
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie
pierwsze:

Czy należy uznać, że zgłaszający działa w złej wierze, jeżeli
zgłasza on znak towarowy w celu uniemożliwienia dalszego
używania znaku przez konkurenta, chociaż w momencie
dokonywania zgłoszenia wie lub powinien wiedzieć, że
konkurent poprzez używanie identycznego lub podobnego
znaku na oznaczenie identycznych lub do złudzenia podob-
nych towarów lub usług nabył już „dorobek o znacznej
wartości”?

3. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie
pierwsze lub drugie:

Czy należy zaprzeczyć istnieniu złej wiary, jeżeli znak zgła-
szającego jest już powszechnie znany a tym samym uzyskał
prawo do ochrony przed nieuczciwą konkurencją?

(1) Dz.U. L 11, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2007 r. — Komisja
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Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán i G. Braga da Gruz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— a) stwierdzenie, że nie zapewniwszy, aby aglomeracje Angra
do Heroísmo, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Côte
d'Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Ponta Delgada,
Ponte de Lima, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa
Cita, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo —

miasto, Vila Real posiadały systemy zbierania ścieków
komunalnych spełniające wymogi art. 3 dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczy-
szczania ścieków komunalnych (1) oraz

b) stwierdzenie, że nie poddając ścieków komunalnych z
aglomeracji Alto Nabão, Alverca, Bacia do Rio Uima
(Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa da Caparica/Trafaria,
Côte d'Aveiro, Côte Ouest, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima,
Fundão/Alcaria, Lisbonne, Matosinhos, Milfontes,
Moledo/Âncora/Afife, Nazaré/Famalicão, Pedrógão
Grande, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim/
Vila do Conde, Santa Cita, Vila Nova de Gaia/tereny poło-
żone na północny-wschód od rzeki Douro, Vila Real de

Santo António, Viana do Castelo — miasto, Vila Franca
de Xira, Vila Real wtórnemu oczyszczaniu lub innemu
równie skutecznemu oczyszczaniu zgodnie z art. 4
wymienionej dyrektywy,

Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy art. 3 i 4 wyżej wymienionej dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczy-
szczania ścieków komunalnych.

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Obowiązkiem państw członkowskich było zapewnienie by
wszystkie aglomeracje, o równoważnej liczbie mieszkańców
(RLM) ponad 15 000 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r., a
aglomeracji o RLM między 2 000 a 15 000, najpóźniej do dnia
31 grudnia 2005 r. zostały wyposażone w systemy zbierania
ścieków.

Po drugie art. 4 dyrektywy stanowi, że:

„1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby ścieki komu-
nalne przed odprowadzeniem były poddane wtórnemu
oczyszczania lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu
w następujących okresach:

— najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do
zrzutów z aglomeracji o RLM ponad 15 000,

— najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do
zrzutów z aglomeracji o RLM 10 000-15 000,

— najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do
zrzutów do wód słodkich i estuariów, z aglomeracji o
RLM 2 000-10 000.

[…]”.

(1) Dz.U. L 135, str. 40.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu
29 listopada 2007 r. — Fachverband der Buch- und
Medienwirtschaft przeciwko LIBRO Handelsgesellschaft

mbH
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Sąd krajowy
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9.2.2008C 37/14 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


