
Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 24 września 
2009 r. — Compagnie des bateaux mouches SA przeciwko 
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 

(znaki towarowe i wzory), Jean-Noël Castanet 

(Sprawa C-78/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak 
towarowy BATEAUX MOUCHES — Odmowa rejestracji — 

Brak charakteru odróżniającego) 

(2010/C 24/29) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Compagnie des bateaux mouches SA 
(przedstawiciel: G. Barbaut, adwokat) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: 
A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Jean-Noël Castanet (przed
stawiciel: J.-P. Sulzer, adwokat) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) 
wydanego w dniu 10 grudnia 2008 r. w sprawie T-365/06 
Bateaux mouches przeciwko OHIM, na mocy którego Sąd 
oddalił wniesioną przez skarżącą skargę na decyzję Pierwszej 
Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 września 2006 r. dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia słownego znaku towa
rowego „BATEAUX MOUCHES” — Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. 
b) i ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towaro
wego (Dz.U. L 11, s. 1) — Błędna wykładnia wypracowanych 
przez orzecznictwo Trybunału kryteriów — Brak charakteru 
odróżniającego 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Compagnie des bateaux mouches S.A. zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości (ósma izba) z 
dnia 20 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande 
instance de Paris — Francja) — Olivier Martinez, Robert 

Martinez przeciwko MGN LIMITED 

(Sprawa C-278/09) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja w sprawach 
cywilnych i handlowych — Sąd nieuprawniony, w rozumieniu 
art. 68 ust. 1 WE, do wniesienia do Trybunału sprawy w 

trybie prejudycjalnym — Niewłaściwość Trybunału) 

(2010/C 24/30) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal de grande instance de Paris 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Olivier Martinez, Robert Martinez 

Strona pozwana: spółka MGN LIMITED 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de grande instance de Paris — Wykładnia art. 2 i 
art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 
22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i hand
lowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1) — Sąd właściwy dla orzekania 
w przedmiocie skargi dotyczącej naruszenia prywatności i 
prawa do wizerunku w wyniku zamieszczenia w internecie 
informacji i zdjęć na stronie internetowej utworzonej na 
serwerze znajdującym się na terytorium państwa członkow
skiego innego niż państwo członkowskie, w którym ma miejsce 
zamieszkania skarżący — Określenie miejsca, gdzie doszło do 
zdarzenia wywołującego szkodę — Znaczenie jakie dla okre 
ślenia tego miejsca ma liczba połączeń ze sporną stroną inter
netową dokonanych z państwa, w którym skarżący ma miejsce 
zamieszkania, jego przynależność państwowa i w razie potrzeby 
język, w którym rozpowszechniane są sporne informacje 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich nie jest właściwy do 
udzielenia odpowiedzi na pytanie przedłożone przez tribunal de grande 
instance de Paris w sprawie C-278/09. 

( 1 ) Dz.U. C 220 z 12.9.2009.
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