
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 21 lute-
go 2007 r. — Adidas AG i Adidas Benelux BV przeciwko
Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz

Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

(Sprawa C-102/07)

(2007/C 82/48)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Adidas AG, Adidas Benelux BV.

Strona pozwana: Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes &
Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV.

Pytania prejudycjalne

1) Czy określając zakres ochrony znaku towarowego utworzo-
nego z oznaczenia, które samo z siebie nie posiada charak-
teru odróżniającego, lub z oznaczenia, które odpowiada
opisowi zawartemu w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy
89/104 (1), które ewentualnie ustaliło się w obrocie jako
znak towarowy i zostało zarejestrowane, należy uwzględnić
interes ogólny, który polega na tym, że dostępność określo-
nych oznaczeń dla innych podmiotów gospodarczych oferu-
jących dane towary lub usługi nie będzie w nieuzasadniony
sposób ograniczana („konieczność pozostawienia do
swobodnego używania”)?

2) Jeżeli na pytanie pierwsze udzielona zostanie odpowiedź
twierdząca: Czy stanowi przy tym różnicę, czy dane ozna-
czenia, które powinny być swobodnie dostępne, postrzegane
są przez docelowy krąg odbiorców jako oznaczenia na
rozróżnienie towarów albo jako zwykła ozdoba towaru?

3) Jeżeli na pytanie pierwsze udzielona zostanie odpowiedź
twierdząca: Czy stanowi przy tym również różnicę, że ozna-
czenie zaskarżone przez uprawnionego ze znaku towaro-
wego pozbawione jest charakteru odróżniającego w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy lub składa się ze wska-
zówki w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy?

(1) Pierwsza dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-104/07)

(2007/C 82/49)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou-Durande i E. De Persio, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia
25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw
trzecich będących rezydentami długoterminowymi (1) lub w
każdym razie nie powiadamiając o ich przyjęciu Komisji
Republika Włoska uchybiła swoim zobowiązaniom,
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
23 stycznia 2006 r.

(1) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 44.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 stycznia
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-47/05) (1)

(2007/C 82/50)

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

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