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1) Úgy kell-e értelmezni a védjegyekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i
89/104/EGK első tanácsi irányelv (1) 5. cikke (1) bekezdésé-
nek a) és b) pontját, hogy az ellenszolgáltatás fejében reklám-
szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely bejelentett védje-
gyekkel azonos vagy azokhoz hasonló kulcsszavakat bocsát
a hirdetők rendelkezésére, és reklámszerződés alapján e
kulcsszavak felhasználásával olyan promóciós linkek létreho-
zását és kiemelt helyen történő megjelenítését szervezi,
amelyek a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal azonos
vagy azokhoz hasonló árukat kínáló webhelyekre vezetnek,
olyan módon használja e védjegyeket, amellyel szemben a
védjegyjogosult felléphet?

2) Feltételezve, hogy az ilyen használat nem minősül olyannak,
amellyel szemben a védjegyjogosult az irányelv vagy a
[közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK
tanácsi] rendelet (2) értelmében felléphet, az ellenszolgáltatás
fejében reklámszolgáltatást nyújtó szolgáltató a 2000. június
8-i 2000/31 irányelv (3) 14. cikke értelmében az információs
társadalommal összefüggő olyan szolgáltatást nyújtó szolgál-
tatónak minősül-e, amely a szolgáltatás igénybe vevője által
küldött információk tárolásából áll, és ily módon a felelős-
sége nem állapítható meg, amíg a védjegyjogosult nem

tájékoztatta a megjelölésnek a hirdető általi jogosulatlan
használatáról?

(1) HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17 fejezet, 1 kötet, 92. o.
(2) HL L 11., 1. o; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,

146. o.
(3) A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgálta-

tások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozá-
sairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)
(HL L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet,
399. o.).
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1) A felhasználó által az olyan kulcsszónak az interneten ellen-
szolgáltatás fejében történő reklámszolgáltatásra vonatkozó
szerződés útján történő lefoglalása, amely az e szóra vonat-
kozó keresés esetén olyan linket jelenít meg, amely az e
felhasználó által üzemeltetett, árukat és szolgáltatásokat
kínáló webhelyre vezet, és amely harmadik személy javára
lajstromozott védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megje-
lölést alkalmaz a védjegyjogosult engedélye nélkül a védjegy
árujegyzékében szereplő árukkal vagy szolgáltatásokkal
azonos vagy azokhoz hasonló áruk vagy szolgáltatások
megjelölésére, sérti-e önmagában a védjegyjogosultnak az
1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (1)
5. cikke szerinti kizárólagos jogait?
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