
A Bíróság (hatodik tanács) 2007. szeptember 20-i ítélete (A
Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) – Benetton Group SpA kontra G-Star

International BV

(C-371/06. sz. ügy) (1)

(Védjegyek – 89/104/EGK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdése
e) pontjának harmadik francia bekezdése és (3) bekezdése –

Megjelölés – A terméknek lényeges értéket adó forma – Hasz-
nálat – Reklámkampány – Valamely formának a védjegybeje-
lentés előtt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való

ismertsége folytán szerzett vonzereje)

(2007/C 269/28)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia

Az alapeljárás felei

Felperes: Benetton Group SpA

Alperes: G-Star International BV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Neder-
landen – A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok köze-
lítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi
irányelv (HL L 40., 1989.2.11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás
17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 3. cikke (1) bekezdése e) pontja
harmadik francia bekezdésének értelmezése – Motoros vagy
munkaruhák ismertető jegyeivel megkülönböztetésre alkalmas
megjelölésként rendelkező, térdvédővel ellátott farmernadrág –

Olyan formából álló megjelölés, amely az áru értékének a
lényegét hordozza.

Rendelkező rész

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 3. cikke
(1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdését úgy kell értel-
mezni, hogy az áru értékének a lényegét hordozó forma nem minő-
sülhet védjegynek az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése alapján, ha a
védjegybejelentés előtt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való
ismertsége folytán – a szóban forgó áru egyedi jellemzőit bemutató
reklámkampány során – szerzett vonzerőt.

(1) HL C 294., 2006.12.2.

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete
– Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög

Köztársaság

(C-381/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/14/EK irányelv – A
munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció

– Az előírt határidőben való átültetés elmulasztása)

(2007/C 269/29)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Patakia és J. Enegren meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: N. Dafniou meghatalma-
zott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az Európai Közösség munkavál-
lalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános
keretének létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek [– az Európai Parla-
ment, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a munkavál-
lalói képviseletről] (HL L 80., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás
5. fejezet, 4. kötet, 219. o.) való megfeleléshez szükséges összes
rendelkezés előírt határidőben történő elfogadásának elmulasz-
tása

Rendelkező rész

1) A Bíróság megállapítja, hogy a Görög Köztársaság – mivel az
előírt határidőben nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és
a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról
szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek – nem teljesítette a szóban forgó irányelvből
eredő kötelezettségeit;

2) A Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

(1) HL C 261., 2006.10.28.
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