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do sprzeciwiania się używaniu przez osobę trzecią oznaczenia
identycznego lub podobnego do znaku towarowego — Znak
towarowy zarejestrowany dla pojazdów samochodowych i dla
zabawek — Odtworzenie znaku towarowego przez osobę

trzecią na redukcyjnych modelach pojazdów tej marki)
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Landgericht Nürnberg- Fürth — Wykładnia art. 5 ust. 1 lit. a)
oraz art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
(Dz.U. L 40, str. 1) — Prawo właściciela znaku towarowego do
sprzeciwiania się używaniu znaku towarowego przez osobę
trzecią — Odtworzenie logo producenta pojazdów na redukcyj-
nych modelach samochodów.

Sentencja

1) W przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany jednocześnie
dla pojazdów samochodowych — w odniesieniu do których znak
ten posiada renomę — jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobę
trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia iden-
tycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych
pojazdów tejże marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów
oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu
handlowego:

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy używanie,
którego ma prawo zakazać właściciel znaku towarowego jeżeli
naraża ono na szwank lub może narażać na szwank funkcje

znaku towarowego jako znaku towarowego zarejestrowanego
dla zabawek;

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy używanie,
którego ma prawo zakazać właściciel znaku towarowego
— w przypadku ustanowienia w prawie krajowym okreś-
lonej w tym przepisie ochrony — jeżeli to używanie, bez
uzasadnionej przyczyny, powoduje czerpanie nienależnej
korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy tego
znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla
pojazdów samochodowych bądź też działa na ich
szkodę.

2) W przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany w szczegól-
ności dla pojazdów samochodowych, umieszczenie przez osobę
trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia iden-
tycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych
pojazdów tej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów
oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu, nie
stanowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104
używania wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej owych
modeli redukcyjnych.

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 stycznia
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(Sprawa C-220/05) (1)

(Zamówienia publiczne — Dyrektywa 93/37/WE — Udzie-
lenie zamówienia bez przetargu — Porozumienie w sprawie
wykonania operacji zagospodarowania zawarte między dwoma
instytucjami zamawiającymi — Pojęcie „zamówienia publicz-
nego na roboty budowlane” i „obiektu budowlanego” —

Sposób obliczania wartości zamówienia)
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