
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich/Irlandia

(Sprawa C-46/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 2000/79/WE — Warunki pracy — Organizacja
czasu pracy — Personel pokładowy w lotnictwie cywilnym —

Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

(2006/C 131/42)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawiciel:
N. Yerrell, pełnomocnik]

Strona pozwana: Irlandia [przedstawiciel: O'Hagan, pełno-
mocnik]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
transpozycji w przewidzianym terminie dyrektywy Rady
2000/79/CE z dnia 27 listopada 2000 r. dotyczącej Europej-
skiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy perso-
nelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez
Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Euro-
pejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie
Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych
Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie
Przewoźników Lotniczych (IACA)(Dz.U. L 302, str. 57)

Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
Rady 2000/79/CE z dnia 27 listopada 2000 r. dotyczącej Euro-
pejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy perso-
nelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowa-
rzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Fede-
rację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie
Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy
(ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotni-
czych (IACA), Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy Traktatu WE,

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 93 z 16.4.2005

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 lutego 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesgerichtshof) — Siemens AG prze-
ciwko Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomati-

sierung mbH (VIPA)

(Sprawa C-59/05) (1)

(Zbliżenie ustawodawstw — Dyrektywy 84/450/EWG i 97/
55/WE — Reklama porównawcza — Nieuczciwe wykorzys-

tanie reputacji znaku wyróżniającego konkurenta)

(2006/C 131/43)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Siemens AG

Strona pozwana: Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßauto-
matisierung mbH (VIPA)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Bundesgerichtshof — Wykładnia art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy
Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących
reklamy wprowadzającej w błąd (Dz.U. L 250, str. 17),
w brzmieniu wprowadzonym dyrektywą 97/55/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U.
L 290, str. 18) — Reklama porównawcza — Produkty sprzeda-
wane pod numerem referencyjnym, który przejmuje bez mody-
fikacji numer zamówienia produktów konkurenta

Sentencja

Artykuł 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia
10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd
i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady 97/55/WE z dnia 6 października 1997 r., powinien
być interpretowany w ten sposób, iż w takich okolicznościach jak
w postępowaniu przed sądem krajowym konkurencyjny dostawca,
który używa w swoich katalogach trzonu znaku wyróżniającego produ-
centa znanego w fachowych kręgach, nie korzysta w bezprawny sposób
z reputacji związanej z tym znakiem wyróżniającym.

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005 r.
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