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Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia)

Az alapeljárás felei

Felperes: Adidas AG és Adidas Benelux B.V.

Alperes: Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz
Netherlands B.V. és Vendex KBB Nederland B.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. Figyelembe kell-e venni a védjegyoltalom terjedelmének
meghatározásakor a közérdeket – amely alapján bizonyos
megjelölések rendelkezésre állása a piac többi, ilyen árut vagy
szolgáltatást kínáló szereplője számára jogosulatlanul nem
korlátozható (a rendelkezésre állás elve) – egy eredendően
megkülönböztető képességgel nem rendelkező, egy jelből
vagy egy, az irányelv (1) 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja
szerinti leírásnak megfelelő megjelölésből kialakult, a forga-
lomban védjegyként ismertté vált és lajstromozott védjegy
esetében?

2. Amennyiben az első kérdésre igenlő a válasz: Számít-e az,
hogy a kérdéses, rendelkezésre tartandó megjelölést az érin-
tett vásárlóközönség az áruk megkülönböztető megjelölé-
sének vagy pusztán az áru díszítésének tekinti-e?

3. Amennyiben az első kérdésre igenlő a válasz: Számít-e
továbbá az, hogy a védjegyjogosult által kifogásolt megjelölés
az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti
megkülönböztetésre nem alkalmas, illetve az, hogy a megje-
lölés az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti
jellemzőt tartalmazza-e?

(1) A Tanács első irányelve (1988. december 21.) a védjegyekre vonat-
kozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1.kötet, 92. o.).

2007. február 21-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság
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Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Condou-Durande és E. De Persio meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. novem-
ber 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesí-
tette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/109/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
január 23-án lejárt.

(1) HL L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet,
272. o.

A Bíróság elnökének 2007. január 18-i végzése – az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-47/05. sz. ügy) (1)

(2007/C 82/50)

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 82., 2005.4.2.
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