wellicht moet men deze vooropstelling en hetgeen het Hof overweegt over het 
negeren van beleidsmatige aspecten zelfs lezen als een vingerwijzing dat het Hof in 
een situatie van in het buitenland vervaardigde goederen, waarop Section 106 niet 
van toepassing is, 'bepaald niet uitsluit' tot een tegenovergesteld oordeel te zullen 
komen? Een dergelijke benadering zou echter nadelig kunnen zijn voor de Ame- 
rikaanse industrie aangezien daarmee productie in het buitenland gestimuleerd 
wordt. Watdaar verder van zij, het Hof heeft in ieder geval duidelijk zijn handen 
vrij willen houden. 

Intussen laat het resultaat van L'anza niet aan duidelijkheid te wensen over. 
Wanneer een product in de VS is vervaardigd en in het buitenland op de markt 
wordt gebracht, kan de rechthebbende zich niet op basis van zijn copyright tegen 
import in de VS verzetten. Gecombineerd met een vergelijkbaar merkenrechtelijk 

13. Te vinden op: http://www.aipla.orglamicusindex.htrn. 
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resultaat in K Mart betekent dit dat men redelijk gemakkelijk parallel kan impor- 
teren op de Amerikaanse markt.14 Consequentie van deze rechtspraak is derhalve 
dat IE-rechten in de VS niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden om marktdif- 
ferentiaties en marketingpolitiek veilig te stellen. 

De wereld mag dan in het Cyberspace tijdperk steeds kleiner worden, dat wil niet 
zeggen dat dit ook geldt voor de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese 
jurisdicties. Nog geen vier maanden na L'anza kiest het Europese Hof van Justitie 
in de Silhouette-zaak voor een tegenovergesteld resultaat. 

Silhouette is een fabrikant van duurdere modebrillen, die zij aan opticiëns ver- 
koopt. Hartlauer verkoopt via talrijke detailhandelfilialen in Oostenrijk brillen met 
ais voornaamste verkoopargument hun lage prijzen. Silhouette levert niet aan 
Hartlauer omdat dit haar imago als producent van kwaliteits- en modebrillen zou 
schaden. In oktober 1995 verkocht Silhouette circa twintigduizend gedateerde bril- 
monturen aan een Bulgaarse vennootschap onder de restrictie dat deze alleen in 
Bulgarije en de voormalige Sovjet-Unie verkocht mochten worden. Hartlauer 
slaagde er in deze modellen 'op de kop te tikken' en verkocht ze in haar filialen in 
Oostenrijk, daarbij aangevende dat ze erin geslaagd was Silhouette monturen in het 
buitenland in te kopen. 

Silhouette vorderde 'in kort geding' een verkoopverbod op grond van merkin- 
breuk, zich erop beroepende dat haar merkrechten niet waren uitgeput omdat de 
producten niet binnen de voor Oostenrijk geldende 'Europese Economische Ruim- 
te' door haar in h. verkeer waren gebracht. Zowel het Landesgericht Steyr als het 
Oberlandesgericht Linz wezen de vorderingen af, op grond van uitputting van 
merkrechten. Dat was in lijn met het in Oostenrijk tot de wetswijziging, welke 
werd ingegeven door aanpassing aan de 'Merkenrichtlijn' van 1989,15 geldende 
beginsel van wereldwijde uitputting. Het Oberste Gerichtshof legde vervolgens 
aan het Europese Hof de vraag voor of art. 7 lid 1 van de 'Merkenrichtlijn' zo moet 
worden uitgelegd dat - kort gezegd - het merkrecht niet is uitgeput wanneer pro- 
ducten buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Kortom, verzet de richtlijn zich 

