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Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et écono-
mique, Francja

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Google France

Druga strona postępowania: Viaticum, Luteciel

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbli-
żenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się
do znaków towarowych (1) należy interpretować w ten
sposób, że podmiot świadczący usługę odpłatnego odsyłania,
który udostępnia reklamodawcom słowa kluczowe odtwarza-
jące lub imitujące zarejestrowane znaki towarowe i zapewnia,
na podstawie umowy o odsyłaniu, utworzenie i uprzywilejo-
wane wyświetlanie, na podstawie tych słów kluczowych,
reklamowych linków do stron, na których oferowane są
towary identyczne z towarami, dla których znaki zarejestro-
wano, lub towary do nich podobne, używa tych znaków
towarowych w sposób, którego uprawniony do nich może
zakazać?

2) Czy w przypadku, gdy takie używanie nie stanowi używania,
którego uprawniony do znaku towarowego może zakazać na
podstawie dyrektywy lub rozporządzenia [Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnoto-
wego znaku towarowego] (2) podmiot świadczący usługę
odpłatnego odsyłania może być uznany za świadczącego
usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przecho-
wywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę w
rozumieniu art. 14 dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca
2000 r. (3), w związku z czym nie można pociągnąć go do
odpowiedzialności zanim uprawniony do znaku nie powia-

domi go, iż używanie oznaczenia przez reklamodawcę jest
niezgodne z prawem?

(1) Dz.U. 1989, L 40, str. 1.
(2) Dz.U. 1994, L 11, str. 1.
(3) Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicz-
nego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektro-
nicznym) (Dz.U. L 178, str. 1).
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Pytania prejudycjalne

1) Czy zastrzeżenie przez przedsiębiorcę w umowie o
odpłatnym odsyłaniu w Internecie słowa kluczowego, które
— wpisane w zapytaniu — powoduje wyświetlenie się linku
proponującego połączenie się ze stroną prowadzoną przez
ten podmiot, na której oferuje on sprzedaż towarów lub
świadczenie usług i na której odnaleźć można oznaczenie
odtwarzające lub imitujące znak towarowy zarejestrowany na
rzecz osoby trzeciej dla oznaczania towarów identycznych
lub podobnych, bez zgody uprawnionego do tego znaku,
stanowi samo w sobie naruszenie prawa wyłącznego przy-
znanego temu ostatniemu przez art. 5 pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (1)?
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