
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 20 września 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy)
— Benetton Group SpA przeciwko G-Star International BV

(Sprawa C-371/06) (1)

(Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 3
ust. 1 lit e) tiret trzecie i art. 3 ust. 3 — Oznaczenie —
Kształt zwiększający znacznie wartość towaru — Używanie —
Kampanie reklamowe — Siła przyciągania uwagi odbiorców
uzyskana przed złożeniem wniosku o rejestrację oznaczenia
z uwagi na jego powszechną znajomość jako oznaczenia

o charakterze odróżniającym)

(2007/C 269/28)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Benetton Group SpA

Strona pozwana: G-Star International BV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e)
tiret trzecie pierwszej 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) — Dżinsy, których element odróżniający
stanowią cechy ubrania roboczego względnie ubrania motocy-
klisty z wstawkami na wysokości kolan — Oznaczenie, które
składa się z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towa-
rowych należy interpretować w taki sposób, iż kształt towaru, który
zwiększa znacznie jego wartość, nie może stanowić znaku towarowego
w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jeżeli przed złożeniem
wniosku o rejestrację uzyskał on siłę przyciągania uwagi odbiorców ze
względu na jego powszechną znajomość jako oznaczenia o charakterze
odróżniającym w rezultacie kampanii reklamowych przedstawiających
specyficzne cechy charakterystyczne omawianego towaru.

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 września 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-381/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/14/WE — Informowanie i przeprowadzanie
konsultacji z pracownikami — Brak transpozycji w wyzna-

czonym terminie)

(2007/C 269/29)

Język postępowania: grecka

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Patakia i J. Enegren, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: N. Dafniou,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z
pracownikami we Wspólnocie Europejskiej — Wspólna dekla-
racja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie repre-
zentacji pracowników (Dz.U. L 80, str. 29)

Sentencja

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca
2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i
przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Euro-
pejskiej, Republika Grecka uchybiła swoim zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy tej dyrektywy

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 261 z 28.10.2006 r.
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