14. Zie ook: David Goldberg and Robert J. Bernstein, Supreme Court limits s a p  of importation right, New 
York Law Journal, 20 maart 1998; Robert W. Clarida, US Supreme Court R e m m  Bar to Parallel I m p  
- Quli ty  King &ision may f m  major changa in businessjkanicer, IP Worldwide, July/August 1998, p. 24. 
15. Eerste Richtlijn (8911041EEG) van de Raad van 21 december 1989 betreffende de aanpassing van 
het merkenrecht der lidstaten (Pb 1989, L 40, Blz. l), zoals gewijzigd bij de overeenkomst betreffende 
de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (Pb 1994, L 1, p. 3 (hierna: EER-Overeenkomst). 
Art. 7 lid 1 luidt: 'Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te 
verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap 
in de handel zijn gebracht.' Overeenkomstig art. 65, lid 2, gelezen in samenhang met Bijlage XVII, 
punt 4, van de EER-Overeenkomst moet 'in d e  Gemeenschap' worden gelezen als 'in een overeen- 
komstsluitende partij' in een EER-context. 
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ertegen dat lidstaten naar nationaal recht wereldwijde uitputting hanteren of dient 
louter Europese uitputting voor alle Lidstaten de norm te zijn? 

a .  Silhouette: Europtire uitputting! 

Het Europese Hof stelde voorop dat de inhoud van het merkrecht gegeven wordt 
in art. 5 van de richtlijn, waarna art. 7 een beperking op dat recht geeft inhouden- 
de dat het merkrecht is uitgeput wanneer (i) een product door of met toestemming 
van de merkhouder in het verkeer is gebracht en (ii) dat is gebeurd binnen de 
Gemeenschap. 

Vervolgens constateerde het Hof dat geen der partijen, die zich in de procedu- 
re hadden gemengd, had betoogd dat de richtlijn zo kon worden uitgelegd dat deze 
wereldwijde uitputting zou bevatten. Deze constatering lijkt obligaat, maar is cru- 
ciaal omdat het Hof vervolgens het standpunt inneemt dat hoewel de richtli.jn blij- 
kens zijn tekst geen totale harmonisatie van het merkenrecht met zich brengt, de 
tekst van de richtlijn wel aangeeft dat de richtlijn een harmonisatie van de 'belang- 
rijkste basisregels' van het merkenrecht bevat. Dat betreft dan met name de regels 
van nationaal recht die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van 
de interne markt. Het Hof constateert dat de betreffende overweging 'niet uitsluit 
dat die regels volledig worden geharmoniseerd'. Met deze stellingname van het Hof 
is vervolgens de uitkomst gegeven. Wanneer de richtlijn het nationale recht terza- 
ke van de basisregels volledig harmoniseert en de richtlijn - volgens het Hof - niet 
zo kan worden uitgelegd dat wereldwijde uitputting daaronder mogelijk is, dient 
de conclusie te zijn dat binnen de EER slechts Europese uitputting mogelijk is. 
Aldus het syllogisme van het Hof. 

. Het Hof benadrukt dat deze uitleg de enige is die ten volle spoort met het doel 
van de richtlijn, te weten de werking van de interne markt te verzekeren. Het Hof 
wijst er ook op dat in de considerans van de richtlijn wordt overwogen dat het van 
fundamenteel belang is dat merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescher- 
ming genieten teneinde het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te 
vergemakkelijken. Een situatie waarin sommige lidstaten in internationale uitput- 
ting en andere slechts in communautaire uitputting kunnen voorzien, zou - vol- 
gens het Hof - 'immers onvermijdelijk leiden tot belemmeringen van  het vrije verkeer v a n  
goederen en vrije d i e n ~ t v e r l e n i n ~ . " ~  

Het komt mij voor dat bij wat het Hof hier als een vanzelfsprekendheid pre- 
senteert echter zeker vraagtekens gesteld kunnen worden. Waarom is het niet denk- 
baar dat het gevolg van verschillen in nationale uitputtingsregels is dat binnen de 
Unie de laagste drempel - wereldwijde uitputting - daarmee de facto tot intra- 
communautaire norm wordt? Dat betekent dat lidstaten producten die rechtsgel- 
dig zijn geïmporteerd in een andere lidstaat waar wereldwijde uitputting geldt die- 
nen te behandelen als producten die elders binnen de Unie rechtsgeldig in het ver- 

