
WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie C-120/04 Medion AG przeciwko Thomson
multimedia Sales Germany & Austria GmbH (1) (wniosek
Oberlandesgericht Düsseldorf o wydanie orzeczenia w

trybie prejudycjalnym)

(Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5
ust. 1 lit. b) dyrektywy — Prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd — Używanie znaku towarowego przez osoby
trzecie — Oznaczenie złożone z nazwy osoby trzeciej, po

której następuje znak towarowy)

(2005/C 296/11)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-120/04, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf
(Niemcy) postanowieniem z dnia 17 lutego 2004 r., które
wpłynęło do Trybunału w dniu 5 marca 2004r., w postępo-
waniu: Medion AG przeciwko Thomson multimedia Sales
Germany & Austria GmbH, Trybunał (druga izba), w
składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann
(sprawozdawca), R. Schintgen, G. Arestis i J. Klučka, sędziowie;
rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: K. Sztanc, admini-
strator, wydał w dniu 6 października 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

Artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy
interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności towarów
lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wystę-
pować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się przy-
najmniej z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej
i zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter
odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego
wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim
niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 13 października 2005 r.

w sprawie C-200/04 Finanzamt Heidelberg przeciwko ISt
internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (1)
(wniosek Bundesfinanzhof o wydanie orzeczenia w trybie

prejudycjalnym)

(Szósta dyrektywa VAT — Specjalny system dla biur podróży
i organizatorów wycieczek turystycznych — Artykuł 26 ust. 1
— Zakres zastosowania — Impreza turystyczna obejmująca
transfer do kraju docelowego lub pobyt w tym kraju oraz
naukę języków — Świadczenie główne i świadczenia pomoc-
nicze — Pojęcie — Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie

zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek)

(2005/C 296/12)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C- 200/04, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy), postano-
wieniem z dnia 18 marca 2004 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 5 maja 2004 r., w postępowaniu: Finanzamt
Heidelberg przeciwko ISt internationale Sprach- und Studien-
reisen GmbH, Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A.
Timmermans, prezes izby, R. Schintgen, R. Silva de Lapuerta, P.
Kūris i G. Arestis (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik gene-
ralny: M. Poiares Maduro, sekretarz: M. Ferreira, główny admi-
nistrator, wydał w dniu 13 października 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

Artykuł 26 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkow-
skich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru
podatku należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do
podmiotu gospodarczego, który oferuje usługi takie jak programy
„High-School” i „College” polegające na organizacji wyjazdów języko-
wych i studiów zagranicznych i który za zapłatą ceny ryczałtowej we
własnym imieniu zapewnia swoim klientom pobyt za granicą przez
okres od trzech do dziesięciu miesięcy i w tym celu powierza świad-
czenie usług innym podatnikom.

(1) Dz.U. C 190 z 24.07.2004
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