
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu
26 czerwca 2008 r. — Die BergSpechte Outdoor Reisen
und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH przeciwko Günter

Guni i trekking.at Reisen GmbH

(Sprawa C-278/08)

(2008/C 223/46)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberster Gerichtshof (Austria)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpin-
schule Edi Koblmüller GmbH

Strona pozwana: Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z
dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (Dz.U. L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą
89/104”) (1) należy interpretować w ten sposób, że znak
towarowy jest używany w sposób zastrzeżony dla właściciela
znaku towarowego, jeżeli znak ten lub podobne do niego
oznaczenie (np. element słowny znaku słowno-graficznego)
zostaje wpisany jako słowo kluczowe w wyszukiwarce i w
konsekwencji po wpisaniu tego znaku towarowego lub
podobnego do niego oznaczenia jako hasła w wyszukiwarce
na ekranie wyświetla się reklama identycznych lub podob-
nych towarów lub usług?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1:

A) Czy prawo wyłączności właściciela znaku towarowego
zostaje naruszone przy wykorzystaniu hasła identycz-
nego ze znakiem towarowym do reklamy identycznych
towarów lub usług niezależnie od tego, czy odczytana
reklama wyświetla się w wykazie wyników czy też w
przestrzennie oddzielonym bloku reklamowym i jest
oznaczona jako „link sponsorowany”?

B) Czy przy wykorzystaniu oznaczenia towaru lub usług
identycznego ze znakiem towarowym lub przy wyko-
rzystaniu oznaczenia identycznych lub podobnych
towarów lub usług podobnego do znaku towarowego
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy
wykluczyć już wtedy, gdy reklama jest oznaczona jako
„link sponsorowany” lub gdy nie wyświetla się ona w
wykazie wyników, lecz w oddzielonym od niego prze-
strzennie bloku reklamowym?

(1) Dz.U. L 40. s. 1.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba
w składzie powiększonym) wydanego w dniu 10 kwietnia
2008 r. w sprawie T-233/04, Królestwo Niderlandów
wspierane przez Republikę Federalną Niemiec przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu
25 czerwca 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-279/08 P)

(2008/C 223/47)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciele: H. van Vliet, K. Gross i C. Urraca Gaviedes)

Druga strona postępowania: Królestwo Niderlandów, Republika
Federalna Niemiec

Żądania wnoszącego odwołanie

Komisja wnosi o:

— w pierwszej kolejności

a) uchylenie zaskarżonego wyroku,

b) odrzucenie skargi o stwierdzenie nieważności jako niedo-
puszczalnej oraz

c) obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępo-
wania przed Sądem i kosztami niniejszego postępowania
odwoławczego;

— pomocniczo,

a) uchylenie zaskarżonego wyroku,

b) oddalenie skargi o stwierdzenie nieważności oraz

c) obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępo-
wania przed Sądem i kosztami niniejszego postępowania
odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

— W pierwszym zarzucie Komisja podnosi, że Sąd nieprawid-
łowo uznał skargę Królestwa Niderlandów za dopuszczalną.

Zdaniem Komisji z orzecznictwa Trybunału, w szczególności
z postanowienia w sprawie C-164/02 wynika, że państwo
członkowskie nie może żądać stwierdzenia nieważności
decyzji Komisji, na mocy której stwierdza się zgodność zgło-
szonego przez to państwo środka pomocy ze wspólnym
rynkiem.
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