16. Rechtsoverweging 27. 



DICK VAN ENGELEN 

keer zijn gebracht en deze dus niet op grond van nationaal recht kunnen blokkeren. 
Het verdient mogelijk geen schoonheidsprijs, maar daarmee is het nog niet 
ondenkbaar (en bovendien altijd te corrigeren door nadere communautaire wetge- 
ving). Bovendien kan men zich afvragen of het alsnog toelaten van een opdeling van 
de interne markt ter zake van dergelijke parallel geïmporteerde producten nu zo'n 
drama is (maar wellicht eerder een 'de minimis' verschijnsel?)." 

b. Silhouette: perspertef Hof van Justitie 

Wat opyalt is dat het Hof kiest voor een 'communautaire interpretatie': gekeken 
wordt naar de tekst en doelstellingen van de richtlijn en het belang van de eenvor- 
mige interne markt wordt voorop gesteld. Overwegingen van merkenrechtelijke 
aard ontbreken vrijwel volledig. A-G Jacobs, wiens opinie door het Hof in essentie 
gevolgd is, ging daar nog wel op in naar aanleiding van het argument van de 
Zweeds regering dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet in het 
geding was en parallelimport duidelijke voordelen aan consumenten biedt, zoals 
stimulering van concurrentie op prijs. Hoewel het argument hem aansprak, volgde 
hij het echter niet onder meer omdat hij van oordeel was dat het afwegen van de 
'voors' en 'tegens' van wereldwijde dan wel Europese uitputting te zeer een politie- 
ke c.q. beleidsmatige beslissing zou zijn. Zoals Abbott en verkade opmerken geldt 
dat bezwaar echter minstens in gelijke mate voor de keuze voor Europese uitput- 
ting en dient dat er wellicht juist voor te pleiten dat dit tot het domein van de lid- 
staten blijft behoren totdat de Unie een politieke beslissing neemt." 

Wellicht dient het achterwege blijven van merkenrechtelijke overwegingen bij 
deze interpretatie van de Merkenrichtlijn geplaatst te worden tegen de achtergrond 
dat eenzelfde bepaling als art. 7 lid 1 evenzeer voorkomt in de S~ftwarerichtlijn~~, 
de Verhuurrichtlijnzo en de Databankrichtlijn2'. Door de uitspraak niet Merken- 
richtlijn specifiek te maken kan er weinig aarzeling over bestaan dat eenzelfde 
resultaat dient te gelden voor de door die richtlijnen bestreken terreinen. 

Overwegingen van internationaal handelsrechtelijke aard ontbreken evenzeer, 
hetgeen toch wat mager oogt in een tijdperk waarin IE in grote mate door bijv. een 
TRIPS-verdrag wordt beheerst en met de intrede van Cyberspace nagenoeg alle 
exploitatie van merken of werken 'met één druk op de knop' een wereldwijde di- 
mensie kan hebben. 

17. In vergelijkbare zin: Frederick M. Abbott and D.W. Peer Verkade, T k  Silbonette of a Tmjrrn Horse: 
Reflcrtiom on Admcate Gencral Jacobr' Opinion in Silbonette v. Hartlanu, BIE 1998, p. 113. Zie ook: 
Arkenbout, Ouer nitpntring is k t  laatste womd nog niet gezegd, IER 1998, p. 101-102. 
18. Zie vorige noot. 
19. Art. 4 lid l(c); Richtlijn 911250lEEG. 
20. Art. 9 lid 2; Richtlijn 921100lEEG. 
21. Art. 5(c) en art. 7 lid 2 (b); Richtlijn 9619lEEG. 



INTERNATIONALE UITPUTïING VAN IE-RECHTEN 

L'ANZA & SILHOUETïE: CONCLUSIE 

Opvallend voor beide uitspraken is dat zowel de US Supreme Court als het Euro- 
pese Hof van Justitie ogenschijnlijk kiezen voor een juridische, technische inter- 
pretatie en het resultaat van die exercitie presenteren als iets wat juridisch onont- 
koombaar zou zijn.'Nu is het op zich niet ongewoon voor een rechterlijk vonnis dat 
het niet zodanig is geredigeerd dat daaruit blijkt dat een andere uitkomst eigenlijk 
beter is. Beslissingen als deze worden echter in mindere mate dan 'gewoon' gedic- 
teerd door juridische doctrines en de rechter heeft juist een relatief grote vrijheid. 
Vanuit de 'trias politica' bezien is dat niet te prefereren, maar dat laat onverlet dat 
het een onontkoombaar 'fact of life' is. Het begrip 'wetgever-plaatsvervanger' be- 
hoort immers al jaren tot het standaard juridisch vocabulaire. 

Juist wanneer de rechter een grote discretionaire vrijheid heeft voor zijn oordeel 
en dat oordeel bovendien verstrekkende maatschappelijke en economische gevolgen 
heeft, wint dat rechterlijk oordeel mijns inziens aanmerkelijk aan overtuigings- 
kracht wanneer daarin alle 'voors', maar met name ook alle 'tegens' worden afge- 
wogen en de uitspraak wordt voorzien van niet te spaarzame motiveringen. Daarbij 
kan het ook geen kwaad als die rechter gewoon 'man en paard noemt' en aangeeft 
welke uitkomsten minder dwingend of minder typisch juridisch zijn dan anderen. 

Men kan zich ook afvragen wat nu 'het grote onrecht' is dat zou ontstaan als 
wereldwijde uitputting binnen de Europese Unie zou gelden. Zoals de Supreme 
Court ook aangaf kan een merkhouder parallel import veelal voorkomen door een 
uniformer prijs- en marketingbeleid voor zijn 'global brands' te hanteren - hetgeen 
een 'global brand' niet vreemd zou moeten zijn - n wel - als hij toch van ver- i schillende prijsniveaus wil profiteren - te kiezen VOO merkdifferentiatie. Als men 
daar dan nog bij in overweging neemt dat consumenten primair gebaat zijn bij een 
grotere prijsconcurrentie valt niet goed in te zien dat er grote maatschappelijk be- 
langen op het spel zouden staan, waardoor rechterlijk optreden vereist is. Het resul- 
taat van deze uitspraak is uiteindelijk Europees 'protectionisme', hetgeen niet op 
zijn plaats lijkt wanneer er geen grote maatschappelijke belangen als werkgelegen- 
heid of productiecapaciteit op het spel staan. , 

Intellectuele eigendomsrechten zijn naar het mij voorkomt niet bedoeld om 
nationale markten af te schermen, maar beogen de rechthebbende te beschermen 
tegen oneigenlijke exploitatie van het object van zijn recht, bijv. door het ongeau- 
toriseerd maken van verveelvoudigingen, waar het auteursrechten betreft, of het 
oneigenlijk gebruik van onderscheidingsmiddelen, waar het merkrechten betreft. 
Voor die rechten geldt in zijn algemeenheid een 'first sale doctrine' c.q. uitput- 
tingsbeginsel, inhoudende dat wanneer een product - voorzien van alle 'toeters en 
bellen' - eenmaal met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is 
gebracht, dat recht daarmee is 'uitgeput' en het product verder vrijelijk verhandeld 
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kan worden. IE-rechten vormen immers een uitzondering op de vrijheid van mede- 
dinging, welk beginsel één van de pijlers van onze rechtsorde vormt.22 

Dit alles gezegd hebbende, mag duidelijk zijn dat her naar mijn oordeel een re 
betreuren stap is om Europese uitputting dwingend aan de lidstaten voor te schrij- 
ven, zoals het Europese Hof deed, en dat bovendien in een tijdperk van TRIPS en 
toenemende vrije wereldhandel waarin de VS met K Mart en L.'anza juist een tegen- 
gestelde koers vaart. 

22. Zie: Van Engelen, Prer*rtiebe<chenning m o n g a c h  inteiIeclrreleeigmhsmhtm, Zwolle 1994, p. 167. 
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